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Sammanfattning 
PR-konsulters sätt att arbeta har förändrats de senaste decennierna. Nya aktörer, så som 
bloggare har kommit in på marknaden för att kommunicera kvinnomode. Detta har varit 
någonting som PR-konsulter onekligen inte har kunnat blunda för. Syftet med denna 
uppsats har varit att undersöka hur PR-konsulter har behövt rätta sig efter den nya 
mediekanalen bloggen för att kommunicera mode. För att få en utökad kunskap kring 
detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi intervjuat fyra personer; två PR-konsulter och 
två bloggare. Utifrån deras svar har vi sedan fått fram resultat som vi analyserat. 
Resultaten säger att bloggare har gjort att PR-konsulter idag fått ett allt stressigare arbete. 
De har fått en till mediekanal att arbeta mot som jobbar på ett annorlunda sätt än 
traditionell press. Fler strategier måste därmed tas fram och de tvingas arbeta både globalt 
och lokalt. PR-konsulterna måste ständigt hålla sig uppdaterade om vilka bloggare som är 
mest populära då branschen ständigt växer och svänger. Bloggare är lättillgängliga och 
kan i och med det nya förhållningsättet online; Web 2.0 ha en interaktion med sina 
mottagare på ett sätt som andra mediekanaler inte kunnat tidigare. Många läsare ser upp 
till bloggare och därmed blir trovärdigheten en allt viktigare faktor för PR-konsulter att ha 
i åtanke när de tar fram sina marknadsföringsstrategier. PR-konsulter kan idag även nå sin 
tänkta målgrupp fortare då bloggen är nischad inom olika områden. PR-konsulter har 
alltså blivit beroende av bloggare för att nå ut med sin kommunikation. Bloggare har även 
de blivit beroende av PR-konsulterna, då det är konsulterna som sitter på den viktiga 
informationen som bidrar till innehållsrika bloggar. Detta genererar i slutändan intäkter 
för bloggarna. Bloggare driver ofta marknadsföring genom andra mediekanaler så som 
Instagram och Youtube. De har mycket utrymme att publicera på och de kan genom viral 
marknadsföring skjuta trafik mellan sina diverse kanaler. Vi har valt att belysa 
utvecklingen utifrån tre olika perspektiv; ett tekniskt, ett ekonomiskt samt ett kulturellt. 
Genom denna uppsats har vi kommit fram till att utvecklingen kan förklaras på olika sätt. 
Resultaten skiljer sig beroende på vilket perspektiv man väljer att se utvecklingen ifrån. 
Samtliga slutresultat har dock blivit att PR-konsulters sätt att arbeta har förändrats de 
senaste decennierna. 

 

Nyckelord: PR-konsult, bloggare, mode, kommunikation, Jenkins, konvergens, 
marknadskommunikation, Bourdieu.  
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1.    Inledning 

1.1 Introduktion 
“Modebloggarna får allt större makt”. Så löd en av huvudrubrikerna på Tv4:s 

ekonominyheter den 19 september 2014. Inslaget och debatten tar upp den digitala 

marknadsföringsforskaren Christoffer Laurells avhandling om att bloggare på senare tid 

fått ett stort inflytande i modebranschen, mer specifikt sedan 2005 (Laurell, 2014). 

Konsumenter vänder sig idag till bloggar för att hitta inspiration till vad de vill köpa 

istället för att direkt gå till butikerna. Många bloggare har blivit så stora namn att de 

således fått rejält inflytande över de stora varumärkena. Populära bloggare har ofta en stor 

och lojal läsarkrets som har ett stort förtroende för personen och har därför ett stor 

inflytande på sina läsare. En del företag har insett hur slagkraftig och billig denna 

marknadsföringskanal är och försöker få bloggarna att skriva om deras plagg, men i de 

flesta fall har företagen ingen kontroll alls längre. Modeföretagen har därmed fått mindre 

kontroll över sitt eget varumärke och över vilka plagg som kommer bli storsäljare (Tv4, 

2014). Men vad har hänt med PR-konsulterna, vars jobb är att verka som en mellanhand 

mellan företag och olika mediekanaler? Har de varit tvungna att anpassa sitt arbetssätt i 

och med modebloggarnas framväxt? Relationen mellan PR-konsulter och bloggare när det 

kommer till marknadsföringskommunikation är alltså det ämne vi valt att studera närmare 

i denna uppsats. Vi ska titta på hur PR-konsulter har fått anpassa sin externa 

marknadsföringskommunikation i takt med den alltjämt växande bloggosfären. 

Inom kommunikation och marknadsföring brukar man idag tala om olika faktorer som 

påverkar dess utveckling. Ekonomi, teknik och kultur kan alla ses som bidragande 

faktorer. Marknadskommunikationen sker idag ofta via viral marknadsföring, där 

personer tipsar andra personer om en produkt, tjänst eller webbplats ofta via sociala 

medier och där budskapet sprids som ett “virus” över nätet, därav begreppet viral 

marknadsföring (Jenkins, 2008). Dessa nya medier har kommit att förändra 

förutsättningarna för hur företag arbetar med varumärkesbyggande och 

marknadskommunikation (Laurell, 2014). Ur denna ekonomiska synvinkel blir Laurells 

(2014) avhandling väldigt intressant. Att kunna använda sig av den typen av media beror 

mycket på den tekniska utveckling som skett. Ett resultat av denna tekniska utveckling är 

Web 2.0 som innebär att användare har stort inflytande över webbsidors innehåll. Tack 

vare sociala medier, som är ett exempel på Web 2.0, har Internet gått från att vara en 
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informationskälla till att bli en inflytelserik plattform (Hamilton, 2014). Där blir Jenkins 

litteratur Convergence Culture, Where Old and New Media Collide (2008), samt 

McLuhans bok Understanding media: the extensions of man (1994) intressanta. Även 

kulturella faktorer kan ses som ett steg i denna utveckling. Bourdieus fältteori som varit 

stor inom samhällsvetenskaplig forskning har därmed varit relevant för denna uppsats. 

Information kring detta har bland annat tagits från Bourdieus egna Kultursociologiska 

texter (1993). 

Vi har alltså valt att titta på forskningsproblemet ur tre olika perspektiv: ett 

tekniskt, ekonomiskt samt ett kulturellt. Dessa kan sedan delas in i två huvudområden; 

ekonomi, samt medie-och kommunikationsvetenskap där kultur och teknik går in som 

underrubriker. På detta sätt får vi en djupare bild av varför det ser ut som det gör 

samtidigt som största fokus ligger under medie-och kommunikationsvetenskapen. 

1.2 Koppling till tidigare forskning och problemdiskussion 
Tidigare forskning relaterat till uppsatsens ämne har bland annat hittats i Brodys (2005) 

vetenskapliga artikel som främst berör hur PR-klimatet har ändrats över tid; från det att 

PR började kallas ett yrke fram till artikelns publiceringsår 2005. Användandet av 

bloggen som en effektiv marknadsföringskanal är heller inget outforskat område. Den 

forskning vi hittat kring det har varit inom företagsekonomi samt utifrån ett 

marknadsperspektiv. Christoffer Laurells (2014) avhandling som vi använt som 

inspiration till uppsatsens ämne tar upp bloggares stora inflytande i modebranschen och är 

ett tydligt exempel på en studie av bloggare utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Andra 

exempel på liknande studier som gjorts är Mingos (2008) studie, en kandidatuppsats i 

företagsekonomi som hävdar att bloggen är en effektiv marknadsföringskanal. Abelsson 

et al. (2012) tittar även de på produktplacering i bloggar i deras kandidatuppsats i 

marknadsföring. Där kommer de fram till att produktplacering i bloggen kan påverka 

bloggläsarnas köpbeteende. Även Jóhannesdóttir et al. (2009) tittar på bloggen som 

marknadsföringskanal i deras kandidatuppsats i företagsekonomi. Precis som Mingo 

(2008) och Abelsson et al. (2012) har de kommit fram till att bloggare har möjlighet att 

påverka en stor grupp människor. Detta beror till stor del på grund av att de har en trogen 

läsarkrets.  

Vi vill till skillnad från ovanstående uppsatser, undersöka vikten av bloggen som 

en mediekanal, men i relation till PR-konsulter. En studie med detta fokus har vi hittat i 

Lundgren et al.:s uppsats (2010). Dock tar den bloggarnas perspektiv på utvecklingen, 



! 3 

medan vi har valt att lägga fokus på bloggares modekommunikation utifrån PR-konsulters 

perspektiv. Vi har inte hittat någon konkret forskning om eller hur PR-konsulters 

arbetssätt har förändrats då bloggare har klivit in som kommunikatörer på den svenska 

kvinnomodemarknaden. Samtliga uppsatser vi har studerat, rörande 

marknadsföringskommunikation via bloggen, använder sig av någon/några av teorierna; 

Word of mouth (WOM), E-WOM, opinionsledare och tvåstegskommunikationsmodellen 

(Abelsson et al. 2012; Jóhannesdóttir et al. 2009; Mingo, 2008; Lundgren et al. 2012). Då 

vi vill få ett mer holistiskt perspektiv på utvecklingen än vad en renodlad ekonomisk 

uppsats kan ge, har vi valt att inte enbart utgå ifrån ett ekonomiskt perspektiv, utan även 

från ett tekniskt samt ett kulturellt perspektiv. Eftersom det tycks råda brist på forskning 

med det bredare perspektivet som vi är intresserade av, ser vi här en lucka som vi med 

denna uppsats vill försöka bidra till att fylla.  

1.3 Syfte & Problemformulering 
Kommunikation kan ske genom en mängd olika kanaler. Den kanal som får bäst 

kontakt med sina tänkta mottagare kommer närmare sitt mål, vilket i slutändan bidrar 

till mest inflytande. Utvecklingen av medietekniken i takt med ett ökat 

Internetanvändande har bidragit till en större tillgänglighet av moderapportering 

(Danielsson, 2011). Idag kan i princip vem som helst rapportera mode. Man behöver 

inte nödvändigtvis vara utbildad journalist för att få sin skriftliga röst hörd. Outbildad 

som bildad kan alla vara konsumenter och likväl producenter av medierapportering. 

Denna sammanslagning har myntat det relativt nya begreppet prosumer (Jenkins, 

2008). Internets utveckling har alltså inneburit stora möjligheter för 

medborgarjournalistik (Glokala, 2014). Det har lett till att fler mediekanaler skapats 

och därmed har PR-konsulter fått mer att anpassa sig efter. Inom modebranschen har 

mediekanalen bloggen fått en allt större roll. Därmed har PR-konsulter varit tvungna 

att anpassa sitt sätt att arbeta just efter modebloggen. Vi vill undersöka vad det fått för 

konsekvenser.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur PR-konsulter har behövt rätta sig 

efter den nya mediekanalen bloggen för att kommunicera mode. Problemformuleringen är 

följande: 

Hur har PR-konsulters arbetssätt förändrats när det kommer till att kommunicera 
kvinnomode i Sverige 2014 i och med bloggarnas framväxt? 
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1.4 Frågeställningar 
För att besvara vår problemformulering samt uppnå uppsatsens syfte tar vi hjälp av 

följande frågeställningar: 

• Hur har bloggosfären förändrat PR-konsulters arbetssätt? 
 

• Vad beror det på att den nya mediekanalen bloggen har förändrat PR-
konsulters arbetssätt? 

 
• Vad är resultatet av förändringen? 

 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till ett visst tidsspann, två kategorier av 

modekommunikatörer och en viss plats för att få ett mer hanterligt material. Vi tittar vi på 

PR-konsulters föränderliga arbetssätt i och med bloggarnas uppkomst år 2005 och 

bloggosfärens framväxt till och med nutid (Laurell, 2014). 

Yrkesgrupperna vi har valt att undersöka är bloggare samt PR-konsulter som 

arbetar med att kommunicera kvinnomode. Därmed har vi valt att utesluta mode riktat till 

män med anledning av att vi tror att de kommunicerar på olika sätt. Kommunikationen 

kring kvinnomode är dessutom större än vad kommunikationen kring herrmode är och 

därmed valde vi att endast inrikta oss på kvinnomodet. 

Bloggare och PR-konsulter har ett samband som kan förklaras genom den gemensamma 

faktorn att de har inflytande på den svenska modemarknaden via skrift, bilder och rörliga 

bilder (Danielsson, 2011). Det finns dessutom en viktig variabel som skiljer dem åt, något 

som är viktigt vid denna typ av studie (Esaiasson et al., 2011). I vår uppsats är denna 

variabel att de har olika yrken, det vill säga olika arbetssätt. Denna skillnad är av intresse 

då vi vill undersöka PR-konsulters nya arbetssätt från det att bloggare har fått inflytande 

på den svenska modemarknaden. Undersökningen fokuserar på den svenska 

modemarknaden och har utförts i Stockholmsområdet av två skäl. Dels på grund av tids- 

och ekonomiska aspekter från vår sida, men framförallt eftersom att kärnan av svenska 

PR-konsulter och bloggare finns i Stockholm (Bloggportalen, 2014; Google, 2014). 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Genom uppsatsen kommer vi att använda oss av ett antal begrepp som vi anser behöver 

definieras. Det beror på att vissa begrepp är breda och vi har därför behövt avgränsa dem. 

Vissa begrepp kan även tolkas på olika sätt. Därmed förklarar vi vad just vi menar när de 

används i denna uppsats. 
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• Arbetssätt: De metoder PR-konsulter och bloggare genomför sitt arbete genom. 
• Bloggare: Människa som driver en blogg som kommunicerar kvinnomode. 
• Bloggosfär: Kollektiv benämning för bloggar. 
• Digitala medier: Digitala medier utan direkt fokus på interaktion; webbsidor 

samt online tidningar utan kommentarsfält eller likefunktion. 
• Gammelmedia: TV och tidningar. 
• Kommunikation: Den utformade texten, bilder samt rörliga bilder i sig som 

publiceras på olika mediekanaler, utan reklam eller annonsering. Denna 
kommunikation är en envägskommunikation som går från bloggare/PR-konsulter 
till dess tänkta målgrupp. 

• Mediekanaler: De olika hjälpmedel/redskap, som bloggare/PR-konsulter 
använder sig av för att kommunicera mode till sin tänkta målgrupp. 

• PR-konsult: Människa vars arbete är att kommunicera kvinnomode via 
opinionsledare. 

• Print: Tryckpress. 
• Sociala medier: Digitala medier med interaktion. Facebook, Instagram, Twitter, 

webbsidor med kommentarsfält eller likefunktion, bloggar, Youtube, My News 
Desk, Vimeo och Pinterest.  

1.7 Disposition 
Efter denna inledande del följer avsnitt 2 som är ett bakgrundskapitel till ämnet. Där 

presenterar vi undersökningsområdets utveckling samt ger bakgrundsinformation om de 

olika yrkesrollerna och informanterna. 

Därefter kommer den teoretiska referensramen att presenteras uppdelad i tre olika 

delar då tre olika teorier kommer att användas (avsnitt 3). 

Ett metodavsnitt (avsnitt 4) följer därefter vilket beskriver den kvalitativa metoden 

personliga intervjuer som använts som insamlingsmetod genom undersökningen. 

Metodavsnittet har ett antal underrubriker som beskriver metoden i sig och varför den är 

applicerbar i undersökningen. Sedan går vi igenom hur metoden har använts och dess 

tillvägagångssätt, för att till sist diskutera dess validitet och reliabilitet. Etiska 

överväganden diskuteras genomgående. 

Efterföljande avsnitt (avsnitt 5) presenterar vår empiri, det vill säga resultaten från 

de personliga intervjuerna, i kombination med vår analys och kritiska tolkning. 

Teoriavsnittet kommer alltså kopplas samman med empirin. Avsnitt 5 har senare en 

underrubrik som vi valt att kalla sammanfattande analys. Där ger vi på ett strukturerat sätt 

svar på uppsatsens problemformulering med hjälp av svaren på frågeställningarna. 
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I avsnitt 6 kommer vi att föra en avslutande diskussion, som även inkluderar egna 

tankar samt funderingar kring framtiden. Därefter kommer vi att diskutera hur denna 

uppsats har bidragit till forskningen i avsnitt 7. 

Slutligen kommer vi att ge förslag på framtida forskning kring ämnet i avsnitt 8. 

2. Bakgrund 

2.1 Ämnesbakgrund 
Begreppet PR (Public Relations) uppkom under andra världskriget och växte markant 

under andra halvan av 1900-talet. Medievärlden började då se annorlunda ut, där tidningar 

och radio blomstrade. Under den här tiden stod publicitet i fokus för PR. PR-konsulter 

distribuerade pressmeddelanden som skickades till olika redaktioner. Deras meddelanden 

kunde sedan som snabbast publiceras efter cirka en veckas tid. En PR-konsults uppgift är 

att påverka opinionsledare (Brody, 2005). En opinionsledare har ett stort inflytande och 

kan påverka vad människor ska tycka och vad som ska konsumeras. De ses ha en slags 

social makt (Abelsson, et al., 2012). Det är PR-konsulters mål att hjälpa sina kunder att på 

ett eller annat sätt synas i media genom att påverka opinionsledare. Under andra halvan av 

1900-talet gick det främst ut på att de ville påverka journalister om vad de skulle 

marknadsföra/skriva om. Journalisterna var alltså dåtidens opinionsledare. Ett 

informationsparadigm uppkom under 1960-talet och en ny filosofi av öppenhet bildades. 

Man kom fram till att “ju mer de vet om oss, desto bättre kommer de att gilla oss” (Brody, 

2005:32). Med det menade man att företag ville få publicitet i media för att nå ökad 

popularitet och framgång. Mellanhanden blev PR-konsulterna.  

Med tiden utvecklades tekniken världen över och det banade väg för fler medier 

att skapas. Tekniken ledde till att man kunde få en ökad tillgång till händelser i andra 

länder. Världen kom närmare i och med globaliseringen och mot slutet av 1980-talet 

uppkom Internet (Sundblad, 2014). Det blev en ökad efterfrågan från konsumenten som 

kom att få ett större inflytande. Vad konsumenten efterfrågar har idag blivit den viktigaste 

faktorn för hur PR-konsulter ska ta fram sina strategier, till skillnad från förr när PR-

konsulter själva kunde bestämma vad som skulle efterfrågas. Ett exempel på detta är hur 

Internetbaserad försäljning har börjat växa inom detaljhandeln. Det blir lättare för 

konsumenten att via Internet söka fram vad den efterfrågar och konsumenten kan lättare 

jämföra med andra produkter (Brody, 2005). 
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        Internets expansion har lett till att Web 2.0 har uppkommit. Begreppet Web 2.0 

myntades år 2004 och innebär interaktivitet på webben, det vill säga att användare har 

möjlighet att kunna påverka dess innehåll. Begreppet utvecklades och blev stort i Sverige 

år 2006. Detta gav upphov till tekniska framsteg på webben, vilket i sig tillsammans med 

ett ökat Internetanvändande har blivit bidragande faktorer till en ökad tillgänglighet av 

moderapporteringen (Hamilton, 2014; Danielsson, 2011). Fler medier/mediekanaler har 

därmed kunnat bildas och sociala medier har blivit en stor del i människans liv (Brody, 

2005). Utmärkande för sociala medier är att man delar med sig av sina åsikter, bjuder in 

till samtal samt öppnar upp för diskussion online. De nya kommunikationsmedierna sägs 

ha förändrat hela samhället, politiken och även arbetslivet. Företag tvingas att anpassa sig 

till de nya sätten att kommunicera, inte minst PR-konsulter som jobbar med att nå ut med 

sin kommunikation (Ronge, 2010).  

Man brukar idag prata om tre huvudsakliga mediekanaler när det kommer till 

sociala medier. Bloggen var den första, som år 2006 kom att bli ett tämligen nytt begrepp. 

Därefter kom Facebook som exploderade i popularitet år 2008 och till sist kom Twitter. 

Ordet blogg är ett försvenskat ord av det engelska ordet blog som är en förkortning av 

ordet weblog som är en sorts dagbok på nätet. Bloggen som mediekanal har uppkommit 

tack vare Internets expansion (Ronge, 2010). En hyfsat välbesökt blogg kan tjäna pengar 

på annonsintäkter där företag publicerar reklam och banners. Bloggare får betalt efter att 

någon har klickat på länken och köpt något (Webbhjälp, 2014). En del påstår att 

bloggarna kan jämföras med journalister. Andra menar att bloggare är okunniga och 

outbildade och ska definitivt inte jämföras med utbildade journalister (Pahlén, 2012). 

Bloggarna har med andra ord kommit att utmana journalisterna i deras arbete.  

2.2 Bakgrundsfakta om informanterna 
Vi har undersökt hur denna utveckling har kommit att påverka arbetssättet på 

kvinnomodemarknaden i Sverige. Detta har gjorts genom en förundersökning av 

respektive informant. Vi gick in på deras olika forum för att få bakgrundsinformation om 

vilka de är och hur de arbetar med sin kommunikation. En grundläggande presentation av 

dem följer här. 

2.2.1 PR-konsulten Kristin på Ibeyostudio 
Kristin Eberson jobbar som PR-konsult på Ibeyostudio. Ibeyostudio är en livsstils PR- 

och eventbyrå i Stockholm. Deras mål är att bygga upp samt stärka varumärken som är 

deras kunder. I deras kundregister finns bland annat de kvinnliga modemärkena & Other 
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Stories, Diesel och Marc by Marc Jacobs. Ibeyostudio använder sig av ett antal 

mediekanaler så som deras webbsida, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, My News 

Desk, Vimeo, Pinterest, samt gammelmedia (Ibeyostudio, 2014; MyNewsDesk, 2014). På 

Instagram har Ibeyostudio 1631 följare (Instagram A, 2014). På olika kanaler finner vi 

olika typer av kommunikation. På kanaler som Instagram har Ibeyostudio en direkt 

kommunikation med följare via kommentarsfält (Instagram A, 2014). På kanaler som My 

News Desk finns ingen direkt interaktion med mottagare (MyNewsDesk, 2014).  

2.2.2 PR-konsulten Kicki på Spalt PR 
Christina “Kicki” Matsgård, är grundare och delägare av Spalt PR. Spalt PR är en av 

Sveriges samt Nordens ledande fullservice PR-byråer inom livsstil. De erbjuder 

kundanpassade, skräddarsydda och strategiska PR-lösningar inom produkt-, företags- 

samt digital PR (Spalt PR A, 2014). I deras kundregister finns bland annat modemärkena 

Helly Hansen, Hunter och Ellos (Spalt PR B, 2014). Spalt PR använder sig av ett antal 

mediekanaler, både gammelmedia samt digital. De digitala medier de använder sig av är 

exempelvis deras webbsida, Instagram, Facebook och Twitter. På Instagram har 

Spaltprsthlm 939 följare (Instagram B, 2014). Spalt PR menar att sociala medier är precis 

lika avgörande för framgång som gammelmedia, särskilt för att nå den yngre generationen 

(Spalt PR C, 2014). De menar på att sociala och digitala medier är ett snabbare sätt få 

direktkontakt med konsumenterna till skillnad från gammelmedia (Spalt PR C, 2014).  

2.2.3 Bloggaren Fanny på metromode.se/Fannyekstrand 
Fanny Ekstrand jobbar som bloggare samt modeassistent åt Petra Tungården, en av 

Sveriges största modebloggare samt moderedaktör på Metro, på metromode.se (byPM, 

2014). Fannys huvudfokus på bloggen är kvinnomode. Metromode.se är online-tidningen 

Metros stora modesatsning. Där hittas tips om de senaste trenderna och nyheterna inom 

mode, design och skönhet. Unikt valda bloggprofiler går även att följa, där Fanny är en av 

dem (Metro Mode, 2014). Fanny använder mestadels sin blogg som mediekanal för att 

kommunicera mode. Hon använder sig även av Instagram som en sekundär kanal där hon 

länkar till sin blogg. På Instagram har hon 1800 följare (Instagram C, 2014). På bloggen 

finns ett stort utrymme för henne att uttrycka sig i mycket text och bilder. På både 

bloggen och Instagramkontot finns kommentarsfält som Fanny är aktiv i. Hon svarar så 

fort hennes mottagare har frågor, vilket tyder på att hon har en direktkontakt med sina 

läsare. Fanny anses som någorlunda “offentlig” i modesverige då hon har relativt många 
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följare eftersom att hon bland annat assisterar Petra Tungården som anses vara känd inom 

modebranschen (Metro Mode, 2014). 

2.2.4 Bloggaren Caroline Roxy på bloggen carolineroxy.se 
Caroline Roxy är en av Sveriges största bloggare, hon kallas elitbloggare (Bark, 2014). 

Utöver bloggandet är hon dessutom modell och designer. Caroline kommer från Borås, 

men är idag bosatt i Stockholm. Hon är 25 år gammal och bloggar på heltid. Bloggen 

startades år 2013, samma år som hon vann pris på Blog Awards för “Årets nykomling 

mode” (Bark et al., 2013). Hon använder bloggen för att få utlopp av sin kreativa ådra och 

skriver mestadels om resor, kläder och träning (Roxy, 2014). Hon kommunicerar via sin 

blogg, en Youtubekanal, samt ett Instagramkonto där hon har 332 000 följare (Instagram 

E, 2014). Alla medierna är sammankopplade då de är länkade till varandra (Instagram E, 

2014; Youtube, 2014). På bloggen har hon ett kommentarsfält där hon är väldigt aktiv och 

svarar ofta på kommentarerna hon får av sina läsare (Roxy, 2014). Samma sak gäller på 

Youtubekanalen och Instagram, dock är hon själv inte lika aktiv i de kommentarsfälten 

(Instagram E, 2014; Youtube, 2014). 
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3. Teoretiskt ramverk 
Det råder inga tvivel om att medieutvecklingen har gått framåt de senaste åren. Många 

olika faktorer är med och påverkar detta, men olika forskare fokuserar på olika aspekter i 

utvecklingen. Vi kommer att presentera tre olika perspektiv på medieutvecklingen som 

tillsammans bildar vårt teoretiska ramverk, som sedan ligger till grund för att besvara de 

förklarande frågeställningarna i vår analysmodell.  

De tre perspektiven fokuserar på den tekniska, ekonomiska och kulturella 

utvecklingen. Dessa benämnde vi tidigare som de tre viktigaste delarna för att få ett 

mer holistiskt perspektiv på utvecklingen. 

3.1 Teknisk utveckling och konvergenskultur 
Under detta avsnitt presenterar vi den föränderliga arbetsmarknaden genom att titta på den 

tekniska utvecklingen. Henry Jenkins har myntat begreppet konvergenskultur som 

beskrivs i boken Convergence Culture (2008). Jenkins teori kring konvergens bygger på 

att ny typ av media och gammelmedia idag kolliderar och slås samman. Konvergensen 

som sker beskriver teknikens, industriers, kulturens och människans sociala förändringar 

(Jenkins, 2008). Detta ska i följande avsnitt förklaras ur ett teknikdeterministiskt 

perspektiv. 

De senaste åren har medietekniken utvecklats från det att vi exempelvis hade TV 

och tidningar till att vi idag har Internet som används på alla möjliga medieplattformar. 

Utbudet har under de senaste decennierna mångdubblats. Detta leder till att människan 

idag i princip helt själv kan välja vad den vill läsa om, vilket inte var en möjlighet förr. 

Allting har blivit mer nischat och en stor publik har nu blivit till små nischpubliker 

(Nygren et al., 2013). Att nya medieplattformar har blivit så stora idag kan förklaras 

genom dess lättillgänglighet. Vi lever i ett informationssamhälle där människan vill få 

information så snabbt och enkelt som möjligt. I princip vem som helst som har 

uppkoppling och grundläggande tekniska kunskaper kan publicera någonting på olika 

medieplattformar, när som helst och var som helst (Ilshammar, 2013). Jenkins (2008) 

kallar det att vi lever i ett “least objectionable program paradigm”. Det vill säga att vi idag 

lever i ett samhälle där vi inte väljer att vänta på att läsa eller se någonting som vi älskar, 

utan istället väljer det som är bäst vid specifika tillfällen. Vill vi ha någonting, vill ha det 

nu. Det är någonting som gammelmedia inte kunnat erbjuda, men för att de inte ska dö ut 

har de varit tvungna att anpassa sig efter de nya behoven. I och med detta blir det svårt att 

dra en tydlig gräns mellan vad som anses som gamla respektive nya medier. 
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Gammelmedia kunde förr tydligt ses som push media, vilket betyder att det som sändes 

direkt kom till konsumenten själv utan att den hade någon som helst inverkan på vad som 

skulle sändas på den dagliga agendan. Den nya typ av media som kom på mitten av 2000-

talet kallades för pull media och exempel på det kan vara bloggar. En konsument som 

läser bloggar kan själv bestämma över vad den vill söka efter/läsa med hjälp av Internet. 

På denna typ av medieplattform kan konsumenten även interagera och påverka innehållet 

tack vare Web 2.0. Gammelmedia har idag anpassat sig efter detta, bland annat via webb -

och playkanaler samt papperstidningar som idag finns att läsa online. De olika 

massmedierna försöker samtidigt interagera med sina konsumenter via Internet och 

sociala medier för att kunna ge konsumenterna vad de vill ha och inte bli utkonkurrerade 

av ny media. Jenkins teori kring konvergens menar på att gammelmedia inte kommer att 

ersättas av ny media, utan att de mer slås samman. Därmed förkastar han teorin om en 

digital revolution; att nya medier ska ersätta de gamla och menar även att ny media 

konvergerar med gammelmedia på det sätt att de har möjligheter att via exempelvis länkar 

kunna föra konsumenter vidare till andra traditionella mediekanaler (Jenkins, 2008). Ett 

annat argument för att gammelmedia inte har försvunnit hittills beror på att det tar tid att 

ändra människors vanor. Dagstidningen lever än idag efter mer än 400 år och har under 

dessa år utsatts för många olika konkurrerande medier (Nygren et al., 2013). Slutligen kan 

man tydligt se att en del innehåll som hittas i ny media historiskt sett kommer från 

gammelmedia. De moderniserar redan befintligt medieinnehåll för att lättare och snabbare 

nå fler (Rabinovitz et al., 2004; Lyons et al., 2007). 

Att man i dagens samhälle inte kan dela upp olika typer av medier utan att allt blir 

beroende av varandra kan bland annat förklaras med globaliseringen. Globaliseringen i 

sig har skett mycket tack vare teknikens utveckling och det kan även förklara hur det sker 

en konvergens inom olika industrier. Industrier och företag blir mer beroende av varandra 

och det sker horisontella integrationer mellan olika medieindustrier. Det betyder att olika 

typer av medier och medieplattformar slås ihop och bildar större företag med fler kanaler 

under ett och samma tak. Detta generar framgång genom synergieffekter eftersom att ett 

företag kan ha kontroll över flera olika plattformar själva (Jenkins, 2008). 

För att beskriva vad som sker på mer privata plan använder Jenkins gärna 

begreppet prosumer som exempel på att det idag blivit en sammanslagning mellan 

producenter och konsumenter. Det är svårt att skilja på vem som skapat ett medieinnehåll 

och vem som konsumerar det, då det idag finns interaktion på ett helt annat sätt än förr 

(Jenkins, 2008). 
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Väljer man att se denna utveckling på ett teknikdeterminiskt sätt menar man på att 

det är teknikens utveckling som driver samhället framåt. En känd teoretiker inom denna 

skola, som specifikt uttalat sig inom mediefältet är mediehistorikern Marshall McLuhan. 

Han såg media som den absoluta kärnan i civilisationen. Han menade att samhällets 

kulturella och sociala förändringar kan förklaras genom tekniken. Beroende på hur 

tekniken ser ut när det gäller mediekommunikation under en viss tid kan sociala, 

kulturella, politiska och ekonomiska situationer förstås utifrån det (McLuhan et al., 1994). 

3.2 Ekonomisk utveckling och maktförskjutningar  
Under detta avsnitt presenterar vi den föränderliga arbetsmarknaden ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Marknadskommunikation är en viktig del av marknadsföring, vilket innebär 

att man kommunicerar med företagets målgrupper. Marknadskommunikation är något vi 

är vana vid via gammelmedia. Under de två senaste decennierna har dock nya medier 

börjat användas som medel för marknadskommunikation. Utvecklingen har fram till idag 

varit både omfattande och snabb vilket har lett fram till att nya medier, i synnerhet 

digitala och sociala, har börjat användas (Wahlund et al., 2013). Internet har under senare 

tid använts som ett digitalt komplement till företags vanliga marknadskommunikation på 

den allt växande mediemarknaden. Medan de traditionella kanalerna har kommit att 

användas allt mindre har Internet tagit över den “ordinarie” kanalen för företagens 

marknadskommunikation. Många företag använder Internet för att nå ut med nyhetsbrev, 

länkar och bilder etcetera. Även viral marknadsföring möjliggörs via Internet. Viral 

marknadsföring innebär att personer tipsar andra om en produkt, tjänst eller webbplats via 

sociala medier. Att länka till en nätbutik via sociala medier möjliggör för kunden att 

klicka sig vidare till ytterligare information eller direkt till köp. Detta kräver dock att ett 

förtroende existerar gentemot de som tipsar (Tufvesson, 2009). 

Innan ett företag bestämmer sig för vilken marknadsföringskanal de vill använda 

bör de bestämma vilken deras målgrupp är för att därefter se vilka mediekanaler just den 

målgruppen använder sig av (Engström et al., 2009). För att kommunicera med den 

specifika målgruppen är det nödvändigt att använda sig av en förmedlare eller bärare av 

budskapet (Wahlund et al., 2013). Att få sitt nyhetsbrev eller pressmeddelande publicerat 

i en tidning som når en bred publik kan verka stort, dock är det inte säkert att denna 

publik är företagets faktiska målgrupp. Därför kan det många gånger vara bättre att synas 

i en specialinriktad tidning. Det finns även hemsidor som är specialinriktade på olika 

ämnen, exempelvis mode. Därför är det viktigt för företagen att hitta de webbplatser där 
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produkten gör sig mest rättvis i förhållande till målgruppen (Engström et al., 2009). 

Företag kan även hitta inspirationskonsumenter som står för det budskap som företaget 

vill nå ut. Denna konsument används då för att marknadsföra företaget till ännu fler 

konsumenter (Jenkins, 2008). Detta kan ofta ses som billig marknadsföring i jämförelse 

med exempelvis annonsering (Wahlund et al., 2013). 

        Christofer Laurell (2014) kom i sin avhandling fram till att efter år 2005 har 

medielandskapet genomgått en radikal förändring till följd av sociala medier; i synnerhet 

bloggar. Idag har det blivit allt vanligare att modebloggare samarbetar med olika företag 

för att via sin kanal: bloggen, sprida budskap om olika varumärken. Ursprungligen 

karaktäriserades sociala medier som en icke-kommersiell kanal. Detta har kommit att 

ändras. Förr var det företagen som hade den stora makten att kunna påverka konsumenters 

åsikter och köpbeteende. Idag ser det annorlunda ut och företagen har fått konkurrens om 

marknadsföringen. Med andra ord har sociala medier utvecklats från att vara av social 

karaktär till att bli ett mer kommersiellt verktyg, vilket allt fler företag har kommit att dra 

nytta av (Laurell, 2014).  
 

“Budskap om ett företags varumärke och produkter som kommer från bloggar brukar uppfattas som mer 
trovärdiga än budskap som kommer från förtaget via andra kanaler” (Wahlund et al., 2013:162). 

  
Med andra ord har bloggen börjat ses som en förtroendeingivande kanal där företag enkelt 

kan få publicitet och spridning. Bloggares stora förtroende har en mer positiv påverkan på 

köpintentioner och vaumärkesattityder än vad digitala webbtidningar har. Denna 

maktförskjutning är viktig att ta i beaktande för företag när de arbetar med 

marknadskommunikation (Wahlund et al., 2013). Bloggen är en effektiv 

marknadsföringskanal på grund av dess trovärdighet. Det beror på att de har bra kontakt 

med sina läsare samt att de är engagerade. Det är också på grund av att de ofta skriver vad 

de själva tycker eller skriver som om de vore en oberoende kanal då de inte aktivt 

försöker sälja in en produkt (Jóhannesdóttir et al., 2009). Många individer associerar 

reklam och försäljning med manipulation och de har en förutfattad bild av säljare. För att 

reklamen ska vara framgångsrik måste individen ha stort förtroende för produkten och 

säljaren (Engström et al., 2009). Bloggläsare är inte alltid medvetna om att budskapen på 

bloggen är reklam utan tror att det är deras egna åsikter. Därför är metoden 

genomslagskraftig och kostnadseffektiv (Amneús, 2010). Ser vi en annons utan att 

reflektera eller tänka på den får vi automatiskt en mer positiv syn på varumärket 

(Tufvesson, 2009). Detta synsätt menar att det är den ekonomiska utvecklingen som är 
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den bidragande faktorn till arbetssättets förändring. Att det har skett en maktförskjutning 

från gammelmedia till sociala medier är i första hand på grund av att sociala medier har 

kommersialiserats och att företagen har fått handla efter det. 

        De som tror att ekonomin är kärnan till hela den historiska utvecklingen har ett 

ekonomisk deterministiskt synsätt. Hade de ekonomiska faktorerna och omständigheterna 

sett annorlunda ut hade allt annat i utvecklingen kunnat förklaras utifrån det. En känd 

anhängare till denna teori är Karl Marx (Leidman, 2014). 

3.3 Kulturell utveckling och sociala fält 
Under detta avsnitt presenterar vi hur det föränderliga arbetssättet kan förklaras ur ett 

kulturellt perspektiv. Vi har valt att använda oss av sociologen och kulturantropologen 

Pierre Bourdieus teorier om mode, fält, habitus samt kapital som verktyg för vår studie 

(Månsson, 1998). 

Bourdieu har studerat modets betydelse i vårt moderna samhälle. En vanlig 

uppfattning är att mode och kläder är ett uttryck för personlig stil och att valet av kläder är 

något som man själv står för. Bourdieu vill snarare se det som ett uttryck för sociala och 

klassmässiga relationer i form av ekonomiska termer. Det kan till exempel vara stora 

ekonomiska skillnader mellan en designväska eller en väska från H&M. Bourdieu påstår 

att kläderna markerar tillhörighet till en grupp och distans till en annan. Valet av mode 

och kläder är även ett uttryck för att visa vår maktställning på den sociala arenan 

(Månsson, 1998). 

Bourdieu menar att alla människor har ett ekonomiskt, socialt, kulturellt, samt 

symboliskt kapital. Människors positioner i det sociala rummet är beroende av vad man 

har för kapital. Han väljer att inte tala om samhället i stort utan istället om det sociala 

rummet där olika specifika regler och värderingar råder. För att lyckas få en hög position 

inom ett visst fält i det sociala rummet, i detta fall på arbetsmarknaden för kvinnomode, 

krävs det att man har kapital för just det fältet. Hög position inom ett visst fält indikerar 

makt och framgång. Det bästa är att ha kapital inom alla olika kategorier. Det ekonomiska 

kapitalet är tillgången till ekonomiska resurser. Det sociala kapitalet omfattar nätverk och 

relationer. Det kulturella kapitalet uttrycker smak och uppfattningen av skönhet, men 

även examina från lärosäten. Det kulturella kapitalet kan ofta kopplas samman till den 

miljö man växer upp i (Bourdieu et al., 1992). Har ens föräldrar stort kulturellt kapital i 

form av utbildning, är det större chans att man själv väljer att utbilda sig (Högskoleverket, 

2006). Dessa tre kapital kan även ses som något Bourdieu väljer att kalla det symboliska 
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kapitalet (Bourdieu et al., 1992). Symboliskt kapital kan när det kommer till mode 

exempelvis vara att människor använder kläder för att uttrycka sin sociala identitet 

(Kawamura, 2005). Det kan betyda att deras symboliska kapital är att veta hur man ska 

klä sig. Men för att kunna uttrycka just det symboliska kapitalet kan man bli beroende av 

att ha ett visst ekonomiskt kapital för att kunna finansiera sina kläder (Van Tillburg, 

2012). 

Bourdieu talar även om att samhället är indelat i olika sociala fält. Ett socialt fält 

är en grupp människor som förenas genom ett gemensamt intresse. Varje fält har specifika 

normer och regler som man måste förhålla sig till. För att kunna ingå i olika fält krävs det 

att man har vissa specifika investeringar, i form av olika kapital. I detta fall skulle dessa 

investeringar kunna vara; kunskap om mode, kunna hantera det skriftliga språket, kunna 

fotografera etcetera (Broady, 1988). 

Alla människor har ett habitus, en karaktär, som har formats genom erfarenheter 

och upplevelser. Varje människa producerar och reproducerar sitt habitus. Bourdieu 

menar att vi skapar vår identitet i samröre med andra människor. Valet av yrke, 

utbildning, intressen och sättet att tänka präglas av individens habitus (Gripsrud, 2002). 

Ens habitus är beroende av en människas ekonomiska, sociala och kulturella kapital och 

på så sätt påverkar det smaken hos en person i fråga. Ens identitet byggs varenda dag, 

genom hela livet (Bourdieu, 1993).  

Bourdieu med sitt kulturella synsätt diskuterar alltså kulturens roll i utvecklingen. 

Beroende på hur ens kultur, habitus och kapital ser ut inom vissa fält, samt vad man har 

för bakgrund och sociala förutsättningar, möjliggör det för den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen. Han diskuterar även vikten av ekonomiskt kapital, dock i den bemärkelsen 

att de ekonomiska förutsättningar man växer upp med påverkar ens utveckling. Därmed 

blir det en del av kulturen och vägen för att nå ett eget ekonomiskt kapital går via det 

sociala och kulturella kapitalet (Bourdieu et al., 1992; Broady, 1988). 

4. Metod 
Nedan presenterar vi vår undersökningsmetod där vi inledningsvis beskriver vad som 

utmärker vår insamlingsmetod för att sedan motivera varför den är passande för vår 

undersökning. Vi beskriver även hur vi gick till väga i urvalsprocessen. Under rubriken 

genomförande tydliggör vi hur våra intervjuer har gått till. Därefter presenterar vi vår 

analysmodell samt metodens giltighet. Etiska aspekter diskuteras genomgående. 
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4.1 Val av insamlingsmetod 
Vi har använt oss av metoden samtalsintervjuer i form av personliga intervjuer. Metoden 

bygger på kommunikation ansikte mot ansikte och öppnar upp möjligheter för att ta reda 

på det oväntade och att se bakomliggande orsaker. Det möjliggör även att vi kan ställa 

uppföljningsfrågor för att kunna få ett bredare och djupare resultat. Detta ökar även 

validiteten (Esaiasson et al., 2012). Frågor ställs en efter en och vi utgår från en 

intervjuguide. När informanten svarar på frågorna kan intervjuaren antingen skriva ner 

svaren samtidigt eller spela in med hjälp av exempelvis en bandspelare. Resultatet av 

personliga intervjuer ger möjlighet till generella uttalanden, vilket är något vi sökt efter 

genom vår uppsats (Esaiasson et al., 2011). 

Denna metod har varit lämplig för vår uppsats av flera anledningar. Kvalitativa 

studier är mer passande än kvantitativa studier eftersom att vi inte har velat få ut data. 

Kvalitativa studier ger dessutom större variation och rikedom (Kvale et al., 2014).Vi har 

undersökt mer djupgående mönster om hur det kommer sig att kommunikationen ser ut 

som den gör och hur våra informanter själva ser på saken utifrån deras egna 

arbetslivserfarenheter (Esaiasson et al., 2012). Vi finner alltså att intervjuer harmoniserar 

med vårt forskningsämne (Kvale et al., 2014). Mönster har kommit att urskiljas och bra 

uppkommande samtal har genererat i insikt och kunskap i det aktuella ämnet som sedan 

har använts som resultat (Kvale et al., 2014). 

4.2 Urval 
Vid studiens start hade vi en idé om att jämföra ifall PR-konsulter och bloggare 

konkurrerar med varandra inom modebranschen. Efter närmare förundersökning 

upptäckte vi dock att det faktiskt inte finns någon direkt konkurrens mellan dem. Därför 

ändrades uppsatsens frågeställning något; från att titta på konkurrens till att titta på 

relationen dem emellan. Att vi har ändrat problemformulering på detta sätt kan 

ifrågasättas, se avsnittet validitet (4.5.1).  

I den nuvarande undersökningen började vi med att intervjua två PR-konsulter 

som arbetar med att kommunicera kvinnomode. Efter intervjuerna med PR-konsulterna 

utkristalliserades bloggare. Då bloggare har kommit att ändra PR-konsulters arbetssätt 

blev det därmed intressant att intervjua två bloggare i efterhand. Det har även varit 

relevant att intervjua bloggare då det är av intresse att se om bloggarna har en likvärdig 

syn på deras relation, vilket stärker reliabiliteten. Antalet informanter sågs som en bra 

siffra i förhållande till uppsatsens tid, samt att det bidrog till relativt god reliabilitet. Vi 

anser att man inom de två valda yrkena jobbar på samma sätt (inom varje yrke), 
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oberoende av vilken byrå/blogg man representerar. Vi har inte sökt efter deras subjektiva 

åsikt om ett ämne, utan mer generella uttalanden om hur deras yrken fungerar. I vårt fall 

är arbetsuppgifterna snarlika, på respektive arbete. Detta stödjer vi genom empiri, då vi 

genom våra intervjuer har fått fram nästan identiska svar inom respektive yrke. Även om 

de fyra informanterna har givit likvärdiga svar, vilket kan ses som bra reliabilitet eftersom 

de påvisar samma uppfattning om yrkena, bör det dock belysas att ett större urval hade 

kunnat skänka än mer förståelse och tyngd i vår uppsats. Fler informanter hade varit 

önskvärt dock inte möjligt då informanterna har varit svåra att få tag på, vi har kontaktat 

ett 60-tal bloggare utan svar. I stället har vi valt att fokusera på förberedelse samt mer 

djupgående analys av de totalt fyra hållda intervjuerna. Dessutom ligger mycket av vårt 

fokus på att göra en teoriutvecklande studie. Vi har därmed valt att flytta teori till ett nytt 

ämnesområde och att anpassa det har varit en stor del av arbetet. Detta är även en 

anledning till att vi valt att jobbat mer materialnära med de relativt få intervjuer vi fått. 

Ett icke slumpmässigt urval har genomförts. Vi har alltså inte valt att göra ett 

slumpmässigt urval, då vi finner det svårt och inte nödvändigt i förhållande till vår 

problemformulering (Esaiasson et al., 2012). Att få tag på informanter som är villiga att 

ställa upp på en intervju kan problematiseras, då det kan vara svårt för personer att avsätta 

den tid som krävs. För att lösa det har vi gått via egna kontakter samt erbjudit 

informanterna vår slutprodukt, det vill säga vår färdiga sammanställning. Detta kan ha 

ökat antalet som faktiskt ville medverka, samt deras engagemang under intervjuernas 

gång (Esaiasson et al. 2012). 

Målet har varit att få så uttömmande och ärliga svar som möjligt. Detta har vi 

försökt nå genom ett bra förarbete och en väl utarbetad intervjuguide. Rådet är att man 

ska välja främlingar som informanter, därför hade vi en idé om att göra ett snöbollsurval 

när det kom till att få tag på informanter. Vi reflekterade över detta och kom fram till 

motiveringen att vi inte kan förlita oss på att våra kontakter faktiskt har egna kontakter 

inom respektive yrke. Därmed kom vi med följande lösning. Då en av oss forskare sitter 

på väldigt många kontakter både inom PR-och bloggyrket började vi med att utgå från att 

intervjua just dem. Vid intervjutillfället kom den av oss forskare som inte har personlig 

kontakt med informanten sedan tidigare att agera som intervjuare. Resultatet kommer då 

förhoppningsvis få en ökad reliabilitet. Vi vill nämligen upprätthålla en så vetenskaplig 

distans till informanten som möjligt (Esaiasson et al., 2012).  
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4.3 Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes berättade vi kort för informanterna vad intervjun skulle 

handla om. Vi berättade att; 
“Vi gör en vetenskaplig studie där vi tittar på arbetssättets eventuella förändring när det kommer till 

kommunikation av mode”.   
 

Vi var sanningsenliga men oprecisa för att inte riskera att påverka eller vinkla resultaten. 

Detta var dock ganska svårt när det kom till hur pass mycket vi skulle berätta för dem 

(Esaiasson et al., 2012). Det är en hårfin gräns. Vi informerade även om att detta material 

endast skulle användas till denna vetenskapliga studie. 

        Under intervjutillfällena frågade vi om vi fick banda intervjun för att kunna gå 

tillbaka till vad som sagts i efterhand vilket möjliggör utvecklade analyser. Vid önskan 

har anonymitet utlovats. Dock finns det problem med det; resultatet kan mista sin 

trovärdighet om man inte anger källan (Esaiasson et al., 2012). Detta behövde vi dock inte 

ta hänsyn till då samtliga informanter valde att uppge sig själva med villkoren att det 

innan publicering skulle få godkänna deras uttalanden. 

          Intervjuareffekten kan ha snedvridit och påverkat vårt resultat om vi har gått in med 

en förförståelse om det vi undersöker. Därför har vi försökt att gå in så neutrala som 

möjligt i undersökningen (Esaiasson et al., 2012). Vi skrev även ner vår förförståelse 

innan intervjuerna hölls. Detta för att bli medvetna om vår förförståelse för att kunna 

distansera oss från det och blir mindre subjektiva i vår undersökning. 

För att undvika att informanten kände sig utsatt valde vi att endast en av oss 

forskare höll i intervjun. Vi frågade även informanten innan om denne hade önskemål om 

var intervjun skulle äga rum, just för att öka dennes bekvämlighet. Detta resulterade i att 

samtliga intervjuer hölls på respektive informants arbetsplats (Esaiasson et al., 2012).  

Innan intervjuerna hölls utformade vi en intervjuguide som vägledde oss genom 

intervjuerna (se bilaga 1). Guiden testades även innan på två personer innan de riktiga 

intervjuerna hölls för att kunna ändra eventuella oklarheter i frågorna. Under intervjuernas 

gång var guiden inte huggen i sten och den kom att ändras allt eftersom (Kvale et al., 

2014).  

När det kom till intervjuguidens struktur tänkte vi på följande sätt: Inledningsvis 

ställdes några uppvärmningsfrågor för att skapa kontakt och en god stämning. Frågorna 

handlade om bakgrund och ledde så smått in på informantens arbete, vilket intervjun vid 

ett senare skede kom att handla om. Efter detta ställde vi ett flertal tematiska frågor. 

Dessa frågor var väldigt öppna och hade en minimal påverkan på informanterna. Det är 
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viktigt att inte ställa för specifika frågor i början av en intervju, utan att ställa breda frågor 

för att inte missa viktig information. På de ställen där vi kände att vi inte fick uttömmande 

svar ställde vi uppföljningsfrågor. Syftet med dem var att få mer innehållsrika och djupa 

svar. Sedan ställde vi mer direkta frågor för att få snäva svar och verkligen uppfylla syftet 

med intervjun. För att se till så allting undersökts la vi i slutet in några tolkande frågor för 

att kontrollera att vi har fått med allt som skulle undersökas. Svaren sammanfattades så att 

informanten kände sig förstådd. Sedan ställde vi ett par avslutande frågor för att 

informanten skulle känna sig bekväm. Tratten vidgades därmed utåt igen. Avslutningsvis 

frågade vi om vi kunde kontakta informanten i efterhand om komplettering skulle 

behövas. Vi tackade för oss och nämnde att informanten när som helst kan återkoppla till 

oss om han/hon undrar över någonting eller vill komplettera med något senare. 

Anledningen till detta är för att sätta både oss själva och informanten i god 

framtidsrelation till varandra (Esaiasson et al., 2012). 

        Efter insamlingen av data var det dags att transkribera intervjumaterialet; från 

talspråk till skriftspråk. Vi har valt att varken ta hänsyn till kroppsspråk, betoningar eller 

suckningar då vi inte finner det relevant i förhållande till vår undersökning då ämnet vi 

undersöker inte anses som känsligt. Om det är en känslig fråga kan det vara av betydelse 

att en person flackar med blicken och beter sig allmänt nervöst. Vi har valt transkription 

av mer formell skriftspråklig karaktär det vill säga utan exempelvis “mm” och vanligt 

förekommande upprepningar. Detta val motiverar vi genom att vi inte intresserar oss av 

en detaljerad språklig analys (Kvale et al., 2014). Transkriptioner i sig kan även medföra 

en del etiska problem. Exempelvis måste vi tänka på att inspelningarna eller 

transkriptionerna inte hamnar i fel händer. Vi har därmed valt att radera innehållet från 

banden efter användning samt förklarat för samtliga informanter hur transkriberingarna 

ska användas och att det enbart är vi som har tillgång till dessa. Detta för att 

transkriptionen många gånger kan uppfattas som osammanhängande då de kan innehålla 

upprepningar och att det därför finns en risk för att intressenterna kan uppfatta att de 

fördummas i sitt språk. Transkriptionerna kommer vi dock aldrig att göra oss av med, då 

de måste finnas till hands om någon vill replikera vår studie (Kvale et al., 2014). Att få en 

perfekt transkription kan problematiseras; Wibeck nämner att det är en utopi (Wibeck, 

2010). Allting går inte att fånga upp, men vi kommer att försöka göra det bästa av 

situationen. 
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4.4 Redovisningsstruktur för resultat- och analysdel 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de var för sig. Dessa transkriptioner 

kom vi senare att använda som grund för både resultat- och analysdel. Att göra en analys 

betyder att sönderdela och det är just det vi har gjort med de transkriberade texterna; vi 

bryter ner texten till små beståndsdelar för att hitta resultat som är applicerbara i ett större 

sammanhang (Kvale et al., 2014). Vi började med att läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna för att få en helhetskänsla. Därefter formulerade vi teman utefter vad som 

diskuterades mest. Dessa blev totalt fyra teman, som vi döpte till; Personlighet, 

Lättillgänglighet, Beroendeställning och Globalisering.  

När vi sammanställt varje enskild intervju inom respektive tema kunde vi därefter 

använda det som svar för vår beskrivande frågeställning. Då vi gjort ett aktivt val att ha 

resultat och analys under samma rubrik, finns även kopplingar till teorierna under samma 

avsnitt. Vi har även valt att jämföra de olika informanternas svar allt eftersom de nämns. 

Därmed fick vi även svar på de förklarande frågeställningarna. Förklarande 

frågeställningar är teorikonsumerande och det hjälper oss att hitta mer generella 

beskrivningar och mönster (Wibeck, 2010). I avsnittet hittas dessa svar löpande i texten. 

Mer tydliga och systematiserade svar på samtliga frågeställningarna ligger under avsnittet 

sammanfattande analys. 

        Analysen var klar när vi kände oss “mätta” på det material vi samlat in och hade 

svarat på alla tre frågeställningar som ingick i problemformuleringen. I undersökningens 

förstadie skrev vi ner vår förförståelse på en lapp. Denna lapp återkopplade vi till i slutet 

för att på så sätt se vad vi har vunnit för kunskap som inte fanns där tidigare (Esaiasson et 

al., 2012). För att underlätta finns vårt resultat och analys som en modell (Se bilaga 2). 

4.5 Metodens giltighet 
I detta avsnitt tittar vi på metodens giltighet; om vi har gjort en tillförlitlig studie. Det är 

här relevant att titta på begreppen reliabilitet samt validitet. Reliabilitet och validitet 

skiljer sig en aning beroende på om det är en kvalitativ eller en kvantitativ studie. Det är 

till exempel inte möjligt att i en kvalitativ forskning kontrollera tillförlitligheten med 

siffror. I en kvalitativ studie handlar det om att kunna berätta hur man har samlat in data 

på ett ärligt och systematiskt sätt (Esaiasson et al., 2012). 
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4.5.1 Validitet 
Begreppet validitet innebär att man som forskare mäter det som är relevant i 

sammanhanget och frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al., 2012). För att uppnå 

validitet har vi därför ställt oss frågan; mäter vi det vi avser att mäta? (Kvale et al., 2014). 

Då vi ändrade uppsatsens problemformulering något under uppsatsens gång, kan 

validiteten därmed ifrågasättas. Vi anser att det mest valida hade varit att utgå från samma 

problemformulering från början till slut. Då vi kom fram till att resultatet av studien hade 

blivit att det inte finns någon konkurrens mellan PR-konsulter och bloggare ansåg vi att 

resultatet blev något ointressant. Eftersom att denna insikt kom till oss i uppsatsens 

förstudie, ansåg vi ändå att det kunde uppnå validitet genom att ändra om något i 

problemformulering. Vi har alltså inte ändrat problemformuleringen efter resultat av en 

undersökning, utan efter att vi blivit mer pålästa kring respektive yrke. 

För att få svar på vår problemformulering har vi i våra intervjuer ställt frågor som; 

Kan du kort berätta om din historia som kommunikatör från starten till där du är idag, 

har arbetssättet sett annorlunda ut gentemot hur det ser ut idag? Och hur ser relationen 

ut mellan bloggare och PR-konsulter? Detta är bevis på att vi mäter det vi avser att mäta. 

Eftersom att vi har intervjuat två väletablerade PR-konsulter, från olika byråer samt två 

välkända bloggare från olika portaler anser vi att det är ett mått på reliablilitet (se 4.5.2). 

Dessa informanter anser vi vara nyckelpersoner inom området och besitter mycket 

kunskap kring det vi undersöker och det anser vi svarar också för vår validitet.  

Wibeck (2010) å sin sida menar att man bör förkasta begreppet validitet och i 

stället prata om trovärdighet. Hon tar upp problematiken med trovärdigheten. Informanten 

kan ha känt sig pressad i intervjusituationen och inte vågat säga vad han/hon tänker. Å 

andra sidan kan informanten ha överdrivit sin roll för att göra intryck. Informanterna kan 

antingen av rädsla eller artighet valt att inte tala om ett känsligt ämne. Det är upp till oss 

som forskare att bestämma graden av validitet/trovärdighet i vår undersökning. Vi måste 

väga in yttre omständigheter som kan ha påverkat resultaten. För att kunna göra den 

bedömningen måste vi gå tillbaka till vår forskningsfråga, titta på studiens kontext och se 

studien utifrån informanternas perspektiv (Wibeck, 2010). På våra frågor har vi fått 

informativa svar utan känsliga inslag, samtliga informanter har vi upplevt säkra vilket 

stärker vår validitet. 

 



! 22 

4.5.2  Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet avser att man undersöker någonting på ett tillförlitligt sätt, det vill 

säga att graden av slumpmässiga fel ska vara låg (Esaiasson et al., 2012). Begreppet 

innebär att olika forskare, utan varandras påverkan, vid studiens slut ska ha kommit fram 

till exakt samma resultat vid studie av samma litteratur och undersökning. Reliabilitet kan 

dock problematiseras. Människor överlag har en tendens att endast höra det man vill höra. 

Detta kan resultera i att undersökningen blir tendentiös då vi som forskare kan ha missat 

viktig information som inte är av dennes intresse. Därför är det väldigt viktigt att en 

analys kan verifieras, genom tillräckligt mycket data och att dessa har redovisats som de 

bör (Wibeck, 2010). För att öka reliabiliteten i intervjuerna hade vi med fördel kunnat låta 

andra forskare vara med och utföra samma undersökning för att sedan jämföra resultaten. 

Med tanke på studiens ringa tid har vi dock valt att slopa den idén. Dock var vi båda 

forskare med under samtliga intervjuer för att utfallet inte skulle bli vinklat. Detta kan 

dock kritiseras, eftersom att vi gör studien tillsammans är vi inte helt oberoende av 

varandra. Vi båda är färgade av vår studie, men det kan bidra till en något mer objektiv 

syn (Wibeck, 2010). En av oss intervjuade och den andra satt bredvid som observatör i 

samtliga intervjuer. Skulle vi valt att dela upp intervjuerna mellan oss forskare hade 

frågorna kunnat komma att ställas olika, vilket hade kunnat resultera i olika resultat och 

därmed minskat reliabiliteten (Kvale et al., 2014). 

När det kommer till den forskarroll man går in i som intervjuare finns det en del 

att reflektera över. Reflexivitet är något som bör beaktas för att få ett reliabelt resultat. 

Ordet reflexivet innebär att se till hur en forskares personliga erfarenheter och känslor kan 

påverka tolkningar och resultat (Kvale et al., 2014). Har vi som intervjuare lagt in för 

mycket egna erfarenheter eller vinklade frågor kan svaren lätt bli därefter. Detta har enligt 

oss, varit ett av de största problemen med denna forskningsmetod; att säkerheten i svaren 

inte blir tillförlitliga. Att vi båda har arbetat på PR-byråer och drivit egna bloggar gör att 

vi har en viss förförståelse kring ämnet som vi har undersökt. Vi har försökt att inte bli 

tendentiösa och försökt undvika vinklade frågor. Därför skrev vi, som tidigare nämnts, 

innan intervjuerna ner vår förförståelse för att på så sätt bli medvetna om var vi själva 

faktiskt står i undersökningen (Esaiasson et al., 2012). 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar vi resultaten av våra intervjuer. Det empiriska materialet; de 

transkriberade intervjuerna har analyserats utifrån vår analysmodell (se bilaga 2). I 

analysmodellen har vi kommit fram till fyra återkommande teman som berör vår 

problemformulering. Dessa utkristalliserades från intervjuerna. Temana är: personlighet, 

lättillgänglighet, beroendeställning och globalisering. En sammanställning av vad varje 

enskild informant säger kring dessa olika teman presenteras. För att undvika upprepningar 

i ett analysavsnitt har vi istället slagit ihop resultat och analys. Det betyder att under varje 

tema och informant kommer vi att presentera deras svar samt koppla till teorier. I texten 

förekommer även egna åsikter.  

5.1 Personlighet 

5.1.1 PR-konsulten Kristin på Ibeyostudio 
Kristin trycker på vikten av att bygga relationer med journalister då de är en stor del av 

hennes mottagare. Det förklarar hon genom följande citat: “Just PR handlar jättemycket om 

relation, att bygga relationer” (Eberson, 2014). Detta kan kopplas till Bourdieu et al.:s (1992) 

teori kring vikten av att ha socialt kapital för att lyckas. För att Kristin ska lyckas skapa 

stort socialt kapital måste hon alltså, precis som hon själv nämner, skapa relationer och 

nätverka. Gör hon inte det blir det svårt att få journalister att skriva om kundens 

varumärke, vilket leder till att Kristin i slutändan inte får något jobb. Kristins jobb som 

PR-konsult går ut på att bearbeta bland annat journalister för att de i sin tur ska skriva till 

konsumenterna. Det är en PR-konsults uppgift att se till att dess kunder syns i medier. 

Därför menar hon att det är viktigt att skapa en god relation till journalister. Om de tycker 

om henne som PR-konsult tycker journalisten förhoppningsvis även om varumärket som 

hon representerar, som hon uttrycker det: 
[...] det kan låta töntigt men jag måste skapa en viss relation med journalisterna för jag vill ju att de ska 

tycka om mig för att de ska tycka om mina kunder, så det har alltså mycket med mig att göra. Fast jag har 
massa superrolig info så måste ju journalisterna ändå känna ett intresse av att det är jag som har skrivit om 

det. Så personen går ju såklart in i det (Eberson, 2014). 
 
Journalisterna måste alltså, enligt Kristin, känna förtroende för den som sprider 

information för att lättare kunna ta den till sig. Detta stärker Engström et al. (2009) genom 

att påstå att för att reklam ska vara framgångsrik måste individen ha stort förtroende för 

både produkten samt säljaren. Å andra sidan arbetar Kristin inte med direkt 

marknadsföring eller reklam, men principen är densamma. Förtroende är A och O för att 

man ska kunna ta till sig information. Hon menar att hon som person är viktig för lyckad 
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kommunikation. Att skapa goda relationer är tidskrävande menar Kristin. Hon berättar att 

hennes kollegor som varit i branschen en längre period “känner typ alla journalister” (Eberson, 

2014). Desto längre man vistas inom branchen desto fler lär man känna. Det är ganska 

självklart att hon ännu inte har hunnit skapa sig ett stort kontaktnät då hon inte har varit 

verksam särskilt länge, cirka ett och ett halvt år. Det hon påstår ser vi kan höra ihop med 

Bourdieu et al.:s (1992) teori om kapital. För att lyckas få en hög position inom ett visst 

fält i det sociala rummet, i detta fall som PR-konsult på arbetsmarknaden för kvinnomode 

krävs det att man har socialt kapital för just det fältet. Inom PR-yrket är det sociala 

kapitalet enligt Kristin väldigt viktigt då hon påstår att allt handlar om att bygga 

relationer. Det tar ett tag att bygga upp ett socialt kapital men det är nödvändigt för att bli 

framgångsrik inom just PR-fältet. Har man som PR-konsult stort socialt kapital indikerar 

det makt och framgång. Även det kulturella kapitalet är viktigt eftersom att man lär sig 

mer om yrket och hur man ska gå till väga ju längre man vistas i de miljöerna. 

För att kunna skapa förtroende hos bland annat journalisterna och få positiva 

reaktioner på det man skriver, är det enligt Kristin viktigt att man står för det man 

kommunicerar från sin kund. Hon menar att det man kommunicerar inte alltid är 

jätteintressant, men då får man förbise det och verka som om man tror på det ändå. Om 

hon inte själv är trovärdig och tror på sin produkt eller tjänst, hur ska någon annan då 

kunna göra det? Att vara trovärdig är viktigt både för att hon ska representera kunden på 

bästa sätt samt att hon själv ska kunna gå rakryggad och kunna stå för det hon 

kommunicerar. Kristin påstår att hon har ett visst försprång med att nå sina mottagare 

jämfört med bloggare då hon som PR-konsult har en grundtrovärdighet som anställd på en 

byrå. Kristins uttalande av verkligheten i branschen bekräftar Bourdieu et al.:s (1992) 

idéer om vikten av kulturellt kapital. De som har kulturellt kapital i form av utbildning är 

välinformerade och bildade, vilket enligt Bourdieu (citerad i Broady, 1988) ger ett högre 

värde ur ett samhällsperspektiv. På så sätt blir de trovärdiga då man lyssnar på de som är 

upplysta. Det finns dock delade meningar kring detta; Wahlund et al. (2013) har en annan 

syn. De menar istället att budskap om ett företags varumärke som kommer från bloggar 

brukar uppfattas som mer trovärdiga än budskap som kommer från förtaget via andra 

kanaler. Dock tror vi inte att Wahlund et al. (2013) syftar på PR-konsulter när de talar om 

företag via andra kanaler. Vi tror snarare att de syftar till företag som arbetar med 

direktreklam, då de ofta är partiska. Vår egen teori stödjer Engström et al. (2009), då de 

påstår att reklam och försäljning ofta associeras med manipulation. Vi har uppfattat det 

som att PR-konsulter inte anses vara lika hårda och påträngande i deras kommunikation 
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och därför tror vi att de blir mer trovärdiga. Kristins uttalande kan kopplas ihop med 

Wahlund et al.:s (2013) idéer till viss del. Hon säger i intervjun att bloggare har fått 

väldigt stor makt och har blivit starka på arbetsmarknaden. Även dem uppfattas alltså som 

väldigt trovärdiga, så trovärdiga att PR-konsulter till och med har börjat använda sig av 

bloggare som mediekanal för att nå ut med kommunikation. Detta menar Jóhannesdóttir 

et al. (2009) beror på att bloggare har bra kontakt med sina läsare och att de är 

engagerade. Det är också på grund av att de ofta skriver vad de själva tycker eller skriver 

som om de vore en oberoende kanal då de inte aktivt försöker sälja in en (egen) produkt 

(denna tes drev vi även ovan). Bloggläsare är heller inte alltid medvetna om att budskapen 

på bloggen är reklam utan de tror att det är bloggarens egna åsikter. 

Kristin menar att Ibeyostudio använder sig mycket av bloggare i sin 

kommunikation, dock beror det på vad man vill kommunicera. Man använder sig av en 

bloggerska som har en viss image som kan representera varumärket. I detta fall skulle 

bloggarna kunna liknas med vad Jenkins (2008) kallar inspirationskonsumenter; att man 

som företag använder en person som marknadsförare av företaget som står för de budskap 

som företaget vill nå ut med och på så sätt lyckas nå konsumenter. 

Relationen mellan bloggare och PR-konsulter ser Kristin som ett samarbete och 

det är viktigt att hon som PR-konsult håller sig god med bloggare. Det är till och med så 

viktigt och betydelsefullt att hon på fritiden spenderar tid med modebloggare (Instagram 

D, 2014). Att PR-konsulter och bloggare samarbetar stödjer även Laurell (2014) i sin 

avhandling, då han menar att det idag har blivit allt vanligare att modebloggare 

samarbetar med olika företag för att via sin kanal; bloggen, sprida budskap om olika 

varumärken. 

5.1.2 PR-konsulten Kicki på Spalt PR 
Kicki anser att hon som person både är och inte är en bidragande faktor till framgång i sin 

kommunikation. Hon menar att hon har egenskaper som har behövts för att starta och 

driva sin PR-byrå genom att synliggöra den. Dessa egenskaper Kicki väljer att belysa kan 

troligtvis, som vi ser det, uttryckas i Bourdieus et al.:s (1992) terminologi; en 

kombination av stort socialt, ekonomiskt samt kulturellt kapital. Inom PR-yrket är det 

viktigt att skapa relationer och utan ett stort närverk är det svårt att bygga upp ett stort 

företag. Det är även viktigt att ha ekonomiskt kapital för att ens kunna starta och driva 

företag. Kicki driver en livsstils PR-byrå där det är viktigt att ha koll på vilka varumärken 

som efterfrågas då Spalt PR även driver ett showroom. Alltså är Kicki även beroende av 
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stort kulturellt kapital. Samtidigt säger hon att någon med snarlika egenskaper 

förmodligen hade kunnat göra samma sak. I likhet med Kristin menar Kicki att det man 

kommunicerar som kommunikatör måste vara trovärdigt. Detta förklarar hon genom 

följande citat: 
 

Du måste vara trovärdig och det du kommunicerar måste ha substans. Din uppgift är att informera och 
inspirera media för dina uppdragsgivares, varumärkenas räkning. Du kanske kan dra en vals en gång men 

det håller inte i längden. Magkänsla är jätteviktigt och att jag gör det som jag tror är allra bäst för mina 
uppdragsgivare men det måste också kännas bra för mig (Matsgård, 2014). 

 
När det kommer till grundtrovärdighet så håller dock Kicki inte med Kristin om att man 

som PR-konsult faktiskt har en grundtrovärdighet utan att man hela tiden måste jobba på 

sin image som trovärdig. Om man inte visar sig trovärdig och fortsätter att prestera kan 

alla, även hon själv bli utbytt. Trovärdigheten hör dessutom tydligt ihop med det Laurell 

(2014) säger kring att förtroende har en positiv påverkan på köpintentioner och 

varumärkesattityder. Den man har förtroende för kan lättare påverka ens handlingar och 

åsikter, i detta fall journalister och andra opinionsbildare. 

Kicki tillsammans med Spalt PR använder sig i princip av alla mediekanaler som 

finns. Hon nämner bland annat tidningar, webbtidningar, bloggar och diverse sociala 

medier. Även här menar hon att trovärdigheten är viktig i alla kanaler men mest viktig för 

just bloggare. Bloggare har ofta följare som gillar dem för deras personlighet och för vad 

just de står för. Detta stödjer Jóhannesdóttir et al. (2009) då de menar att bloggare är 

trovärdiga på grund av att de ofta skriver vad de själva tycker. Detta håller även Wahlund 

et al. (2013) med om, som tidigare nämnts, att bloggare brukar uppfattas som mer 

trovärdiga än andra företag. Kicki verkar dock inte hålla med, då hon menar att det är 

viktigast för just bloggare att vara trovärdiga. De har inte en grundtrovärdighet utan måste 

hela tiden upprätthålla den. Hon menar att det kan det bli väldigt genomskinligt ifall 

bloggare väljer att kommunicera någonting som de själva inte står för enbart för att få 

ersättning av företag som vill använda dem som marknadsföringskanal. Därför blir det 

extra viktigt att de sköter sig och att de inte ska kännas allt för köpta. Är man inte 

trovärdig inför sina tänkta konsumenter förblir de endast tänkta konsumenter, då de har 

möjlighet att konsumera via andra kanaler. Kristin å sin sida väljer inte att se på saken ur 

ett annat perspektiv. Det enda hon nämner i intervjun är att bloggare har fått väldigt stor 

makt och har blivit starka på arbetsmarknaden för att det är trovärdiga. Anledningen till 

att Kristin inte väljer att ta upp någonting om bloggares icke trovärdighet då de får 

ersättning kan, enligt oss bero på att detta är ett känsligt ämne för en PR-konsult. Vi tror 
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att PR-konsulter vill visa sig som “the good guy” utan att visa att de ger bloggare någon 

form av ersättning. Därför tror vi att Kristin väljer att undvika att prata om det för att inte 

avslöja företagshemligheter. 

Kicki nämner att de på hennes byrå brukar använda sig av en person som får 

representera kundens varumärke, en så kallad informationsbärare. Detta kan vara bra att 

göra med bloggare då Kicki menar att bloggare är som vår tids kändisar och blir något av 

idoler. En kändis eller en idol är en förebild vilket gör att de har en förmåga att kunna 

påverka läsarnas köpintentioner och varumärkesattityder precis som Wahlund et al. 

(2013) säger. 

5.1.3 Bloggaren Fanny på metromode.se/fannyekstrand 
Fanny ser på sig själv som förnybar inom modebloggsbranschen. Hon är medveten om att 

hon har många läsare och ögon på sig hela tiden. Folk ser upp till henne och därmed är 

hon värdefull. Enligt Bourdieus (citerad i Månsson, 1998) teori kan modebranschen ses 

som ett fält. För att bli igenkänd och erkänd som modeprofil krävs det att personen låtit 

sig formas efter just modefältet för att passa in. För att känna sig hemma inom detta fält 

behöver man göra särskilda insatser som är rätt för just det fältet. Till exempel att bära de 

rätta kläderna, ha vad som uppfattas bra smak och stil för att på så sätt få stort kulturellt 

kapital. Att folk ser upp till Fanny beror troligtvis även på att hon känner de rätta 

personerna, ur den aspekten har hon stort socialt kapital. Man måste, enligt Bourdieu 

(citerad i Broady, 1988), ha mycket kunskap kring sitt fält för att kunna bli stor, 

framgångsrik och få makt. 

Fanny säger att hon kan se det som ett stressmoment då hon hela tiden måste 

uppdatera sig själv för att inte gå ur tiden. Fanny förklarar att: 
 
Jag gillar att visa personlighet i mitt sätt att kommunicera. En egen twist i mitt sätt att fota och skriva. Men 
det gäller samtidigt att hela tiden förnya sig själv, utan att tappa kärnan. Det är ett måste för att hänga med 

[...] (Ekstrand, 2014). 
 
Med detta uttalande menar Fanny att det är viktigt att man som bloggare har ett eget sätt 

att kommunicera och att ens personlighet ska lysa igenom. Om man inte är personlig i sitt 

sätt att kommunicera kan de bli svårt att konkurrera med andra opinionsledare. Ens blogg 

ska vara personligt unik och inriktad på något speciellt. Detta kallas att man nischar sig 

inom ett specifikt område, vilket har blivit allt lättare och vanligare tack vare den tekniska 

utvecklingen. Idag är det därmed möjligt att starta en specialinriktad hemsida. Det är 

möjligt men även nödvändigt att hitta sin specifika nisch för att sticka ut och överleva. 

Detta anser vi i sin tur kan underlätta PR-konsulters arbete då de med större säkerhet via 
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bloggen kan nå sin rätta målgrupp. Även Engström et al. (2009) menar att det är viktigt 

för företagen att hitta de webbplatser där produkten gör sig mest rättvis i förhållande till 

målgruppen. De foton och texter Fanny publicerar på sin blogg måste hela tiden 

uppskattas av mottagaren, annars går det inte att sälja. Bourdieu (citerad i Broady, 1988) 

menar att för att bli en duktig modeskribent måste man ha vissa specifika investeringar. I 

Fannys fall skulle dessa investeringar kunna vara; kunskap om mode, kunna hantera det 

skriftliga språket och att kunna fotografera. Det är hårt slit att blogga och gör hon inte sitt 

jobb blir hon omkörd direkt. Hon tror att kända och stora bloggare har en stor inverkan på 

sina mottagare. De har trogna följare och läsarna kan lättare relatera till en människa än 

en hel redaktion. Detta tyder på att personligheten spelar stor roll när det kommer till 

kommersialisering. Web 2.0 har möjliggjort en interaktion mellan producenter och 

konsumenter; det som Jenkins (2008) i sin konvergensteori väljer att kalla prosumer. 

Denna interaktion kan tydligt ses i bloggares kommentarsfält, vilket leder till att de har en 

möjlighet att bli mer personliga än vad exempelvis en tidning i tryckpress kan bli, något 

som kan ses som en anledning till varför bloggstjärnor har kunnat bli så stora. Många har 

blivit världsstjärnor, uttrycker Fanny. Efter bloggarna ser hon att stora modemagasin med 

kändisar i spetsen så som Style By Kling är väldigt stora idag. Det tror vi kan bero på att 

de har upparbetat kulturellt kapital, samt att de är kända personer som många läsare kan 

identifiera sig med, vilket Kicki även nämner. 

5.1.4 Bloggaren Caroline Roxy på bloggen carolineroxy.se 
Caroline anser att modemagasin har stor inverkan på sina mottagare när det kommer till 

kommunikation av mode men hon nämner även att bloggare är lika inflytelserika. 

Caroline och Fanny har alltså samma åsikt kring detta. Carolines uttalande stödjer även 

Wahlund et al.:s (2013) teori om att bloggen brukar uppfattas som det mest pålitliga 

mediet när det kommer till att kommunicera ett företags varumärke. Caroline menar att 

detta beror på att om hon bloggar om en tröja som hon har på sig och gillar, tror hon att 

fler tar det till sig än om de skulle läsa om tröjan i ett modemagasin. Bloggare blir som 

kändisar för sina bloggläsare och därför kan de ha ett stort inflytande på sina läsare: 
 
Människor ser alltid upp till “kändisar” på ett eller annat sätt, antagligen för att de framställs och vinklas på 

ett visst sätt där man inte tror att dessa kändisar har vanliga vardagsproblem (Roxy, 2014). 
 
Tufvesson (2009) å sin sida menar att detta beror på att vi får en positiv syn på ett 

varumärke, samt värderar det högre om vi inte är medvetna om att det är reklam. Då även 

tidningen är en populär marknadsföringskanal, där reklam tydligt kan visas, anser vi att 
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detta inte håller. Därmed väljer vi att förkasta Tufvessons (2009) teori i viss mån som 

förklaring till varför bloggare har fått en så stor inverkan på mottagarna. Caroline själv 

tror att det snarare beror på att bloggare är mer personliga i sitt sätt att kommunicera i 

jämförelse med exempelvis tidningar. Då de är personliga innebär det att de har en 

trovärdighet och ett förtroende till sina läsare. Fortsätter bloggare arbeta på rätt sätt så tror 

Caroline att bloggarna kommer att fortsätta fungera som effektiva 

marknadsföringskanaler. Amneús (2010) teori styrker Carolines argument, då han påstår 

att bloggen är genomslagskraftig då den har en personlig ton och att det uppfattas som 

bloggarens egna åsikter. Å andra sidan menar Caroline att modemagasin också har en stor 

inverkan på mottagarna. I och med att journalisterna på modemagasin inte är lika 

personliga i sina uttalanden, ställer vi oss frågan: hur kan journalister vara framgångsrika 

när hon menar att de är beroende av personligheten? Utifrån detta anser vi att det måste 

finnas fler faktorer som spelar in. Caroline är även något motsägelsefull då hon, likt 

Kicki, menar att hon är utbytbar i sin kommunikation, det vill säga att någon annan skulle 

kunna göra hennes jobb minst lika bra. Hon menar att det ligger i hennes arbetssätt: 
 

[...] framförallt på grund av sättet jag arbetar på. Om någon annan skulle göra exakt samma sak skulle jag 
vara utbytbar (Roxy, 2014). 

Inledningsvis menar hon att bloggarna har stor inverkan på sina läsare tack vare att de är 

personliga i deras kommunikation. Men i och med att hon säger att hon som bloggare är 

utbytbar talar det emot att det skulle bero på personligheten. Om hon är utbytbar har det 

ingenting med personligheten att göra, då i princip vem som helst skulle kunna göra 

hennes jobb. Vi anser dock att hon inte är utbytbar eftersom att hon har så många följare 

och byggt upp ett varumärke kring sitt namn. Fanny har inte blivit lika stor som Caroline 

ännu. Carolines svar anser vi därför hade passat bättre på Fanny. Dock kommer Fanny 

skapa sig mer och mer kapital på fältet och därmed har vi en teori att hon inom en snar 

framtid kommer få större makt och fler läsare på sin blogg och Instagram. Man kan även 

spekulera i varför Fanny inte har fått lika många följare som Caroline, då Fanny har varit 

aktiv bloggare under en längre period än vad Caroline har. Vår teori kring detta stöds av 

Bourdieus et al.:s (1992) teori kring det sociala kapitalet. Fanny har onekligen skapat sig 

kunskap inom modefältet genom åren, men vi antar att hon inte har utvecklat det sociala 

kapitalet, i form av kontakter, som idag är så otroligt viktigt. 

Slutligen nämner hon att hon blir inbjuden till många events i 

marknadsföringssyfte. Dock går hon inte på så många, men är det så att något event är 
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extra speciellt eller ifall hon har en personlig kontakt till de som håller i eventet går hon 

gärna. 

Nu går jag inte på så många events även om jag blir bjuden på många, men jag går gärna när det är nått 
event som är extra speciellt och har en personlig kontakt (Roxy, 2014). 

PR-konsulter är ofta de som, via eventbyråer, står bakom eventen. Därmed visar 

ovanstående citat att en personlig relation mellan PR-konsulter och bloggare är viktig för 

att PR-konsulter ska lyckas få publicitet i bloggen.  

5.2 Lättillgänglighet 

5.2.1 PR-konsulten Kristin på Ibeyostudio 
Kristin har endast jobbat med PR under ett och ett halvt års tid och menar därför att det är 

svårt för henne att svara på om arbetssättet har förändrats under hennes verksamma tid. 

Dock kan hon med säkerhet säga att PR-konsulters sätt att arbeta har förändrats i och med 

Internets framväxt. Kristin menar att man går allt mer digitalt och att PR-konsulter har fått 

rätta sig där efter. Att man har börjat gå allt mer digitalt menar McLuhan (1994) beror på 

den tekniska utvecklingen. Det är utvecklingen av tekniken som har gjort att människor 

och företag har fått anpassa sig. Wahlund et al. (2013) bekräftar det Kristin säger om att 

vi går allt mer digitalt. De menar att utvecklingen har fram till idag varit både omfattande 

och snabb vilket har lett fram till att nya medier, i synnerhet digitala och sociala medier, 

har börjat användas. Wahlund et al. (2013) menar även att de traditionella kanalerna har 

kommit att användas allt mindre och att Internet har tagit över den ordinarie kanalen för 

företagens marknadskommunikation. Detta håller dock Kristin inte med om då hon 

berättar att hon och hennes kollegor på Ibeyostudio fortfarande värdesätter tryckpress 

högst. Men hon är snabb med att tala om att Ibeyostudio jobbar allt mer digitalt just 

eftersom att det är så man kommunicerar i dagens samhälle. 
 

Alltså man värdesätter ju högst print longleed kallar vi det, men sen så jobbar vi på Ibeyostudio mycket 
digitalt och just eftersom att det är det sättet man kommunicerar på 2014. Så att jag skulle säga både och 
men att man går naturligt allt mer digitalt. Vi värderar print klippen alltså i tryckt tidning högre men jag 
skulle säga att det kommer att ändras snart. Alltså sociala medier som Instagram, bloggar, nätbaserade 
tidningar, eller typ alla printtidningar sitter ju på en webbtidning/sida så mycket webb. Men självklart 

fortfarande mycket fokus på print eftersom man värdesätter det högre (Eberson, 2014). 
 
Därför håller hon till viss del med Wahlund et al. (2013) att Internet under senare tid 

snarare har använts som ett digitalt komplement till företags vanliga 

marknadskommunikation. Med andra ord menar Kristin inte att det ena utesluter det andra 

som Wahlund et al. (2013) hävdar då de påstår att Internet har tagit över. Kristin menar att 
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Ibeyostudio värdesätter print-klippen, det vi kallar tryckpress, högre men hon säger att det 

troligen kommer att ändras snart då man hellre kanske läser bloggar, nätbaserade 

tidningar och kollar Instragram. Kristin menar att Instragram och bloggar är dagens 

slösurf och att man knappt läser tidningen längre då man sitter vid datorn i stället. Dock är 

Kristin övertygad om att tidningen inte kommer dö ut. Detta tror inte heller Nygren 

(2013) eftersom att det tar tid att ändra människors vanor. Om dagstidningen fortfarande 

lever efter mer än 400 år och har utsatts för många konkurrerande medier, kommer den 

troligtvis inte att dö ut än. Kristin menar att det är ett hektiskt medieklimat och att man 

som PR-konsult måste nå ut i både tryckpress, sociala- och digitala medier för att kunden 

ska få en helhetslösning där man vill synas maximalt. Broady (2005) bekräftar Kristins 

uttalande att det har uppkommit nya och fler arbetssätt för PR-konsulter. De måste hitta 

exakt vilken eller vilka mediekanaler som passar för just deras kund för att inverkan på 

konsumenten ska bli så stor som möjlig. 

Hon menar även att allting har blivit mer webbaserat då allt hänger ihop på 

Internet idag genom den så kallade mediekonvergensen. Förr var det mesta uppdelat i 

olika medier som till exempelvis TV, tidningar och radio. Idag kan vi däremot titta på TV 

på datorn via playfunktioner, läsa tidningen på Internet och lyssna på radio online. 

Internet används alltså för alla olika medier, precis som Kristin säger. Går man till 

exempel in på en blogg och hittar tips och rekommendationer kan man till och med länka 

sig vidare för att spana in eller köpa ett plagg, så kallad viral marknadsföring. Vi tror att 

ifall en PR-konsults varumärke lyckas få viral marknadsföring via en blogg, är det bra 

eftersom spridningen kan bli stor. Dock tror vi inte att det är hela sanningen. Ett 

varumärke kan även få negativ spridning viralt via bloggen, vilket kan ge förödande 

konsekvenser. Ett exempel på det var när en av Sveriges största bloggerska, 

“Blondinbella” bloggade om att en kopp te på Café Saturnus i Stockholm kostade så dyrt 

som 47 kronor (Löwengrip, 2014). Då “Blondinbella” är en av de största bloggarna 

innebär det att hon har många läsare. Därmed antar vi att detta inlägg hade en negativ 

påverkan på Café Saturnus försäljning i framtiden. 

5.2.2 PR-konsulten Kicki på Spalt PR 
Kicki berättar att sedan hon började arbeta inom PR år 1996 har det hänt en del. Hon har 

alltså arbetat inom fältet längre än Kristin, vilket vi anser vara intressant då det ger oss 

olika tidsperspektiv. Kicki ser därmed saker med erfarna ögon över tid, i jämförelse med 

Kristin som vi antar har mycket kunskap kring hur arbetssättet ser ut just idag. Enligt 
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Kicki finns PR-byråer till för att sätta strategier åt företag och hjälpa dem som en 

serviceinstans för att marknadsföra dem och bidra till en ökad försäljning. PR-konsulten 

fungerar som en förmedlare mellan kunden (företaget) och media. Vilka media är 

förklarar hon har förändrats över tid. När hon startade företaget visste inte många ens var 

PR var, knappt hon själv. Idag berättar hon att det finns hur många konkurrenter som helst 

på marknaden. Förr arbetade de mest med tryckpress. Idag har webben öppnat nya 

möjligheter och är mer lättillgängligt. Internet har bidragit till en snabbhet som inte 

funnits tidigare. Detta håller Brody (2005) med om då han menar att PR-konsulter idag 

kan använda sig av sociala medier för att via dessa kanaler sprida information och på så 

sätt spara tid då budskapet kan nå konsumenten fortare jämfört med exempelvis 

tryckpress. Kicki berättar att bloggare ses som ett snabbt mediekomplement för dem att 

arbeta med. Det förklarar hon på följande sätt: 
 

Har jag ett event här säger vi och bjuder in stylister, journalister och bloggare så kan informationen via 
bloggarna komma ut med en gång. Pressläggningen för tidningar är väldigt lång. Pressläggningar kan vara 

upp till tre månader (Matsgård, 2014). 
 
Det hon vill säga är att en bloggare kan vara på ett event och marknadsföra det i samma 

sekund, i jämförelse med pressläggningen för en modetidning som ligger på runt tre 

månader fram i tiden. Jenkins (2008) talar om att vi lever i ett “least objectionable 

program paradigm”. Då människan idag har ett stort utbud medier att få information ifrån 

så har människan blivit mer kräsen. Man vill inte vänta på att läsa eller se någonting som 

man älskar, utan väljer istället det som är bäst vid specifika tillfällen. Vill man ha 

någonting, vill man ha det nu. Detta är ett tydligt exempel på varför bloggare har kunnat 

bli framgångsrika i jämförelse med gammelmedia som tar längre tid att få information 

ifrån. Dock finns gammelmedia fortfarande kvar som komplement idag precis som 

Wahlund et al. (2013) menar. Det kan kopplas till att vi faktiskt är vanemänniskor och att 

vi vill läsa vår morgontidning som vi alltid gjort. Detta har även Nygren (2013) och 

Kristin på Ibeyostudio nämnt och det är därför den traditionella dagstidningen lever än 

idag, enligt dem. Vi själva är dock något kritiska till detta, då ingen av oss läser 

dagstidningen eftersom att det kostar mer och tar längre tid att komma åt gentemot att läsa 

nyheter på webben. Samtidigt tror vi att dagstidningen kommer att finnas kvar i 

framtiden, dock har vi en annan teori kring dess fortsatta existens. Det handlar om att vi 

tror att man kommer börja läsa dagstidningen vid en viss ålder. Att läsa tidningen på det 

sättet ger högt kulturellt kapital när man befinner sig inom ett visst fält som är beroende 

av tiden. Våra föräldrar som tillhör en äldre generation läser dagstidningen. Vi tror att när 
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vi själva, som tillhör en yngre generation, når deras ålder kommer detta även att tillhöra 

våra medievanor i jämförelse med något annat som anses vara status för oss i nuläget. 

Man skulle dessutom kunna koppla detta till Bourdieu et al.:s (1992) uttalande att det är 

mer troligt att man börjar doktorera om man har disputerade föräldrar, man lever troligtvis 

som man lär. 

Kicki förklarar dessutom att Internet har gjort det möjligt för nästan vem som helst 

att börja kommunicera i jämförelse med för ett par år sedan då det främst var journalister 

som publicerade i tidningarna. Det är ett exempel på vad den tekniska utvecklingen har 

lett till på ett mer humanitärt plan. I och med Web 2.0 kan i princip vem som helst 

producera och konsumera medieinnehåll. En interaktion människor emellan kan idag ske 

med hjälp av Internet. Begreppen consumer och producer har alltså, enligt Jenkins (2008) 

flytit samman till begreppet prosumer. Att man förr behövde en journalistutbildning för 

att bli erkänd modejournalist är någonting som Bourdieu et al. (1992) också menar, men 

att fältet idag ser annorlunda ut. I dagens samhälle, i och med sociala medier, har 

medborgarjournalistiken ökat. Idag kan man utan journalistutbildning bli en erkänd 

modeskribent. 

5.2.3 Bloggaren Fanny på metromode.se/fannyekstrand 
Fanny berättar att hon inte har någon direkt utbildning inom själva modebranschen. Hon 

är 20 år gammal och startade sin modekarriär genom att “praoa” på modeportalen Devote 

under gymnasietiden. Fanny beskriver att det var genom kontinuerlig och ihärdig 

kommunikation som hon lyckades tjata sig till en tjänst som modeassistent. Efter ett tag 

blev hon erbjuden heltidsjobb som modeassistent på Metro Mode samt fick starta sin 

modeblogg på Metromode.se där hon bloggar idag. Hon säger att hon tog sig dit hon är 

idag genom att hon är; 
 

[...] sjukt envis och prestigelös. Branschen har alltid intresserat mig och jag har nog läst de flesta stora 
bloggar sedan start. Jag är nog ganska mycket av en datanörd (Ekstrand, 2014). 

 
Detta bevisar att man idag inte behöver ha en direkt utbildning, utan att man måste ha rätt 

kapital inom rätt fält. Fanny har genom sina erfarenheter och upplevelser formats till en 

kvinna som kan fältet mode. Hon har på det sättet byggt upp stort kulturellt kapital inom 

branschen. Hon har även varit orädd för att kontakta inflytelserika personer, hon har alltså 

kämpat sig fram på modemarknaden via kommunikation. Det kan tyda på att hon har ett 

socialt kapital i den bemärkelse att hon inte är rädd för att prata. Dessa två former av 
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kapital har lett till framgång och på så sätt har hon idag skaffat sig ekonomiskt kapital, 

något som stämmer väl överens kring Bourdieu et al.:s (1992) teorier.  

Bloggen uppdaterar hon en till två gånger per dag och när hon jobbar som 

assistent på Metro Mode Magazine skriver hon några sidor som kommer ut fyra gånger 

per år. Hon nämner att det även är lättare att publicera mer material på Internet än i en 

tidning där det sållas bort mycket mer. Detta stämmer överens med Kickis uttalande om 

att bloggare kan marknadsföra någonting väldigt snabbt, i jämförelse med vad en tidning 

kan göra. Det som skrivs i tidningar kräver således mycket mer tid och planering. Denna 

planering och att det har lagts ner mycket tid på de som skrivs kanske är, enligt oss att 

föredra. En kund vill troligen att ens varumärke ska representeras på bästa möjliga sätt. 

Ett blogginlägg om ett visst varumärke, å sin sida kanske är slarvigt ihopskrivet och 

kanske inte alls är representerat på de sätt som kunden vill. Vi ställer oss därför frågan 

ifall snabbt alltid är bäst? Det är viktigt att PR-konsulterna har en väl utarbetad strategi 

för hur deras information ska nå den rätta målgruppen. Det handlar om tajming och att nå 

de rätta personerna. Sköter man som PR-konsult detta på rätt sätt kan bloggen vara det 

rätta mediet. 

5.2.4 Bloggaren Caroline Roxy på bloggen carolineroxy.se 
År 2013 flyttade Caroline från Borås till Stockholm för att göra karriär som bloggerska, 

modell och kläddesigner. Flytten i sig anser vi vara väldigt intressant. Hon gjorde ett 

aktivt val att flytta från Borås till Sveriges huvudstad: där kärnan av bloggare ligger 

(Bloggportalen, 2014). Därmed blir hon mer lättillgänglig och kan gå på fler events samt 

lära känna fler, vilket hänger ihop med Bourdieus (citerad i Broady, 1988) uttalande om 

att för att lyckas inom fältet måste man ha rätt kapital. I Borås hade hon troligtvis inte 

kunnat skapa ett sådant stort kontaktnät som krävs för att få mycket makt inom 

modebloggsfältet.  

Vi frågade om hon kort kunde berätta om sin historia som kommunikatör från 

starten till där hon är idag och om arbetsklimatet sett annorlunda ut. På det svarade hon: 
 

Jag startade år 2013 så det har egentligen inte hänt särskilt mycket mer än att man faktiskt får mer och mer 
’makt’ i arbetsklimatet (Roxy, 2014). 

 
Hon nämner, till skillnad från resterande informanterna, ingenting om teknikutveckling; 

att medieklimatet har digitaliserats och att det på så sätt har blivit mer lättillgängligt. Hon 

väljer i stället att prata om att bloggen över lag är en väldigt lättillgänglig kanal. Att hon 

inte ens nämner det kopplar vi till att tekniken inte utvecklats så mycket sedan hos 
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började blogga, år 2013, fram till idag. Hon menar att det är enkelt att klicka sig in på 

olika bloggar för att få tips och rekommendationer. Viral marknadsföring anser hon 

därmed som någonting positivt för just bloggare. Detta kan ställas i relation till om man 

skulle gå och handla en modetidning i butik för att få inspiration. Det är både 

tidskrävande och kostar pengar. 

        Vi finner det intressant att hon, likt Bourdieu (citerad i Broady, 1988), menar att ju 

längre hon vistas inom modebloggsfältet desto mer makt får hon. Vi tror inte Bourdieu 

uttryckligen menar att det är tiden som är den avgörande faktorn för makt. Men han 

menar att för att lyckas få en hög position inom ett visst fält i det sociala rummet, krävs 

det att man har kapital för just det fältet. För att lyckas skaffa sig kapital inom respektive 

kategori krävs det enligt oss både tid och engagemang. Det handlar bland annat om att 

bygga relationer och det i sig är tidskrävande. Å andra sidan tycker vi att Caroline har 

lyckats förvånansvärt bra med tanke på den ringa tid hon har bloggat. Det hon har lyckats 

med är att få många läsare, det vill säga skapat många relationer och ett stort kontaktnät. 

Ju fler läsare man har, desto större blir det ekonomiska kapitalet i form av intäkter. Det 

ekonomiska kapitalet kan sedan leda till större symboliskt kapital i form av kläder och 

utrustning, vilket i sin tur skapar bättre kvalitet på bloggen. Att lyckas med detta inom 

loppet av endast ett år anser vi skulle kunna vara ett exempel på varför Bourdieu inte 

väljer att tala om tid. 

5.3 Beroendeställning 

5.3.1 PR-konsulten Kristin på Ibeyostudio 
Kristin talar återkommande om vikten av att skapa en bra relation till bloggare. Det 

sociala samspelet eller det sociala kapitalet som Bourdieu et al. (1992) nämner är återigen 

väldigt viktigt. Hon menar att relationen till journalister nästan har blivit densamma som 

till bloggare. Bloggare är till viss del journalister, även om hon snabbt tar tillbaka det och 

säger att man inte bör säga så då bloggare inte är utbildade journalister, men principen är 

densamma. Hennes tvekan i svaret är för oss väldigt intressant och vi tolkar det som att 

hon anser att det inte är rätt att en outbildad idag kan ha samma förutsättningar som en 

bildad. Vi håller med om att det kan verka orättvist, men det är en bieffekt av den 

lättillgänglighet som den tekniska utvecklingen bidragit till. Även om bloggare inte är 

jämförbara med journalister är de båda dock opinionsbildare och har därmed stor makt att 

kunna påverka konsumenters åsikter och attityder. Kristin menar att det idag är svårt att 

särskilja modeskribenterna då flera, exempelvis metromode har olika medieplattformar, 
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både tryckt och digital press samt en bloggportal. Att det skett en maktförskjutning från 

gammelmedia till sociala medier kan enligt vår tolkning av Bourdieu (citerad i Broady, 

1988) bero på att normerna och reglerna har kommit att ändras inom det fältet. Innan 

sociala medier kom fanns det som modeskribent vissa normer att förhålla sig till om man 

ville få makt inom just det fältet. En journalistutbildning var ett krav för att kunna bli en 

erkänd modeskribent. I och med Internets framväxt har dessa normer kommit att ändras. I 

dagens samhälle, i och med sociala medier, har som tidigare nämnt 

medborgarjournalistiken ökat. Förr var man en framgångsrik PR-konsult om man hade 

bra kontakt med journalisterna. Idag är man en framgångsrik PR-konsult om man har bra 

kontakt med journalisterna och med bloggarna. Allt är beroende av att ha kapital inom ett 

visst fält för att kunna få makt där. Mot bakgrund av Bourdieu et al.:s (1992) teori om 

kapital visar vår intervju att hans teori fortfarande är applicerbar på denna studie. Kristin 

menar att det är viktigt att bearbeta alla stora modeskribenter för att lyckas få så stor 

spridning av sitt varumärke som möjligt. Hon påstår att bloggare är dagens trendsättare 

och att det är de som på något sätt är med och påverkar hur det går för modeföretagen 

idag. Dock menar Engström et al. (2009) att bara för att man når en bred publik behöver 

det inte vara företagets faktiska målgrupp. Å andra sidan menar Kristin att det är viktigt 

att nå alla stora modeskribenter där förhoppningsvis varumärket gör sig mest rättvis i 

förhållande till målgruppen. 

Kristin menar att relationen mellan PR-konsulter och bloggare är en win-win 

situation. Bloggare vill publicera roliga nyheter och de vill gärna vara först. Därmed 

kanske de kontaktar PR-konsulter för att få information i gengäld får PR-konsulter 

publicitet på bloggar. 
 

Jag tror inte att vi konkurrerar med bloggare i ett informationsflöde, det är mer att bloggare och byråer 
samarbetar. De vill ju få ut roliga nyheter. Men säg just en modebloggare, de vill ju vara först med nyheter 

och de kommer ju till oss. Det blir ju en enda kedja liksom förhoppningsvis i allt (Eberson, 2014). 
 
Vi skulle därmed vilja säga att de är beroende av varandra. Anledningen till varför de har 

blivit beroende av varandra, som vi ser det, grundar sig i Jenkins (2008) konvergensteori 

där gammal och ny media möts. Innan sociala medier kom använde sig PR-konsulter av 

tryckpress för att nå ut till en bred publik. Idag ser det, enligt vår studie, annorlunda ut. 

Idag arbetar PR-konsulter med båda typer av media; både gammal som ny. Då bloggarna 

har kommit att bli den största kanalen av den nya typen av marknadsföringskanal måste 

PR-konsulterna samarbeta med dem för att hänga med. Då samhällets sätt att ta in 

information har ändrats måste PR-konsulterna rätta sig efter det för att kunna nå sin 



! 37 

målgrupp. Gammelmedia som PR-konsulter traditionellt använt sig av finns som sagt 

fortfarande kvar och därmed måste de fortsätta att samarbeta även med dem. Då Jenkins 

(2008) skriver att gammal och ny media konvergerar, kan man tänka sig att de idag ser 

någorlunda lika ut och att det inte finns så tydliga gränser dem emellan. Det stämmer till 

viss del då de måste anpassa sig till varandra men de har fortfarande olika arbetssätt. Ett 

exempel på det är att pressläggningen ser olika ut. Alltså måste PR-konsulter lägga fler 

strategier idag. Ser man ur bloggarnas perspektiv måste även de anpassa sig efter PR-

konsulters arbete. Modebloggarna vill få ut nyheter som ännu inte släppts i butik och 

måste därför samarbeta med PR-konsulter då de sitter på sådan information. Dock menar 

Kristin att det är viktigt att PR-konsulter inte spoilar information till bloggare som sedan 

ska gå i tryckpress tre månader senare. Då är nyheten inte längre än nyhet. På så sätt 

måste även PR-konsulter anpassa sig efter de nya förutsättningarna. 

Kristin menar, i likhet med Laurell (2014), att tidningar och företag inte längre har 

den opinionsbildande roll som de hade förr. Idag är bloggarna störst och har mest 

inflytande på konsumentens köpbeteende och det gäller att smörja dem. Kristin menar 

dock att det finns en viss problematik i att använda bloggarna som en mediekanal då PR-

konsulter inte nödvändigtvis vet vilka som är bloggarnas riktiga läsare. Det är därför svårt 

för konsulterna att veta om de når rätt målgrupp. Vår tolkning säger att Engström et al. 

(2009) håller med om det, då de menar att det är viktigt för företag att nå sin rätta 

målgrupp för att marknadsföringen ska kunna bli framgångsrik där den gör sig mest 

rättvis. Å andra sidan har Kristin en poäng i att målgruppen aldrig kan garanteras. 

5.3.2 PR-konsulten Kicki på Spalt PR 
Att bloggarna har kommit in som en raket på den svenska kvinnomodemarknaden de 

senaste åren råder det ingen tvekan om. Detta har gjort att Kicki och Spalt PR har varit 

tvungna att anpassa sitt arbetssätt för att hänga med. Även andra mediemarknader har 

behövt anpassa sig, exempelvis har de flesta tidningar idag egna bloggare. Detta hänger 

tydligt ihop med Jenkins (2008) teori kring konvergens; att gammal och ny media idag 

kolliderar och slås samman. Bloggare ser att gammelmedia fortfarande är slagkraftigt och 

vill därmed även synas samt länka till gammelmedia. Själva medieinnehållet som 

publiceras på bloggar kan ofta kopplas till redan publicerat innehåll från gammelmedia, 

precis som Rabinovitz et al. (2004) samt Lyons et al. (2007) förklarar. Det kan vara att en 

bloggare moderniserar redan befintligt medieinnehåll, exempelvis en realityshow som 
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sänts på TV. De vet att det ligger i allmänhetens intresse. Därmed väljer de att skriva om 

det för att på så sätt på fler läsare och snabbare nå fler. 

Spalt PR har även kvar sina traditionella mediekanaler som de arbetat med sedan 

start men i och med de nya mediernas uppkomst har de fått fler mediekanaler att arbeta 

med. Webbtidningar, sociala medier och bloggar är några exempel. Som Jenkins (2008) 

säger, har det alltså inte blivit en digital revolution; att nya medier ersätter de gamla. På 

Spalt PR använder de olika kanaler för olika ändamål och projekt. Kicki förklarar att det 

finns många kanaler att nå ut i och att det är lika många som många som arbetar inom 

varje kanal. Detta kan både underlätta samt göra arbetet svårare för PR-konsulter. Det kan 

bli svårare på det sättet att det är mycket man hela tiden måste hålla sig uppdaterad mot. 

Man måste göra olika strategier för olika typer av kommunikation då exempelvis 

pressläggningen ser väldigt olika ut, vilket hänger ihop med vad vi kom fram till under 

5.3.1. Att det finns så många olika typer av medier att kommunicera via kan dock även 

underlätta för PR-konsulter i deras arbete. Då medieklimatet idag blivit allt mer nischat, 

blir det lättare att hitta rätta strategier för att nå sin tänkta målgrupp. Det kan kopplas till 

ett ekonomiskt perspektiv; att det idag inte alltid behöver handla om hur många som 

mottar reklamen. Att annonsera i en tidning som når en bred publik behöver inte generera 

vinst, där målgruppen kan vara fel. Alltså kan mer nischade kanaler, så som bloggar vara 

ett bra medie för att företag ska öka säkerheten i att direkt nå sin tänkta målgrupp. Men 

återigen som Kristin sa så går det aldrig att veta exakt vilka tidningen eller bloggen når.  

Kicki fortsätter att berätta att sociala media har en stor betydelse idag men pekar 

återigen på att gammelmedia än lever kvar. Finanspressen nämner hon exempelvis som 

ett väldigt viktigt medie att nå ut i då den tidningen har stor spridning. 

Sammanfattningsvis handlar allt om hur stor upplagan är, alltså hur många mottagare ett 

budskap når ut till.  

Sedan får även media, både gammelmedia och sociala medier som bloggare utbyte 

av PR-konsulter. Kicki förklarar att de går hand i handske allihop. PR-konsulter agerar 

mellanhand mellan företag och bloggare. Därmed tjänar bloggare på att ha en bra kontakt 

med både PR-konsulter och företag. “[...] Vi alla lever i samma lilla ankdam” säger hon 

(Matsgård, 2014). Vi tolkar det som att Kicki ser beroendeställning ur en annan synvinkel 

än hur vi uppfattat Jenkins (2008) och Kristin. Hon håller med om att PR-konsulter måste 

anpassa sig efter de nya medierna, i detta fall bloggare för att överleva. Vi tolkar det Kicki 

säger som att bloggare vill samarbeta med PR-konsulter mycket på grund av ekonomiska 

skäl dock menar Kicki att bloggare inte får inte betalt av PR-konsulterna inte heller via 
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dem. PR-konsulter förser bloggare med kläder samt information som gör att bloggaren 

kan vara först ut med intressant läsning. Detta i sin tur bidrar till att bloggen blir 

innehållsrik och intressant att läsa vilket ger många läsare. Många bloggläsare gör att 

företag vill annonsera på bloggen, vilket i sin tur resulterar i intäkter till bloggen. 

Webbhjälp (2014) är en portal som bland annat guidar bloggare i hur de ska tjäna pengar. 

De håller med oss då de säger: “Annonser i all ära, men det är trots allt innehållet på din blogg som är 

det viktigaste. Se till att producera bra och mycket material”. Allt handlar i slutänden trots allt om 

en bra och innehållsrik blogg och där kan PR-konsulterna vara med och bidra.  

5.3.3 Bloggaren Fanny på metromode.se/fannyekstrand 
Inom branschen att kommunicera mode säger Fanny att det finns konkurrenter överallt. 

Många unga tjejer anser att hon har ett drömjobb, men hon måste prioritera jobbet för att 

få vara kvar. Det finns flera olika kanaler idag som mode kan kommuniceras via och de 

som är bäst på att direktkommunicera med sina läsare tror hon har störst inverkan. Dessa 

är enligt henne oftast bloggare. Fanny nämner även att hon utöver hennes blogg har ett 

konto på Instagram som också ständigt måste uppdateras. Bloggen och Instagram flyter 

ihop då de länkas till varandra, vilket är ett ytterligare tecken på Jenkins (2008) teori kring 

konvergens. Hennes mediekanaler flyter ihop och hjälper varandra att bli större. Man kan 

även säga att hon driver viral marknadsföring genom att skjuta trafik mellan sina olika 

kanaler. Hennes jobb på redaktionen flyter även det samman med de andra två kanalerna 

eftersom att hon säger att nätet idag inte har några gränser. Hon påstår att alla lyckade 

mediekommunikatörer skjuter trafik på detta sätt mellan alla möjliga mediekanaler. 

När det kommer till relationen mellan bloggare och PR-konsulter nämner hon att 

många bloggare har människor som jobbar med PR åt dem. Det finns alltså en tydlig 

relation mellan PR-konsulter och bloggare idag. PR-konsulter förser bloggare med 

information, eventerbjudanden, kläder, pengar och samarbeten, samtidigt som bloggare 

förser PR-konsulter med trafik som är lika med resultat att visa kund. Hon säger att: 
Det är en 100 % give and take-situation och de vore inte mycket utan varandra i slutändan (Ekstrand, 2014). 

Fanny har här sett till hela beroendeställningen, precis som vi, vilket varken Kristin eller 

Kicki gjort. Beroendeställningen är alltså inte bara att gammelmedia måste anpassa sig 

via de nya snabbare och mer lättillgängliga medierna. Även så anpassar sig nya medier; 

bloggare efter PR-konsulter samt gammelmedia. PR-konsulter har en makt i det att de via 

företag kan ge utdelning till bloggarna. Vad som skrivs i bloggarna har ibland en koppling 

till hur de moderniserar vad som historiskt publicerats i gammelmedia för att på så sätt få 
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fler läsare, precis som Rabinovitz et al. (2004) och Lyons et al. (2007) nämner när det 

kommer till beroendefaktorer åt alla håll inom mediekonvergens. 

5.3.4 Bloggaren Caroline Roxy på bloggen carolineroxy.se           
Caroline påstår att PR-konsulter idag har börjat se stora möjligheter i att synas på 

väletablerade bloggar, detta i likhet med vad Laurell (2014) kom fram till i sin 

avhandling. Det har idag blivit allt vanligare att olika företag samarbetar med bloggare för 

att via sin kanal bloggen, sprida budskap om olika varumärken. Förr var det företagen 

som hade den stora makten att kunna påverka konsumenters åsikter och köpbeteende. 

Idag ser det aningen annorlunda ut då sociala medier har kommersialiserats och företagen 

har fått konkurrens om marknadsföringen. Detta är någonting som bloggarna bara gynnas 

av, menar hon. PR-konsulter och bloggare har börjat satsa på att bygga upp en relation 

och förtroende gentemot varandra de senaste åren. Caroline menar att bloggare och PR-

konsulter har en bra relation med ett stort samarbete. PR-konsulter och bloggare har sett 

stora möjligheter med att bygga relationer och på så sätt har de skapat förtroende 

gentemot varandra de senaste åren. PR- konsulter ser stora möjligheter med att synas på 

stora bloggar. Därför skickar konsulterna bloggare produkter och bjuder in till events mot 

att bloggare bloggar om det. Hon menar att de får uppdaterade nyheter och varumärkena 

som PR-konsulterna representerar får synas. Både PR-konsulter och bloggare måste hela 

tiden jobba på det sociala kapitalet gentemot varandra, precis som Bourdieu et al. (1992) 

beskriver som viktigt. Carolines svar är dessutom snarlikt Fannys svar om det ömsesidiga 

beroendet. Yrkena har fortfarande olika arbetssätt och kan fortfarande separeras, men de 

går in i vartannat mer idag. Detta beror på den konvergens som Jenkins (2008) talar om. 

Även Rabinovitz et al. (2004) och Lyons et al. (2007) uttalandande kring att 

beroendefaktorer idag sker åt alla håll exemplifieras genom relationen mellan PR-

konsulter och bloggare. 

 

5.4 Globalisering 

5.4.1 PR-konsulten Kristin på Ibeyostudio 
Kristin berättar att det är viktigt att sköta sig inom branschen, annars kan kunden byta 

byrå, precis som Kicki understryker; att alla är utbytbara. 
 

Sköter man sig inte och är duktig kan de byta byrå. Många av mode PR-byråerna är ju skitduktiga så man 
måste ju hålla en nivå liksom (Eberson, 2014). 
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I och med globaliseringen har det uppkommit en ökad konkurrens och det blir då viktigt 

att hålla en hög nivå. Teknikens utveckling har lett till att utbudet idag har blivit enormt 

och är man som konsument inte nöjd med vad man läser/hör/ser på ett medie kan man 

enkelt söka sig till ett nytt. I och med Internets framväxt har nya typer av 

medieplattformar bildats och man går nu naturligt allt mer digitalt. Idag hänger allt ihop 

på webben och man kan i princip nå vem som helst, var som helst, när som helst. Den 

tekniska utvecklingen har alltså lett till att människan inte längre är beroende av tid och 

rum. Detta kan ha resulterat till att mottagare har blivit mer kräsna, vilket kan kopplas till 

Jenkins (2008) teori kring att vi lever i ett “least objectionable program paradigm”. 

Människor orkar inte vänta på att få tillgång till information, utan använder sig därför 

idag av de medier som är bäst och mest tillgängliga vid specifika tillfällen. 

5.4.2 PR-konsulten Kicki på Spalt PR 
Kicki nämner ordet globalisering och trycker på att vi idag lever i en snabb 

förändringsvärld där nya marknader hela tiden dyker upp. Länder kommer närmare 

varandra och vi kan påverka och påverkas av länder långt bort i och med Internet. 
 
Internet har öppnat upp att alla vet på ett helt annat sätt vad som händer över hela världen och du måste va 

mycket mer uppkopplad även utåt. Och så är det så att den ekonomiska krisen som vi haft i Sydeuropa 
framförallt har drabbats väldigt hårt, påverkar även oss på ett helt annat sätt här. Även om vi har klarat oss 

ganska bra här i Norden så drar de åt sina budgetar så det är mycket mer hand i hand allihopa. Och fler 
aktörer, fler varumärken, hela tiden (Matsgård, 2014). 

 
Ett tydligt tecken på teknikdeterminism kan här ses i Kickis svar. Internet har möjliggjort 

att människor har kunnat komma närmre varandra vilket McLuhan (1994) förespråkar. 

Han menar att samhällets kulturella och sociala förändringar kan förklaras genom 

tekniken. Omvärldsanalysen blir mer och mer viktig och man måste ständigt arbeta med 

sin kommunikation överallt. Kicki menar på att allt i dagens samhälle handlar om 

kommunikation, hur du visar dig och hur du tas emot. Det kan kopplas till Bourdieus 

(citerad i Gripsrud, 2002) teori om Habitus, att varje människa producerar och 

reproducerar sitt habitus i samröre med andra människor och där igenom skapar sin 

identitet. Vi anser att mycket handlar om hur man positionerar sig i förhållande till 

varandra i dagens hårda klimat. Man måste hela tiden synas och höras överallt och 

anpassa sig efter omständigheterna, både lokalt och globalt. Detta tycker vi hör ihop med 

Bourdieus (citerad i Broady, 1988) teori om att varje fält har specifika normer och regler 

som man måste förhålla sig till när man träder in i ett nytt fält. Återigen måste man som 

kommunikatör ta fram olika strategier. PR-konsulter måste exempelvis göra research om 

vilka som läser specifika bloggar och ifall bloggens läsare sträcker sig över nationsgränser 
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eller ej. Olika trender ser olika ut på olika platser och globaliseringen har gjort att fler 

analyser måste göras för att nå ut till de rätta målgrupperna. Att ha stort socialt kapitalt är 

dessutom återigen otroligt viktigt, precis som Bourdieu et al. (1992) understryker. I en 

globaliserad värld där man kan nå fler måste man även kommunicera med fler. Idag är allt 

mer sammanflätat och det kommer fler aktörer och fler varumärken världen över hela 

tiden. Då kommunikationen är så pass viktig tror Kicki att det blir viktigt för företag att 

ha anställda som arbetar med deras PR. Vissa företag kan ha det internt, men själv tror 

hon att det är bra för företag att anställa PR-konsulter som kan se på företaget utifrån ett 

helikopterseende. Dessutom är det ett heltidsjobb i och med att man måste vara 

informerad och uppdaterad hela tiden.   

5.4.3 Bloggaren Fanny på metromode.se/fannyekstrand 
 

Den första generation stora modebloggare, typ Elin Kling och Sofi Fahrman, har modemagasin, skapat 
klädkollektioner och så vidare. Men nästa generation bloggare är sjukt mycket duktigare rent tekniskt. [...] 

De är inte bara bloggstjärnor, som tidigare generationer, utan världsstjärnor. Men frågan är då, hur långt kan 
man gå? [...] De kanske har blivit så stora att de är större än fenomenet. De kanske bara är stora luftslott 

som till sist kommer att spricka (Ekstrand, 2014). 
 
Genom detta citat berättar Fanny att globaliseringen hjälper bloggare att bli större. Det var 

inte en möjlighet utan Internet, om man ska se ur ett teknikdeterministiskt perspektiv. Vi 

anser att det är intressant att hon tänker ett steg längre när hon spekulerar i hur framtiden 

kommer se ut för bloggare. Framtiden är oviss. Ett sådant fenomen som bloggen är har vi 

tidigare aldrig sett komma för att sedan försvinna. Därmed har vi ingenting att jämföra 

med och framtidsutsikterna för bloggen blir därför spännande att spekulera i. 

Fanny nämner att människan idag nästan har gått om tekniken och Internet. Idag 

kan man betala för att siffror ska visa på ökad trafik eller fler följare på sociala medier. 

Det är därmed svårt att veta som är på riktigt och inte. Utifrån detta uttalande kan vi 

därmed fråga oss ifall bloggare verkligen är så stora som de framstår sig att vara? De 

kanske inte har så många “riktiga” följare som man kan tro och är därför inte så stora 

opinionsbildare. Denna nya teknik att köpa följare är ingenting som gammelmedia kan 

använda sig utav och därmed kan de i det avseendet verka mer trovärdiga. För att ta reda 

på vilken typ av media som verkligen påverkar konsumenters köpbeteende bör en annan 

typ av undersökning göras. Fanny trycker återigen på att allting idag hör ihop då nätet inte 

har några tydliga gränser. 
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5.4.4 Bloggaren Caroline Roxy på bloggen carolineroxy.se 
Caroline nämner knappt någonting om globalisering, vilket vi tror kan bero på att hon är 

så pass ny inom branschen. Det anser vi som intressant och att det kan höra ihop med att 

hon heller inte nämner någonting kring teknikutvecklingen. För henne har medieklimatet 

antagligen inte förändrats så mycket som det gjort under exempelvis den långa tid som 

Kicki varit aktiv. Dock nämner Caroline att många effektiva kommunikationskanaler 

inom modebranschen sker på digitala och sociala forum. Dessa forum har idag en global 

spridning tack vare Internet och Web 2.0, vilket tyder på att globaliseringen kan vara en 

viktig faktor till att man idag kan nå ut till många på många olika plan, något som hon 

själv anser vara viktigt. Hade globaliseringen inte varit ett faktum hade det inte varit 

möjligt att nå ut till så många. Carolines följare, både till antalet och spridningen, kan man 

slutligen även se som ett resultat i globaliseringsprocessen även om hon själv inte nämner 

det i intervjun. Caroline är alltså ett bevis på hur fort en blogg kan startas och bli stor. 

Därför måste PR-konsulter ständigt hålla sig uppdaterade i medieutvecklingen, eftersom 

både kunskapen och kanalerna är viktiga verktyg för lyckad kommunikation (Ronge, 

2010). 

5.5 Sammanfattande analys 
Det finns alltså flera olika sätt att se på PR-konsulters förändrade arbetssätt i och med 

modebloggarnas framväxt. Nedan kommer vi att med hjälp av svar från våra intervjuer 

och teorier systematisera och svara på problemformuleringen: Hur har PR-konsulters 

arbetssätt förändrats när det kommer till att kommunicera kvinnomode i Sverige 2014 i 

och med bloggarnas framväxt? Detta görs med hjälp av våra frågeställningar. Den första 

frågeställningen är en beskrivande frågeställning och kopplas därmed inte till några 

teorier, vilket de två andra frågeställningarna gör, då de är förklarande frågeställningar. 
 

Hur har bloggosfären förändrat PR-konsulters arbetssätt? 

Först och främst har PR-konsulter fått en till mediekanal: bloggen, att arbeta med för att 

nå ut med sin kommunikation. Detta har varit både positivt och negativt. I och med 

mediets uppkomst har PR-konsulter fått fler att arbeta gentemot, eftersom att bloggare 

ännu inte ersatt exempelvis traditionella journalister. Journalister som före Internets 

utveckling var PR-konsulters stora samarbetspartners finns kvar även idag, men bloggare 

har kommit att bli en minst lika stor samarbetspartner, om inte större. Detta har lett till en 

mer stressig tillvaro för PR-konsulterna. PR-konsulter har kommit att använda bloggarna 

som inspirationskonsumenter. De använder sig av en person som har en viss image som 
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kan representera varumärket. PR-konsulter har därmed varit tvungna att ändra sitt 

arbetssätt, i och med bloggosfärens framväxt, då journalister och bloggare arbetar på olika 

sätt. Journalister har en längre pressläggning än vad bloggare har, därmed måste PR-

konsulter ta fram fler strategier för att journalister inte ska skriva om ett varumärke som 

bloggare skrivit om tre månader tidigare. Även detta kan leda till att det blir stressigare 

arbetsklimat för PR-konsulterna. Det nya arbetssättet har samtidigt gjort det lättare för 

PR-konsulter att direkt nå ut till sin tänkta målgrupp, då framväxten av en till mediekanal 

har lett till att skribenter blivit mer nischade. Dock måste PR-konsulter hela tiden vara 

uppdaterade idag eftersom att det finns många bloggar och populariteten ändras med 

jämna mellanrum. PR-konsulter måste idag jobba mer på trovärdigheten till en viss 

produkt som ska marknadsföras när de går via bloggare. De måste även ständigt komma 

med ny intressant information till bloggare eftersom att de flesta bloggare publicerar 

inlägg varje dag. Med hjälp av Internet och globaliseringen så når idag många bloggare en 

global marknad. PR-konsulterna måste därmed göra fler marknadsföringsstrategier: både 

ur lokala samt globala perspektiv. 
 

Vad beror det på att den nya mediekanalen bloggen har förändrat PR-konsulters 

arbetssätt? 

Den nya mediekanalen bloggen har egenskaper som inget annat medie haft tidigare. 

Bloggen är en lättillgänglig kanal som har öppnat upp för konsumenters personliga 

åsikter. Vem som helst kan i princip starta upp en offentlig och lättåtkomlig 

webbplattform. Till skillnad från tryckpress har bloggare snabbheten; på bara ett “klick” 

kan de publicera ett inlägg om en viss produkt/varumärke. Denna snabbhet är viktig idag 

då vi, enligt Jenkins (2008), lever i ett “least objectionable program paradigm”, vilket 

betyder att vi vill få information så snabbt som möjligt. Tryckpress har en pressläggning 

på cirka tre månader. Därför kan det vara attraktivt för en PR-konsult att använda bloggen 

som ett medie om de vill få ut information snabbt. Även mängden information som 

publiceras på bloggar kan ses som en fördel för PR-konsulter gentemot om de väljer att 

publicera information i en tidning. Detta kan förklaras genom att bloggare har mer 

utrymme, uppdaterar oftare och behöver inte sålla bort lika mycket som journalister 

behöver. 

Bloggen har även en personlighet till skillnad från många andra kanaler. Det är 

lättare att ta till sig en personlig rekommendation, som är en oberoende part, än 

direktreklam som kan verka påträngande. Bloggare anses även vara vår tids kändisar och 
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har blivit något av idoler. En förebild, i detta fall bloggaren, har förmågan att kunna 

påverka läsarnas varumärkesattityder och köpintentioner vilket i vissa fall kan anses som 

bra men i andra fall som ett varumärkes förfall. Bloggläsare har även självmant valt att 

besöka bloggen och har därför lättare att ta till sig av informationen. Bloggen ses generellt 

inte än i alla fall, som en marknadsföringskanal och på så vis kan den ses som trovärdig i 

det som skrivs. Trovärdigheten och personligheten som anses vara en bloggares fördel, 

kan dessutom förklaras med hjälp av Web 2.0. Web 2.0 möjliggör en interaktion mellan 

producent och konsument. Bloggaren kan på så sätt få bättre kontakt med sina läsare och 

vara mer engagerade i jämförelse med vad exempelvis en journalist kan. Dock finns det 

delade meningar kring huruvida bloggen är en trovärdig kanal eller inte. En del 

informanter påstår att bloggen är trovärdig i sin natur, andra menar att bloggen hela tiden 

måste upprätthålla sin trovärdighet. Enligt vår tolkning har även olika teoretiker delade 

meningar kring detta. Bourdieu et al. (1992) förespråkar att bildade personer som 

exempelvis journalister har en hög trovärdighet. Wahlund et al. (2013) förespråkar å 

andra sidan att bloggar brukar uppfattas som mer trovärdiga. Många bloggläsare besöker 

bloggen för att få tips och rekommendationer via länkar till onlineshopping. Denna virala 

spridning kan PR-konsulter hjälpas av eller i vissa fall stjälpas av. Många bloggare 

använder sig även av viral marknadsföring i form av att de kan länka till  

sin blogg via andra mediekanaler som exempelvis Instagram och Youtube. Denna 

möjlighet att skjuta trafik mellan olika kanaler kan ses som en stor fördel för bloggare. 

I och med den pågående globaliseringen kan konjunkturer och ekonomiska kriser 

bli globala och direkt komma att påverka PR-konsulter då deras kunder drar åt sina 

budgetar för att inte själva hamna i krisen. PR-konsulterna måste därför komma med 

billiga lösningar för varumärkesspridning. Då kan bloggen vara ett alternativ.  
 

Vad är resultatet av förändringen? 

Då vem som helst, även bloggare, kan producera åsikter på sociala medier i form av 

likefunktioner eller kommentarer i kommentarsfält kan alla människor idag ses som 

prosumers, något som Jenkins (2008) förespråkar i sin teori kring konvergens. 

Konsumenten och bloggaren har därmed fått mer makt och PR-konsulten mindre, vilket 

stämmer överens med vad Christoffer Laurell (2014) säger i sin avhandling kring digital 

marknadsföring. 

Resultatet av förändringen har även blivit att PR-konsulter har blivit beroende av 

bloggare och har blivit tvungna att anpassa sig efter den nya tekniken och det nya mediet. 
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Samma sak gäller bloggarna; de måste anpassa sig efter PR-konsulterna. PR-konsulterna 

besitter information som bloggarna vill åt för att i slutändan kunna tjäna pengar på att 

verka som en marknadsföringskanal för informationen. Allt går hand i hand som PR-

konsulten Kicki Matsgård (2014) säger och Jenkins (2008) teori kring konvergens sker på 

alla plan, då gamla och nya medier inte kan särskiljas på samma sätt längre, kan heller 

inte arbetssätt särskiljas på samma sätt. Vi skulle vilja koppla bloggares och PR-

konsulters arbete i ett föränderligt samhälle till Darwins evolutionsteori (1859): “To survive 

[...] all living organisms must adjust to conditions imposed on them by their environments” samt till 

Bourdieus (citerad i Broady, 1988) fältteori om att för att kunna passa in i ett visst fält 

med kapital måste man rätta sig efter de rådande normerna. Vår tolkning av både Darwins 

(1859) och Bourdieus (citerad i Broady, 1988) teorier är att anpassar man sig inte 

regelbundet efter ens omgivning blir det svårt för en att överleva. Likaså gäller det för alla 

aktiva kommunikatörer inom kvinnomode i Sverige år 2014. 

Slutligen kan resultatet av kommunikations- och marknadsföringsutvecklingen för 

PR-konsulter i och med bloggarnas framväxt se olika ut beroende på från vilket 

perspektiv man väljer att se det ifrån. Ser man ur ett teknikdeterministiskt synsätt, som 

McLuhan (1994) förespråkar så grundar sig utvecklingen och PR-konsulters nya 

arbetssätt i tekniken. Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och därmed måste 

företagen hålla sig uppdaterade på de nyaste tekniska medierna man kan kommunicera 

via. Det är framväxten av Web 2.0 som skapat ett behov hos människor, ett behov av en 

plattform där man kan nätverka, som vi inte hade innan. Den ekonomiska och den 

kulturella utvecklingen blir därmed resultat av teknikens framsteg.  

Är man istället ekonomisk determinist, som Karl Marx (Liedman, 2014) finner 

man ett annat resultat. Här utgår man ifrån att det är ekonomiska faktorer som ligger till 

bakgrund till PR-konsulters nya arbetssätt. Den ekonomiska situationen ser olika ut från 

dag till dag och man måste hela tiden göra en omvärldsanalys som företag för att se hur 

man på bästa sätt ska kunna nå ut med sin kommunikation. Det är vinstintressen som 

drivit tekniken framåt. Utan incitament finns det ingenting som driver utvecklingen 

framåt. Resultatet av den ekonomiska situationen speglar sig sedan i hur tekniken och 

kulturen ser ut. Finns det exempelvis gott om ekonomiska resurser så banar det väg för en 

teknisk utveckling. Även kulturen är ett resultat av ekonomin. Människor beter sig olika 

beroende på hur deras ekonomiska situation ser ut. Har man en god ekonomi har man mer 

krav på kulturen, i jämförelse med någon som strävar efter att överleva för dagen.    
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Kulturdeterminister tror att allting bottnar sig i hur kulturen ser ut. De kulturella 

situationerna förändras ständigt och är beroende av tid och rum. Kulturen är alltså det 

första man måste se till när det kommer till vägar att kommunicera. Detta resulterar i olika 

ekonomiska och tekniska situationer. Bourdieu tror på kulturen som bakomliggande 

faktor till den ekonomiska och tekniska utvecklingen (Bourdieu et al., 1992). Dock skulle 

vi inte kalla honom kulturdeterminist, eftersom att han inte helt slopar ekonomins roll i 

utvecklingen. För att kunna skapa ekonomiskt kapital måste man ha ett framgångsrikt 

jobb. För att komma dit, menar Bourdieu enligt vår tolkning, att man måste ha stort 

socialt kapital, man måste lära känna människor och skapa relationer (Bourdieu et 

al.,1992). Är man bra på att nätverka lär man känna många människor som tillsammans 

hjälper varandra att utveckla framtidsutsikterna för sina karriärer. Det har därmed skapats 

en efterfrågan på en plattform som erbjuder denna tjänst. Sociala medier är ett resultat av 

detta och de har med andra ord bidragit till en ny norm i samhället. Är man inte bra på att 

nätverka kommer man att hamna utanför. Bloggarna har stort socialt kapital och det är 

viktigt för bloggarna att gå på events och visa upp sig. Det är även viktigt för PR-

konsulterna att ha stort socialt kapital. Förr var det lättare att skaffa sig socialt kapital. Då 

behövde man främst skapa relationer med journalister till skillnad från idag då måste man 

skapa relationer med många fler opinionsledare för att lyckas i sitt arbete. Vi skulle vilja 

säga att det är ett hårdare klimat idag. Förr kanske det räckte med ekonomiskt kapital men 

nu när alla kan vara med och påverka och alla är prosumers så räcker inte det. För det är 

människorna i sig idag med sina personliga erfarenheter som hela tiden måste prestera för 

att lyckas. Det räcker inte med att det finns teknik eller pengar, utan man måste hela tiden 

arbeta med sig själv genom att marknadsföra sig själv och nätverka. En ny 

deltagandekultur har uppstått. Det är människors ökade behov av att kommunicera med 

varandra och efterfrågan som bidragit till teknikutvecklingen. 
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6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att föra en slutdiskussion. Vi kommer redovisa våra egna tankar 

kring fältet och själva ta ställning till vilket av det tekniska, ekonomiska eller kulturella 

synsätt vi anser vara rimligast för denna utveckling av PR-konsulters förändrade 

arbetssätt. Till sist kommer vi skriva om hur vi tror att framtiden kommer att se ut. 

Som vi kommit fram till med denna uppsats finns det flera olika sätt att förklara hur 

bloggosfären har förändrat PR-konsulters arbetssätt. 

Vi har hittat tidigare forskning kring ämnet då man enbart tittat ur ett ekonomiskt 

synsätt samt med ett huvudfokus på bloggen. Bredare forskning kring ämnet ur ett PR-

perspektiv hittade vi inte och därmed identifierades det som en lucka. Denna lucka har vi 

genom uppsatsen försökt att besvara. Vi har tittat på arbetssättets förändring ur ett PR-

perspektiv och har sett frågan ur ett flerdimensionellt perspektiv. Det ekonomiska 

synsättet har behandlats, men även det tekniska och det kulturella. Vi anser att det har 

varit svårt att definiera att ett synsätt har varit bättre än något annat, då vi ser att alla 

synsätt fungerar som en förklaring till utveckling av PR-konsulters förändrade arbetssätt. 

Det verkar som att de flesta informanter tror på att mycket bottnar i en teknisk utveckling. 

Flera nämner Internets utveckling och allt vad det lett till. Web 2.0 ses som en förklaring 

till varför PR-konsulter behövt anpassa sig efter bloggen. Dock kan vi tänka att tekniken 

inte kan utvecklas utan andra förutsättningar, så som ekonomiska och kulturella faktorer. 

Utan incitament, här i form av pengar, är ingen villig att ta utvecklingen framåt, tror vi. 

Man kan heller inte placera tekniken i en kontext utan att ta hänsyn till kulturen med dess 

behov. Vår slutsats blir därmed att det inte går att säga att PR:s föränderliga arbetssätt inte 

går att förklaras på ett enda sätt. 

Framtiden kan alltid diskuteras och spekuleras kring. Vi tror att bloggarna är här 

för att stanna då de har lyckats bra hittills. Dock har vi, likt Fanny en tanke kring 

bloggens framtid. Då det är väldigt lätt att starta upp en blogg så kommer förmodligen allt 

fler bloggare tillkomma, vilket i slutändan kanske bara är luftslott som kommer att 

sprängas. Vi vet inte och det är spännande. Det kanske kommer en ny mediekanal inom 

några år som erbjuder något helt annat än vad bloggen har möjlighet att göra. PR-

konsulter kanske får ännu en kanal att arbeta med, eller så får de en kanal som ersätter 

något annat. 
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7. Vårt bidrag till forskningen 
Denna uppsats bidrar till forskningen på det sätt att orsaker har hittats till varför PR-

konsulters arbetssätt har förändrats. Vårt bidrag blir därmed mestadels riktat till PR-

konsulter och blivande PR-konsulter för att de ska kunna se vilka faktorer som spelar in 

när det kommer till att påverka mottagare. Då vi fått en del svar från PR-konsulter i vår 

undersökning kan det tyda på att de redan är medvetna om varför bloggare är så 

betydelsefulla. Dock får de genom denna uppsats svart på vitt veta vilka de exakta 

orsakerna är och även från bloggares perspektiv. De kan därmed använda denna 

information i kommande arbete för att exempelvis förändra strategier gentemot bloggare 

samt andra mediekanaler. När PR-konsulter vet exakt varför bloggen blivit framgångsrik, 

exempelvis via deras personlighet så kan de anamma personlighet i andra mediekanaler. 

De kan försöka skriva mer personliga pressmeddelanden, hålla en tätare och intimare 

kontakt med mottagare och välja få och samma journalister att arbeta med. På så sätt finns 

en teori om att bloggen inte kommer dra ifrån andra mediekanaler då PR-konsulter i viss 

mån kan anamma liknande arbetssätt för att nå ut till fler via flera kanaler. Det skulle även 

kunna bidra till att de behöver ta fram färre strategier och därmed har vi en teori om att 

deras nya arbetssätt inte skulle vara lika stressigt. De framgångsrika bloggarna kan 

dessutom ta vara på denna uppsats och använda sig av de resultat vi fått fram. Då vi pekar 

ut de stora faktorerna till varför bloggarna blivit så genomslagskraftiga kan de med hjälp 

av denna uppsats bli ännu mer framgångsrika. Även bloggare med få läsare, samt de som 

ännu inte börjat blogga kan lära sig hur man bör gå till väga för att på ett bra sätt kunna 

påverka sina mottagare. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 

I vår uppsats har vi undersökt bloggens och PR-konsultens arbetssätt utifrån deras egna 

perspektiv. De resultat vi har fått fram kring bloggares framväxt kommer alltså från 

arbetslivet och kommunikatörernas perspektiv. Det vore intressant att forska i varför 

bloggare fått makt utifrån ett mottagarperspektiv. Vi vill därmed föreslå framtida 

forskning riktade till bloggläsare. 

Under uppsatsens gång har vi även fått förståelse för vilken potential bloggare har 

som framtidens marknads- och kommunikationsverktyg. Därmed tycker vi även att det 

skulle vara intressant för framtida forskning att ta reda på hur långt denna framtid sträcker 

sig. Är bloggarna här för att stanna eller är de luftslott som kommer att spricka? Har 

sociala medier kommit för att erövra? Ett förslag skulle kunna vara att titta närmare på en 

eventuell digital revolution. Kommer gammelmedia att få lämna plats för ny teknik eller 

kommer vi att backa i utvecklingen? Man skulle kunna undersöka utvecklingskurvor för 

olika medier genom tiden för att på så sätt möjligen dra slutsatser för framtiden. 
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Intervjuguide        Bilaga 1. 
 
Uppvärmningsfrågor 

• Vill du berätta lite kort om dig själv? 
• Vad har du sysslat med innan du kom till din nuvarande arbetsplats? 
• Vad fick dig att hamna på din nuvarande arbetsplats? 
 

Tematiska frågor 
• Vill du berätta vad din uppgift på arbetet är? 
• Vilka arbetar du mot? Alltså vilka är dina tänkta mottagare? 
• Hur ser du på din roll som kommunikatör? 
• Anser du att du som person kan vara en bidragande faktor till framgång i din 

kommunikation? Är du som person utbytbar? 
- Om ja, hur? 
- Om nej, vad är det då som är de bidragande faktorer som hjälper dig att nå god 
kommunikation? 

• Är det viktigt för dig hur det du kommunicerar mottas? 
• Anser du att det finns konkurrenter på din arbetsmarknad som kommunikatör 

inom modebranschen? 
• Kan du kort berätta om din historia som kommunikatör från starten till där du är 

idag, har arbetssättet sett annorlunda ut gentemot hur det ser ut idag? 
• Vilka mediekanaler använder du dig av för att kommunicera mode och för att nå 

dina mottagare? 
 

Direkta frågor 
• Vem eller vilka (vilken bransch) anser du har störst inverkan på sina mottagare när 

det kommer till kommunikation mode? 
• Vilka anledningar finns för att just de (svar från tidigare fråga) har störst 

inverkan? 
• Hur tror du att deras (svar från tidigare fråga) kanalanvändning ser ut jämfört med 

din? 
• Kan deras (svar från tidigare fråga) sätt de väljer att använda sig av olika 

mediekanaler ha en betydelse för lyckad kommunikation? 
• Vilka fördelar ser du att du har för att nå sina mottagare jämfört med (svar från 

tidigare fråga)? 
• Vilka nackdelar ser du att du har för att nå sina mottagare jämfört med (svar från 

tidigare fråga)? 
• Hur ser du på din roll som kommunikatör i framtiden? 
• Hur ser du på (svar från tidigare fråga) som kommunikatörer i framtiden? 
• Hur ser relationen ut mellan bloggare och PR-konsulter? 

 
Avslutande frågor 

• Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga innan vi 
avslutar intervjun? 

• Tack, därmed är intervjun slut. Om du känner att du i efterhand vill tillägga eller 
komplettera någonting är du mer än välkommen att höra av dig till oss. 

• Vi undrar även ifall att vi skulle stöta på oklarheter i vår bearbetning, har vi då 
möjlighet att återkoppla till dig för ett förtydligande? 

• Är det dessutom OK att vi nämner dig vid namn när vi använder dina svar till vår 
undersökning? 
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Bilaga 2.  
 

Analysmodell 
 

Transkriberade intervjuer 
 
! 

 
Fastställande av olika teman 

 
 
   Ämne 1                      Ämne 2                                   Ämne 3                         Ämne 4         
Personlighet             Lättillgänglighet                Beroendeställning            Globalisering 
 "" ##     "" ##       "" ##       "" ## 
 
             
 

Enskilda sammanställningar som kopplas samman allt eftersom 
                                                                                                   
PR-konsult 1, PR-konsult 2    PR-konsult 1 PR-konsult 2     PR-konsult 1, PR-konsult 2    PR-konsult 1, PR-konsult 2, 
Bloggare 1, Bloggare 2  Bloggare 1, Bloggare 2           Bloggare 1, Bloggare 2           Bloggare 1,Bloggare 2 
 
 
 
 

Detta i sig ger svar på den beskrivande frågeställningen: 
 

Hur har bloggosfären förändrat PR-konsulters arbetssätt? 
 

 
I samma avsnitt väljer vi även sedan att göra vår teorikonsumerande analys; koppla 

analysresultatet till våra teorier. 
 
Teori 1: Teknisk utveckling   Teori 2: Ekonomisk utveckling Teori 3: Kulturell utveckling 
 
  
        #    !         " 
 

Allt detta blir analysresultat utifrån temana som svarar på de förklarande 
frågeställningarna: 

 
Vad beror det på att den nya mediekanalen bloggen har förändrat PR-konsulters 

arbetssätt? 
 

Vad är resultatet av förändringen? 
 

 
 
 
 
 

 
!
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Pressrelease 

Vill du bli rik? 

Är du sugen på att starta en blogg för att få en extra inkomst? Eller har du 
redan en som är i behov av högre trafik. Studenterna har tipsen på hur du får 
just din blogg att nå oanade höjder. Låt dig guidas genom djungeln! 

Två studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har 
nyligen publicerat en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. 
Där har de intervjuat PR-konsulter och bloggare och fått fram vad det är som 
möjliggör bloggarnas framväxt. PR-konsulterna har inte varit sena att förstå deras 
stora makt; att kunna påverka konsumenters köpbeteende och varumärkesattityder. 

Genom uppsatsen “PR-konsulter och bloggare; en win-win situation?” kan även du 
ta del av knepen. Vad som krävs är att du själv i egen hög person startar en blogg och 
börjar publicera inlägg. Den unika touchen är viktig för att lyckas och du måste nischa 
din blogg om det som intresserar just dig. Då trovärdighet är A och O måste du stå för 
det du publicerar. Därmed måste dina personliga egenskaper lysa genom varje inlägg. 

Ett annat tips är och du måste uppdatera ofta för att underhålla dina läsare. För att 
göra bloggen innehållsrik kan PR-konsulter bidra med mycket. PR-konsulter kan 
förse dig med de senaste trenderna och kläderna från deras showrooms, allt som gör 
att din blogg får stjärnglans. 

Följer du dessa tips kommer företag börja höra av sig och vilja annonsera på din 
blogg. Då är det du som bloggare som sitter på makten för prissättningen. Du kommer 
nämligen ha ett så pass stort inflytande att företag kommer gå med på dina villkor. 
Snart är du en kändis och ringarna på vattnet kommer bli fler.  

För mer information läs “PR-konsulter och bloggare; en win-win situation? En studie 
om PR-konsulters förändrade arbetssätt i och med modebloggarnas framväxt” 
skriven av uppsalastudenterna Cecilia Girell och Sandra Kjellström. Eller kontakta 
dem via följande uppgifter: 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 

ceciliagirell@hotmail.com     sandrakjellstrom@hotmail.com  
073 702 13 10      073 219 18 20 
 
 
 

 


