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Abstract 
Purpose:  
The study aims to describe and analyze how female Swedish consumers perceive and 
relate to the presented way of life. Furthermore, the purpose of this essay is to develop a 
model for the analysis of lifestyle, with this model as a tool we can analyze the lifestyle 
presented through published images in blogs. 

 

Design/methodology/approach:  
The essay presents a qualitative analysis, in the form of a content analysis and focus 
group interviews. In the initial stage blogs and opinion leaders who meet the criteria 
developed for the lifestyle blogs are identified. After that blog images are sorted into 
categories. Than blog images are quantified in each category and then analyzed threw 
content analysis to analyze the content of the different categories. Through focus group 
interviews the material is analyzed and discussed by Swedish female consumers from 
different age groups. 

 

Findings:  
A detailed study of the lifestyle presented through images in which the most useful 
lifestyle theories are rooted in a custom designed lifestyle model. The characteristics of 
the presented lifestyle are luxury, vanity, career and family life. Young Swedish female 
consumers identify themselves with the presented way of life. Lifestyle blogs can be 
profitably be used in marketing. 

 

Value:  
The results from the study complements previous studies conducted around lifestyle and 
lifestyle blogs. The study is relevant for researchers and companies seeking in-depth 
knowledge in the lifestyle theory and communication via blogs and pictures. The results 
are also relevant for bloggers who want to immerse themselves in how they can 
communicate lifestyle and values to readers. 
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IV 

Sammanfattning 
Syfte:  
Uppsatsen syftar till att beskriva samt analysera hur svenska kvinnliga konsumenter 
uppfattar och förhåller sig till den presenterade livsstilen. Vidare är syftet med uppsatsen 
att ta fram en modell för analys av livsstil, med denna modell som verktyg kan vi 
analysera livsstil som presenteras via publicerade bilder i bloggar. 

 

Design och metod:  
Studien presenterar en kvalitativ analys, i form av en innehållsanalys samt 
fokusgruppsintervjuer. I det inledande stadiet identifieras bloggar samt talespersoner som 
uppfyller de kriterier som tagits fram för livsstilsbloggar. Sedan sorterades bloggbilderna 
i olika kategorier. Sedan kvantifieras bloggbilderna i respektive kategori för att sedan 
genom innehållsanalys analysera innehållet i de olika kategorierna. Genom 
fokusgruppsintervjuer analyseras och diskuteras materialet av svenska kvinnliga 
konsumenter från olika åldersgrupper. 

 

Resultat:  
En utförlig studie av livsstil presenterat via bilder där de mest användbara 
livsstilsteorierna förankrats i en egen framtagen livsstilsmodell. Den lyxlivsstil som 
presenteras karaktäriserar av lyx, ytlighet, karriär och familjeliv. Yngre svenska kvinnliga 
konsumenter identifierar sig med den presenterade livsstilen. Livsstilsbloggar kan med 
fördel användas som marknadsföringskanal. 

 
Värde:  
Resultatet från studien kompletterar tidigare studier utförda kring livsstil och 
livsstilsbloggar. Studien är av relevans för forskare samt företag som söker fördjupande 
kunskap inom livsstilsegmentet och kommunikation via bloggar samt bilder. Resultaten 
är dessutom relevanta för bloggare som vill fördjupa sig i hur de kan kommunicera 
livsstil samt värderingar till läsarna. 
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1 Inledning 
Den här studien handlar om att använda ”osvenska” livsstils-bloggare, som amerikanska 
lyxfruar, i svensk marknadsföring. Enligt Maria Janson (2008), skribent på Svenska 
Dagbladet (SvD), har bloggar stor inverkan på sina läsare då hela 58 procent av totalt 717 
bloggläsare påstår sig ha påverkats till köp tack vare produktplacering i bloggar. Det är 
idag inte ovanligt med olika typer av samarbete mellan bloggare och företag, Maria 
Janson pekar också på att bloggen inte bara ökar möjligheten till annonsering för företag 
utan även möjligheten till annan typ av marknadsföring. Även Thevenot (2007) menar att 
en blogg kan hjälpa till att legitimera en produkts kvalitet och attraktivitet. Frågan blir då 
om den livsstil som presenteras via lyxfrubloggar kan legitimera produkter vilket i sin tur 
leder till ökad försäljning? Lyxlivsstil kommer att studeras utifrån aspekten hur kvinnliga 
konsumenter påverkas av den livsstil som presenteras och hur de i så fall identifierar sig 
med livsstilen. 

1.1 Om sociala medier och bloggare 

Internet är idag ett naturligt inslag i de flesta människors vardag, oavsett om uppkoppling 
sker via dator eller mobiltelefon (Dholakia & Zwick, 2004). Chen och Popovich (2003) 
menar att Internet har förändrat relationen mellan företag och konsument, tack vare 
Internet får kunden tillgång till kontakt med företag dygnet runt världen över. I och med 
detta har internationella nätverk och relationer uppkommit vilket har bidragit till fördelar 
men också ökad konkurrens för många företag. Internet ger också företag möjlighet till 
att utläsa köpbeteenden och shoppingmönster på ett kostnadseffektivt sätt (Möller & 
Hallinen, 1999; Chen & Popovich, 2003). Internet har ändrat konsumenters köpbeteende 
och många har anammat mediet som ett sätt att köpa samt utvärdera produkter (Möller & 
Hallinen, 1999). Internet har alltså bidragit till en förändrad livsstil då allt fler 
konsumenter tenderar att spendera en stor del av sin tid där (Lee, Lim, Jolly & J. Lee, 
2009). 

 

Som ett resultat av ökat användande av Internet har även nätverkandet ökat och detta har 
resulterat i en rad olika verktyg för social interaktion, bland annat i form av sociala 
medier (Mortleman, 2011). Internet och sociala medier har också gjort det lättare för oss 
att uppdatera samt hålla oss uppdaterade kring vad som händer i världen, aktuella trender 
och mycket mer (Smith, 2009). Internet gör det möjligt för konsumenten att, i realtid, läsa 
nyheter, shoppa, lyssna på musik och socialisera (Weaver & Morrison, 2008; Hansen, 
2011). För fem år sedan var frågan om sociala medier relativt outforskad hos de flesta 
företag. Mortleman (2011) påstår att de flesta organisationerna började använda sig av 
sociala medier runt år 2007-2008, detta då de insåg att allt fler spenderade en betydande 
tid på, en dittills föga känd webbsite, Facebook

1
. För företag uppstod problem i termer av 

anställdas tid, den mest rationella lösningen på problemet verkade vara ett förbud mot 
användning av webbplatsen och övriga sociala medier, denna lösning verkade dock inte 
fungera då Facebook på senare tid även blivit tillgängligt via mobiltelefoner (Mortleman, 
2011). Framfarten av Internet och sociala medier har, enligt Smith (2009), kommit att 
kallas för ”den sociala revolutionen”. Sociala medier har satt allt högre krav på dagspress 

                                                 
1
 Facebook är ett socialt nätverk där människor kan integrerar med varandra i realtid världen över 
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och övriga tidningar samt modemagasin, detta genom ständig uppdatering av text och 
information men också eftersom dessa är lättillgängliga och kostnadsfria (Smith, 2009). 

 

Sociala medier har idag tagit en allt större plats på webben och används av såväl företag 
som konsumenter och privatpersoner i olika syften (Smith, 2009; Hansen, 2011). I och 
med denna kraftiga ökning ställer det krav på att dagens marknadsförare anammar, 
förstår och sätter sig in i denna sociala era för att kunna fortsätta att driva 
marknadsföringen framåt (Weaver & Morrison, 2008). Av de sociala medier som idag 
existerar på marknaden utgör bloggen ett av de mest populära (Thevenot, 2007). Kent 

(2008) menar att ordet blogg härstammar från ”web log” eller online dagbok. Idag finns 
det finns oändligt många olika typer av bloggar, exempelvis modebloggar, resebloggar, 
livsstilsbloggar, karriärsbloggar samt matbloggar (Thevenot, 2007). Även Thevenot 
(2007) beskriver en blogg som en frekvent uppdaterad webbaserad dagbok med en 
kronologisk ordningsföljd, vidare menar författaren att en blogg präglas av bloggarens 
personliga tankar och bilder kombinerat med synpunkter kring ett visst ämne, exempelvis 
ett plagg, en resa, en åsikt och så vidare. En blogg bidrar inte bara till kommunikation 
och interaktion mellan läsare och skribent utan även läsare sinsemellan, detta mycket på 
grund av möjligheten till att kommentera blogginlägg (Thevenot, 2007; Kaye, 2005). 

 

Den vanligaste bloggen år 2010 handlade om barn, vardagsliv samt vad hur bloggaren 

väljer att spendera sin fritid (Hultquist, 2010). Att bloggandet om barn och livsstil blivit 
så vanligt har att göra med att det finns tillgängligt för skribenten, alltså ens vardag, 

många vill också visa utåt hur de engagerar sig i familj, mode och vänner (Hultquist, 

2010). Det har också visats att särskilt familjeliv och engagemanget kring detta har blivit 
en form av statusmarkör för nutidsmänniskan, en blogg gör det möjligt för oss att visa 

upp detta, dessutom vanligtvis utifrån en förskönad bild. Enligt Hultquist (2010) kan en 
blogg jämföras med dåtidens dagbok, dock i en mer personlig snarare än privat tappning, 

och framförallt något anpassad för läsaren. En blogg framhåller ofta skribentens livsstil 
och intressen, oavsett om den presenterade livsstilen är faktisk eller önskvärd (Hultquist, 

2010). Kent (2008) menar att bloggar kan användas för att influera individer samt 
påverka allmänheten. Kent (2008) menar också att bloggar som socialt medium för 

samman likartade individer, vilket kan användas med fördel i marknadskommunikation 

eftersom konsumenten övertygas lättare och upplever det som att den har övertygats på 
egen hand och inte av reklam. Kent (2008) påstår också att bloggar har en stor potential 

för marknadsföring online men att många företag inte riktigt har förstått hur de faktiskt 
kan använda Internet och företagets hemsida till mer än att sälja produkter på det 

traditionella viset. 

1.2 Marknadsföring och kultur 

Enligt Moisander och Valtonen (2006) har användandet av kultur och dess relevans inom 

marknadsföring och konsumentbeteende ökat under de senaste tjugo åren. Dahlén och 

Lange (2009) menar att i samband med internationell marknadsföring blir kultur särskilt 

relevant att beakta, detta eftersom att det blir allt vanligare att företag riktar sig till 

målgrupper världen över. För marknadsförare är det också viktigt att ha kunskap om olika 

kulturer och vad dessa innebär. Då värderingar ofta skiljer sig mellan olika kulturer är det 

viktigt att ta hänsyn till dessa olikheter (Moisander & Valtonen, 2006). Språk är också en 
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viktig aspekt att beakta vid internationell marknadsföring, i synnerhet hur man väljer att 

översätta och anpassa från ett språk till ett annat, men också hur man talar i sin 

marknadskommunikation (Dahlén och Lange, 2009). Det är viktigt att företag och 

marknadsförare har insikt i vilken makt och vilka påverkningsmöjligheter en blogg 

besitter, detta för att företag ska kunna utnyttja de sociala verktyg som finns på ett så 

effektivt sätt som möjligt (Hansen, 2011 och Weaver & Morrison, 2008). För såväl 

bloggare som traditionella marknadsförare är det inte bara viktigt att ta beakta kvalitet 

och attraktivitet, utan även de negativa effekter som existerar vid denna typ av 

kommunikation, så som kulturkrockar och språkmissar (Hansen, 2011; Weaver & 

Morrison, 2008; Thevenot, 2007). 

 

Moisander och Valtonen (2006) menar att det finns olika typer av kulturella 

påverkningsfaktorer som exempelvis TV-program, tidningar men också Internetbaserade 

forum som olika sociala medier. De kulturella påverkningsfaktorerna och personerna 

bakom dessa påverkar inte bara hur kultur framställs utan fungerar också som 

trendsättare. Det är viktigt att företag överväger vad deras varumärke står för och inte 

bara hur det ska framställas, detta blir särskilt viktigt för produkter som kläder, mat och 

bilar, vilket visar på konsumentens livsstil och levnadsvanor. Om ett varumärke står för 

något som inte delar konsumentens värderingar eller syn på sig själv kan detta innebära 

denne väljer ett annat varumärke i samma produktkategori (Moisander & Valtonen, 

2006). du Gay, Hall, Janes, Mackay och Negus (1997) menar att det blir lättare för 

marknadsförare att skapa mening till ett varumärke genom att använda sig av bilder för 

att på så sätt skapa en berättelse med de värderingar som genomsyrar varumärket. du Gay 

et al. (1997) menar också att när konsumenter sedan använder sig av en produkt från ett 

specifikt varumärke skapar de en kulturell mening med passande och givna värderingar 

anknutna till märket och dess produkter. Det skapas alltså en symbolisk mening av 

varumärket då konsumenter kopplar användandet av det till sina dagliga rutiner (du Gay 

et al., 1997). De kulturella aspekterna har också en betydelse när det gäller livsstil, detta 

eftersom kulturella faktorer ofta färgar av sig och på så sätt inverkar på livsstilen.  

1.3 Opinion Leaders 

Spillan, Kucukemiroglu & Antunez de Mayolo (2007) menar att livsstil används för att 

analysera konsumtionsmönster och konsumentbeteende och konceptet har bidragit till en 

särskild typ av segmentering som kallas för psykografi. Livsstil avspeglar hur en 

konsument agerar socialt samt kulturellt, och formas av familj, samhälle samt 

vänskapskrets (Spillan, Kucukemiroglu & Antunez de Mayolo, 2007). Enligt författarna 

kan konsumenter också adoptera eller försöka anamma en livsstil samt värderingar som 

karaktäriserar något eller någon som de vill vara eller som de redan är. Dahlén och Lange 

(2009) menar att ju mer kunskap och information marknadsförare har kring målgruppens 

livsstil och värderingar, desto mer effektiv blir marknadskommunikationen. För att 

kommunicera ett varumärke är det därför inte ovanligt att använda sig av kända personer 

som agerar som talespersoner, eller så kallade opinion leaders (Dahlén & Lange, 2009). 

Även Valente och Pumpuang (2007) menar att opinion leaders påverkar människors 

åsikter, attityder samt motivation, vilket i slutändan även tenderar att påverka beteendet. 
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Enligt Guy Bergstrom
2
 (2012) är en opinionsledare en person som ofta rådfrågas och 

fungerar som en inspirationskälla eller talesperson för andra, en opinionsledare 

identifieras inte efter utseende och har ingen speciell klädkod. Begreppen opinion leader 

och talesperson är snarlika och har därför samma innebörd. Enligt Dahlén och Lange 

(2009) finns det tre huvudsakliga fördelar med kända talespersoner, nämligen: synlighet, 

status och imageöverföring. Med hjälp av dessa kan varumärkesvärdet öka eftersom ett 

välkänt ansikte ofta drar till sig mer uppmärksamhet, höjer prestigen på produkten och 

skapar värdefulla associationer till denna. Valente och Pumpuang (2007) menar också att 

opinion leaders sedan länge använts i marknadsföringssyfte, särskilt för att legitimera 

produkter utanför konsumentens kunskapsområde. Stokburger-Sauer och Hoyer (2009) 

menar också att opinionsledare är av betydelse vid marknadsföring, detta eftersom dessa 

personer kan nå målgruppen på ett effektivt sätt och på så sätt påverka den till köp. 

Stokburger-Sauer och Hoyer (2009) menar också att konsumenter som tenderar att vara 

opinonsledare har stor makt över marknaden eftersom de påverkar just köpbeteendet. De 

opinionsledande konsumenterna har idag blivit viktiga för såväl företag som den vanliga 

konsumenten. Kent (2008) menar att bloggar idag influerar sina läsare, konsumenterna, 

och har blivit ett viktigt samt respekterat verktyg inom marknadsföringen. Bloggare 

fungerar idag som opinionsledare och har stort inflytande på konsumenten. Konsumenten 

kan via bloggar kommentera och integrera med bloggaren och övriga läsare vilket får 

konsumenten att känna delaktighet och inte som ett offer för reklam. 

 

Enligt Dahlén och Lange (2009) är en talespersons attraktivitet beroende av målgruppens 

uppfattning av denne. Ofta identifierar målgruppen sig med talespersonen och 

talespersonen får därigenom möjlighet att visa på sin profession och användning av en 

specifik produkt (Dahlén & Lange, 2009). Ett exempel på detta är bloggare som 

talesperson för läsaren, här förlitar sig läsaren många gånger på bloggarens åsikter och 

preferenser kring en specifik produkt. Dock menar Valente och Pumpuang (2007) att 

opinion leaders inte nödvändigtvis behöver vara de konsumenter som är först med att 

prova på och rekommendera en produkt, men när en opinion leader väl rekommenderar 

en produkt så får det ett enormt genomslag. Hur väl produkten passar målgruppen 

påverkar överföringen av image, och ju mer engagerad talespersonen är i ett visst 

varumärke eller produkt desto starkare blir effekterna (Dahlén & Lange, 2009). Noterbart 

är dock att en talesperson också kan skapa negativ uppmärksamhet till en produkt eller ett 

varumärke. Enligt Thevenot (2007) har bloggen, likt andra sociala medier, både för- och 

nackdelar för olika varumärken, detta i form av bland annat bra och dålig word-of-mouth, 

här handlar det främst om positiv respektive negativ respons. Enligt Moisander och 

Valtonen (2006), har det historiskt sett varit framgångsrikt att använda sig av märken och 

produkter som sociala markörer, detta för att skapa en bild av en produkt genom att 

kommunicera och utrycka social status, kultur och eftersträvad livsstil hos målgruppen. 

En viktig dimension av livsstil är, enligt Lee, Lim, Jolly och J. Lee (2009), graden av 

modemedvetenhet hos konsumenten. Den modemedvetna konsumenten är vanligen 

yngre, utbildad och höginkomsttagare, speciellt i jämförelse med icke modemedvetna 

konsumenter (Lee, Lim, Jolly & J. Lee, 2009).  

 

                                                 
2
 http://marketing.about.com/od/publicrelation1/a/understanding-importance-of-opinion-leaders.htm, 2012-

02-29 

http://marketing.about.com/od/publicrelation1/a/understanding-importance-of-opinion-leaders.htm


- 4 - 

 

Dessa konsumenter tenderar också att vara innovativa, äventyrslystna och 

uppmärksamhets sökande, de tenderar också att i ett tidigare skede adoptera nya 

produkter på marknaden (Lee, Lim, Jolly & J. Lee, 2009). Zendry Svärdkrona, skribent 

på Aftonbladet, skriver om svenskarnas ökade modemedvetenhet där hon belyser att 

svenskar idag köper allt mer märkesvaror och lyxkonfektion. Zendry framhåller även 

forskaren Annelie Ståhlbergs teorier om just lyxkonsumtion. Ståhlberg menar att 

svenskar idag påverkas mycket av medias framställning av mode och märkesprodukter, 

hon menar också att medias stora inverkan på den svenska konsumenten kan kopplas 

samman med tv-serier som ”Sex And The City”. Enligt Helena Utter, skribent på 

Aftonbladet, har lyxfru-serier som The Real Housewives of: Beverly Hills, New York 

och Atlanta
3
, har visats på TV sedan 2000-talet, dessa serier har inspirerats av den 

populära tv-serien Desperate Housewives
4
. Lyxfru-konceptet från de amerikanska tv-

serierna har även smittat av sig på Sverige, detta i form av realityserien Svenska 

Hollywoodfruar
5
. Martinsson (2009) menar att denna typ av serier exponerar en rad olika 

lyxmärken och shopping är ett genomgående tema. Huvudpersonerna i dessa serier har 

påverkat konsumenters märkesfixering och har kommit att agera som talespersoner för 

olika varumärken (Martinsson, 2009). Grupper som uppvisar speciella och tydligt 

gemensamma karaktäristiska drag inom exempelvis ett samhälle kallas för subkulturer 

(Evans, Jamal & Foxall, 2008). En subkultur kan till exempel handla om geografiska 

områden, religion eller annan gemensam bakgrund, ett exempel på detta är de Svenska 

Hollywoodfruarna som har liknande bakgrund och idag är välbärgade samt bosatta i 

samma geografiska område. I Sverige har speciellt fokus hamnat på lyxfruarna Anna 

Anka och Isabel Adrian samt hemmafrun Maria Montazami. Martinsson (2009) menar att 

de Svenska Hollywoodfruarna har påverkat bilden av hur en hemmafru ska framstå även i 

Sverige.  

1.4 Problemdiskussion 

Martinsson (2009) menar att ordet hemmafru har en negativ klang i det svenska 

samhället, medan synen på hemmafru i Hollywood och USA är något annorlunda. I USA 

är det uppskattat med en familj som har råd att låta mamman stanna hemma och ta hand 

om barnen. Martinsson (2009) hävdar alltså att det är en statusfråga att kunna vara 

hemmafru i USA, det är ett sätt att visa på ekonomiskt välstånd, detta skiljer sig radikalt 

från den svenska bilden av en hemmafru. Martinsson (2009) menar att det i Sverige ofta 

framstår som att en kvinna som valt att stanna hemma med barnen har lagt karriären åt 

sidan, i amerikansk kultur ses inte detta som ett hinder i karriären utan snarare tvärtom. I 

svensk kultur är samhället uppbyggt så att det oftast är ekonomiskt omöjligt för en 

förälder att stanna hemma på heltid (Martinsson, 2009). Vidare menar Martinsson (2009) 

att den negativa klangen i Sverige existerar för att hemmafrulivsstilen avviker från 

majoriteten och samhällets traditioner, trots detta är TV-serier som Svenska 

                                                 
3
 The real housewives of … är en realityserie som ger tittaren en inblick in i den till synes perfekta värld de 

rika i USA lever i. Serien följer sofistikerade lyxfruar som lever sina glamorösa och intrigfyllda liv i bland 

annat Kalifornien.  
4
 Desperate Housewives är en amerikansk dramakomedi-serie som började sändas 2004 som handlar om 

fem hemmafruar som lever lyxliv i den fiktiva staden Fairview i USA. 
5
 Svenska Hollywoodfruar är ett realityserie som sänts på TV3 sedan 2009 och utsågs år 2010 till ”Årets 

realityserie”, programmet handlar om svenskor som flyttat till USA för att där skapa ett liv som 

Hollywoodfru. 



- 5 - 

 

Hollywoodfruar populära hos den svenska befolkningen. Kanske kan detta bero på att 

dessa fruar inte är som den traditionella hemmafrun utan snarare lyxfruar med 

karriärambitioner. De Svenska Hollywoodfruarna är influerade av såväl den amerikanska 

som den svenska kulturen och har på så sätt skapat en subkultur. 

 

Enligt Moisander och Valtonen (2006) formas, transformeras och diskuteras kultur via 

social interaktion, därför menar författarna att kultur inte bara kan ses som ett lokalt eller 

nationellt fenomen utan snarare är något som kan ha samma innebörd för samtliga 

medlemmar i både en kultur och en subkultur. Enligt Moisander och Valtonen (2006) kan 

medlemmar i en kultur eller subkultur alltså vara spridda världen över, kultur kan alltså 

ses som en komplett livsstil inom en social grupp och är något som ständigt utvecklas och 

utövas av medlemmarna i gruppen. Tack vare sociala medier och andra digitala nätverk 

kommer vi svenskar i kontakt med en rad främmande kulturer som påverkar vår vardag. 

Annorlunda livsstilsmönster och konsumtionsbeteenden kan generera subkulturer som t 

ex de Svenska Hollywoodfruarnas livsstil (Lee, Lim, Jolly & J. Lee, 2009; Thevenot, 

2007).  

 

Eftersom användandet av Internet har minskat avståndet mellan människor och fört 

kontinenterna närmare, har Internet gjort världen mindre (Chen & Popovich, 2003), och 

subkulturer behöver idag inte vara lokaliserat till ett geografiskt område utan existerar 

även mellan grupper med gemensamma intressen och värderingar online. I dagens 

samhälle har det skapats en större förståelse för subkulturer och många av dessa grupper 

skapas via nätbaserade kollektiv som exempelvis sociala medier (Evans, Jamal & Foxall, 

2008). Internet har bidragit till en förändrad livsstil och påverkat konsumenters 

köpbeteende (Möller & Hallinen, 1999; Lee, Lim, Jolly & J. Lee, 2009), detta eftersom 

den sociala interaktionen har ökat vilket i sin tur bidragit till att utvärdering av produkter 

och aktuella trender sker i realtid (Mortleman, 2011).  

 

Bloggar har idag kommit att ta en stor plats på Internet och används med fördel av såväl 

privatpersoner som företag i marknadsföringssyfte. En blogg som blivit mycket populär 

är livsstilsbloggen (Thevenot, 2007), där vardagsliv blivit särskilt uppmärksammat. Detta 

tror vi har att göra med att vardagsliv och framförallt familjelivet har blivit en form av 

statusmarkör för nutidsmänniskan. Även om en blogg ofta framhåller skribentens livsstil 

och vardagsliv så behöver det nödvändigtvis inte stämma överens med verkligheten 

(Hultquist, 2010), utan det handlar ofta om en förskönad bild och hur man vill framstå 

utåt sett. Kent (2008) menar att eftersom bloggar har en enorm genomslagskraft och 

påverkar konsumenter har dessa idag kommit att bli användbara i marknadsföringssyfte, 

vilket i sin tur kan har bidragit till att innehållet i bloggarna ytterligare förskönats för 

läsaren. Den livsstil som presenteras via bloggar kan alltså vara mer önskvärd än faktisk 

för att på ett mer förmånligt sätt påverka konsumenten till, exempelvis, köp (Kent, 2008). 

du Gay et al. (1997) framhåller att bilder gör det lättare för dagens marknadsförare att 

skapa mening och relation till varumärken, och bloggar med möjligheten att kombinera 

bild och text är därmed ett bra medium. Bloggare besitter alltså stora 

påverkningsmöjligheter och även om dagens företag och dess marknadsförare har börjat 

på insikt i detta har det ännu inte nått fullt genomslag (Hansen, 2011).  
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Trots att Hultquist (2010) och Kent (2008) trycker på att bloggare med fördel förskönar 

bilden av sig själva och sin livsstil menar Spillan, Kucukemiroglu & Antunez de Mayolo 

(2007) att många konsumenter snarare söker sig till en livsstil som ligger långt ifrån sin 

egen för att på så sätt försöka identifiera sig med denna. Konsumenter kan alltså sträva 

efter en livsstil och medföljande värderingar som karaktäriserar någon som de vill vara. 

Dahlén och Lange (2009) menar att det i sådana här situationer är extra viktigt att 

marknadsföraren är väl insatt i målgruppens faktiska preferenser snarare än vad som 

förväntas, till exempel behöver nödvändigtvis inte den fattiga studentens preferenser 

handla om det lägsta priset, även om detta många gånger faller som logsikt i 

marknadsföringssyfte. Det är alltså viktigt att se de bakomliggande värderingarna i 

livsstilen snarare än ytan, vad är det målgruppen identifierar sig med egentligen? Spillan, 

Kucukemiroglu & Antunez de Mayolo (2007) menar att konsumenter i hög grad påverkas 

av vänner, familj och andra personer som de kan relatera till eller ingå en relation med, 

exempelvis en bloggare. Dessa personer kan alltså enligt Dahlén och Lange (2009) 

karaktäriseras som talespersoner, eller så kallade opinion leaders. Då dessa personer kan 

komma att påverka konsumentens attityd och åsikter till såväl produkter som en livsstil är 

de väldigt inflytelserika. Opinion leaders kan alltså höja prestigen på en produkt eller ett 

varumärke genom att dennes egenskaper asoccieras med detta, det är sedan tidigare känt 

att ett känt ansikte drar till sig mer uppmärksamhet än ett okänt. Som diskuterats ovan är 

bloggare idag otroligt inflytelserika och kan därför agera talespersoner för såväl företag 

som varumärken. Bloggare är dagens opinion leaders och ger också möjlighet för 

konsumenten att integrera med talespersonen vilket i sin tur får konsumenten att känna 

sig delaktig i bloggen.  

 

Ett problem med bloggare som opinion leaders kan för företag vara att bloggaren ratar 

produkten i fråga eller rent av hela varumärket, ytterligare ett problem presenterat av 

Valente och Pumpuang (2007) är att bloggare inte visat sig vara ”early adopters”, det kan 

alltså ta ett tag innan bloggaren rekommenderar produkten. Dock trycker Valente och 

Pumpuang (2007) på att när en bloggare väl rekommenderar en produkt medför det ett 

enormt genomslag i försäljningen. Även Dahlén och Lange (2009) trycker på vikten av 

talespersonens engemang i produkten eftersom detta påverkar marknadsföringseffekterna 

och trovärdighen för produkten. Modemedvetna konsumenter följer opinion leaders och 

är till motsats från dessa ”early adopters”, vilket på sätt och vis får problemet med att 

opinion leaders sällan är ”early adopters” att minska. Denna teori visas tydligt på den 

svenska modemedvetna konsumenten, där bland annat Zendry Svärdkrona belyser att 

svenskar idag köper allt mer märkesvaror och lyxkonfektion. Eftersom såväl bloggar som 

TV-program inte bara påverkar livsstil och värderingar utan även fungerar som 

trendsättare och opinion leaders i dagens samhälle, är bloggar skrivna av TV-profilerna 

från Svenska Hollywoodfruar som marknadsföringskanal intressanta att studera närmare. 

Vi ställer oss frågan om den livsstil som presenteras i dessa bloggar är framgångsrika 

marknadsförare till den svenska, kvinnliga konsumenten.  

1.5 Syfte och forskningsproblem 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenska kvinnliga konsumenter förhåller sig till 

den amerikanska lyxfrulivsstil som presenteras i de Svenska Hollywoodfruarnas bloggar. 

Vidare syftar uppsatsen till att presentera en modell för hur livsstil kan studeras via 
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bilder, för att på så sätt beskriva och analysera bildinnehållet i dessa bloggar. För att 

uppfylla studiens syfte har vi preciserat följande delfrågor: 

 

- Hur studeras livsstil? 

- Vad utmärker den livsstil som presenteras i de Svenska Hollywoodfruarnas 

bloggar? 

- Hur förhåller sig yngre respektive äldre svenska kvinnliga konsumenter till den 

livsstil som presenteras? 

1.6 Disposition 

För att uppfylla vårt syfte har vi valt att disponera vår studie på följande sätt: i uppsatsens 

första kapitel har vi presenterat hur Internet och sociala medier utvecklats under de 
senaste åren och hur dessa har påverkat marknadsföring samt människors livsstil och 

levnadsvanor. Vidare presenteras relevant teori kring marknadsföring och kultur och hur 

dessa inverkar på livsstil, för att sedan ge en djupare beskrivning av begreppet opinion 
leader. Slutligen diskuteras teorierna fram till ett syfte och forskningsfrågor. Kapitel två 

är en studie av tidigare forskning kring livsstil samt en presentation av lämpliga modeller 
samt mätinstrument. Detta kapitel utgör därmed uppsatsens teoretiska referensram. Vi har 

genom denna referensram skapat ett eget mätinstrument för studerande av livsstil. Det 
tredje kapitlet redovisar uppsatsens metod samt genomförande, här presenteras 

innehållsanalys samt fokusgrupper. Via innehållsanalysen presenteras sju (7) framtagna 
kategorier för studerande av livsstilsbloggar samt förklaring bakom dessa. För att stödja 

upp teorierna från innehållsanalysen diskuteras livsstilen i fokusgrupper. I kapitel fyra 

presenteras resultatet från innehållsanalysen av bloggarna, där studieobjekten för 
innehållsanalysen var de Svenska Hollywoodfruarna Isabel Adrian och Maria 

Montazami. Resultatet innehåller en presentation om hur bloggerskorna är som personer 
samt en redovisning av insamlad statistik från bloggarna. Vidare presenteras en 

kvantitativ sammanställning av datamaterialet samt en kartläggning av bloggerskornas 
livsstil. I kapitel fem presenteras resultatet från fokusgrupperna och deras tolkning av 

livsstilen. Kapitel sex diskuterar resultatet från såväl innehållsanalys och fokusgrupper 
för att sedan koppla empirin till teorin. I kapitel sju redogörs för de slutsatser som 

uppkommit ur studien och frågeställningarna besvaras. Det åttonde kapitlet ger förslag på 

vidare forskning inom ämnet. 
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2 Teoretisk referensram 
Här beskrivs begreppet livsstil utifrån olika definitioner som efterföljs av en tabell över 

de faktorer som tillsammans skapar en livsstilsdimension. I marknadsföringslitteraturen 

föreslås flera, delvis olika modeller för att studera livsstil. Vi presenterar här de 

vanligaste. Och vi tittar också på hur dessa har används. Med utgångspunkt i föreslagna 

modeller och deras användning har vi satt samman en modell för den här studien. Denna 

modell presenters sist i avsnittet. 

2.1 Livsstil 

Människor kan ha olika livsstil trots att de härstammar från samma subkultur, 

yrkeskategori eller samhällsklass (Kotler, Armstrong, Wang & Saunders, 2008). 

Ganglmair-Wooliscroft och Lawson (2011) menar att en persons livsstil beskriver mer än 

personlighet och samhällsklass, det skapar en profil över hur en person agerar gentemot 

omvärlden. Livsstil är inom marknadsföringsområdet förenat med människors egna 

värderingar samt psykografiska variabler, vilket berör hur människor känner, tänker, 

agerar etc. (Ganglmair- Wooliscroft & Lawson, 2011). Begreppet handlar om hur 

människor reagerar på erbjudanden samt möjligheter som marknaden erbjuder, vilket 

innebär de val samt riktningar som människor väljer och de resultat som uppstår utifrån 

dessa. Det handlar också om grupper i samhället som på olika sätt lever sina liv som 

konsumenter (Lawson & Todd, 2002; Ganglamair-Wooliscroft & Lawson, 2011). 

Begreppet livsstil är kopplat till identifierbara mönster i hur människor lever sitt liv, alltså 

utifrån ekonomisk situation och hur pengar spenderas, hur tid spenderas samt 

prioriteringar och intressen. Livsstil anses vara en mer djupgående beskrivning av 

konsumenten än vad demografiska och socioekonomiska variabler är (Lee, Lim, Jolly & 

J. Lee, 2009). Demografiska variabler är egenskaper som ålder, kön och geografisk 

omgivning och socioekonomiska varibaler är förvärvade egenskaper som yrke, 

utbildningsnivå, inkomst samt vilken typ av bostad man lever i, livsstil är alltså ett mer 

djupgående begrepp än dessa (Dahlén & Lange, 2009). Dahlén och Lange (2009) 

presenterar en definition av livsstil, nämligen teorin för aktiviteter, intressen och åsikter 

(AIO), denna är inte lika konkret som demografiska variabler, detta eftersom att det 

handlar om det vi gör, det vi intresserar oss för och uppfattning av olika saker. Livsstil är 

dessutom mer otillgänglig än de demografiska och socioekonomiska variablerna eftersom 

det inte finns några register över detta och för att livsstil inte heller är konstant utan kan 

förändras över tid (Dahlén & Lange, 2009). För en mer tydlig och konkretiserad bild av 

de demografiska variblerna, se tabell 1 i kolumnen längst till höger. Även Lawson och 

Todd (2002) presenterar en definition av livsstil, på sid. 296, där de använder sig av 

Lazers definition av livsstil: 

 

… a systems concept. It refers to the distinctive mode of living, in its 

aggregative or broadest sense. It embodies the patterns that develop and 

emerge from the dynamics of living in a society.  

 

Lawson och Todd (2002) menar att begreppet livsstil kan ses utifrån ett mikro- alternativt 

makroperspektiv, där mikro innebär en tolkning och identifiering av stereotyper medan 

makro innebär presentationer av konsumtionsmönster på marknaden. Värderingar 
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påverkar livsstil och därmed hamnar dessa under samma teori som psykologin. Livsstil 

kan jämföras med personlighet, värderingar och psykografi som även används vid 

psykologisk segmentering. Psykografi mäts med hjälp av psykologiska begrepp som 

attityd, värderingar och personlighet medan livsstil enklast mäts via aktiviteter och 

beteende, det blir därför svårare att mäta livsstil. Både psykografi och livsstil är 

accepterade begrepp för att beskriva generella livs- eller konsumtionssituationer relaterat 

till ett specifikt produktområde (Lawson & Todd, 2002). 

 

Enligt Kotler et al. (2008) är psykologiska faktorer som inverkar på konsumentens 

köpbeslut; motivation, inlärning, perception samt värderingar och attityder. Motivation 

uppkommer då ett behov skapas, behov existerar mer eller mindre ständigt hos 

konsumenter och kan antingen vara av biologisk eller psykologisk karaktär. Skillnaden är 

dock att biologiska behov kännetecknas av fysiska faktorer som hunger, temperatur med 

mera, medans psykologiska behov kännetecknas av faktorer som självförtroende och 

samhörighet (Kotler et al., 2008). Motivation kan ses som ett sätt att försöka tillfredsställa 

dessa behov och detta har studerats av många olika forskare inom psykologin, de mest 

använda teorierna presenteras av Sigmund Freud och Abraham Maslow, dessa skiljer sig 

dock relativt mycket åt. Freuds motivationsteori går i huvudsak ut på att konsumenten 

omedvetet skapar sitt beteende och att köpbeslutet påverkas av undermedvetna motiv 

som inte ens konsumenten riktigt kan förstå. Maslows motivationsteori syftar till att 

försöka förklara vad som motiverar personers behov, med hjälp av en hierarkisk trappa 

om sju steg, där varje steg måste uppfyllas i kronologisk ordning innan nästa steg kan tas 

(Kotler et al., 2008). Vidare presenteras en tabell över de faktorer som tillsammans 

skapar en livsstilsdimension, nämligen, aktiviteter, intressen, åsikter samt demografiska 

variabler, se tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Lifestyle dimensions, Kotler, Armstrong, Wong och Saunders, 2008, 5.4, sid. 253. 

2.2 Activities, Interests and Opinions (AIO-metoden) 

Ett framgångsrikt sätt att mäta livsstil på är via AIO-metoden vilket innebär mätning av 

aktiviteter, intressen och åsikter. Livsstil beskriver, som sagt, ett levnadsmönster och 

består av konsumentens egen kombination av AIO. Metoden är ett traditionellt sätt att 

studera livsstil på och presenteras vanligen med ett antal olika påståenden där 

respondenten med hjälp av skalor får ange i vilken grad de håller med. Metoden används 
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främst för att segmentera olika konsumentgrupper utifrån deras aktiviteter, intressen samt 

åsikter (Evans, Jamal & Foxall, 2008).  

 

Evans, Jamal och Foxall (2008) menar att marknadssegmentering med hjälp av AIO 

skapar, enligt Taylor Nelsons livsstilstypologi, olika typer av livsstilskategorier, 

nämligen: Medelklass, (belonger); dessa personer kännetecknas av att vara typiska 

medborgare som lägger stor vikt vid familjen, hemmet och den nära omgivningen. 

Överlevare, (survivor); dessa personer söker ofta gemenskap och identifikation genom 

andra. Experimenterare, (experimentalist); dessa personer söker ständigt efter nya saker 

samt idéer och dras till det som är nytt och annorlunda. Skrytkonsumenter, (conspicuous 

consumer); dessa personer är lättpåverkade som anammar det senaste trenderna, söker sig 

ofta till referensgrupper och är materialistiska.  Sociala bevarare, (social resister); dessa 

personer lägger stor vikt vid samhället samt familjen och sätter moral framför det egna 

självet. Självutforskare, (self explorer); dessa personer är självcentrerade som ger stort 

utrymme för det egna självet. Planlösa, (aimless); dessa personer är ofta oengagerade och 

missnöjda med samhällssystemet (Evans, Jamal & Foxall, 2008). För att underlätta 

segmentering med AIO framhåller forskaren Kucukemiroglu (1999) exempel på frågor 

som behandlar människors AIO; hur de spenderar sin tid, vilka intressen de har och hur 

dessa påverkar deras omgivning, hur de ser på sig själva och omvärlden samt 

grundläggande demografiska variabler. 

2.3 Values, Attitudes and Life Style (VALS-metoden) 

Enligt Beatty, Homer och Kahle (1988) utvecklades VALS-metoden år 1983 på SRI 

International, forskningsinstitut etablerat i USA, av forskaren Arnold Mitchell. Metoden 

används för segmentering av marknaden utifrån psykografiska variabler och teorin 

baseras i huvudsak på Maslows psykologiska forskning. VALS länkar samman 

värderingar, attityder och livsstil, vilket är relevant för företag som vill skräddarsy sina 

produkter och tjänster utefter konsumentens preferenser (Yankelovich & Meer, 2006). 

VALS- metoden består av två dimensioner, nämligen, horisontell (primär motivation) och 

vertikal (resurser). Den primära motivationen handlar i huvudsak om konsumentens ideal, 

prestation och personliga uttryck medan resurserna i huvudsak representeras av variabler 

som inkomst, utbildning, självförtroende samt intelligens. Metoden går ut på att 

konsumenter får besvara ett visst antal frågor för att sedan bli kategoriserad till en av nio 

livsstilsgrupper: survivors, sustainers, belongers, emulators, achivers, I-am-me, 

experiential, societally conscious och integrated (Beatty, Homer & Kahle, 1988). Dessa 

frågor behandlar demografiska variabler rörande respondentens bakgrund samt personliga 

variabler såsom finansiell situation och variabler kring upplevt värde baserat på attityder 

och värderingar. Med svar på dessa variabler ansåg sig Mitchell kunna förutse 

respondentens framtida beteende (Beatty, Homer & Kahle, 1988; Yankelovich & Meer, 

2006; Lawson & Todd, 2002). Existerande kritik till denna metod presenteras av Beatty, 

Homer och Kahle (1986) som menar att den anses vara utformad efter den amerikanska 

kulturen vilket kan göra det svårt att applicera den internationellt.  

 

Evans, Jamal och Foxall (2008) menar att VALS-struktur kan sammanfattas utifrån denna 

typ av livsstilssegmentering, nämligen: Självförverkligare, (self actualizers); dessa 

personer är person- och relationsinriktade och har tillräckligt bra självförtroende för att 

stå för sina åsikter samtidigt som de har lätt att få andra att hålla med, detta mycket tack 
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vare sin starka vilja. Innovatörer, (innovators); dessa personer har ett bra självförtroende 

är resultatinriktade och tycker om det som är nytt och annorlunda. Bekräftelsesökare, 

(esteem seekers); dessa personer eftersträvar de symboler som de förknippar med 

framgång och status, dessa personer är ofta materialistiska. Uppåtsträvare, (Strivers); 

dessa personer värnar om traditionella värderingar, här upplevs image som viktigt för att 

bli accepterad av sin omgivning. Nöjda konformister, (contented conformers); dessa 

personer vill inte sticka ut ur massan och är ofta nöjda med den egna livssituationen. 

Traditionalister, (traditionalists); dessa personer är traditionella och följer gärna 

vägledande principer, de vill också gärna smälta in i gruppen. Lösryckta, (disconnected); 

dessa personer lever i nuet utan att fundera så mycket på morgondagen, dessa upplevs 

ofta som bittra och likgiltiga (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 

2.4 List of Values (LOV-metoden) 

Beatty, Homer och Kahle (1986) menat att även LOV-metoden grundas på Maslows 

teorier kring behov, dock ligger störst fokus i denna metod på social adoption, (social 

adaption). Respondenterna blir presenterade inför nio olika värderingar inkludernade self-

respect, security, warm relationships with others, sense of accomplishment, self-

fulfillment, sense of belonging, being well respected, fun and enjoyment in life och 

excitement, av dessa värderingar ombedes respondenten att identifiera två värderingar 

som denne anser stämma bäst överens med ens egna. Denna metod gör det möjligt att 

klassificera respondenterna utifrån Maslows behovshierarki. LOV-metoden gör det 

möjligt att koppla samman olika beteendemönster för att på så sätt kategorisera en 

livsstil, denna metod är något mer lättanvänd i förhållande till VALS-metoden (Beatty, 

Homer & Kahle, 1986; Beatty, Homer & Kahle, 1988). 

2.5 Rokeach Value Survey (RVS-metoden) 

Johnston (1995) presenterar RVS-metoden där respondenten ombedes att rangordna 36 

terminala- och instrumentella värderingar, som presenteras i figur 1 nedan, där de 

terminala värderingarna visar på om respondenten är självcentrerad eller social till sin 

läggning medan instrumentella visar på respondentens värderingar kring moral. 

Respondenten ska alltså klassificera de olika värderingarna i den ordning som denne 

anser värderingarna stämma bäst in på sina egna. Terminala värderingar kan variera 

mellan olika grupper och kulturer, de instrumentella värderingarna handlar om önskvärt 

beteende för att uppnå de terminala värderingarna (Johnston, 1995). 
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Figur 1: Terminala och Instrumentella värderingar  

 

Med hjälp av de terminala och de instrumentella värderingarna kan man alltså kartlägga 

en persons livsstil genom rangordning av materialet, detta möjliggör kategorisering av 

vald ordning till en viss typ av livsstilskategori.  

2.6 Hur man mäter och studerar livsstil 

Vid studerande av livsstil får marknadsförare en djupare insikt i konsumentens beteende, 

detta eftersom att livsstil avspeglar konsumentens personlighet. (Evans, Jamal & Foxall, 

2008). För att mäta livsstil använder man sig vanligen av en teknik som kallas för 

psykografi, vilken involverar mätning av aktiviteter, intressen, och åsikter (AIO-

metoden) samt demografiska variabler (Kotler, Armstrong, Wang & Saunders, 2008; 

Ganglmair-Wooliscroft & Lawson, 2011).  

 

Vanligen studeras livsstil utifrån den klassiska AIO-metoden, dock kan livsstil också 

studeras utifrån värderingar- och livsstilsmetoden (VALS-metoden), vilken klassificerar 

konsumenter till olika livsstilsgrupper. Beatty, Homer och Kahle har i sina studier kring 

livsstil, genomförda 1986 och 1988, använt sig av VALS-metoden, metoden applicerades 

på ett kvantitativt sätt genom att forskarna skapade en enkät utformad för studenter på 

olika universitet runt om i USA. Beatty, Homer och Kahle menar att VALS-metoden med 

fördel kan studeras via användning av enkäter med anpassade frågor till 

respondentgruppen. Forskarna har också använt sig av en alternativ metod för studier av 

livsstil, nämligen List of Values (LOV-metoden). Även här har metoden utnyttjats på ett 

kvantitativt sätt via enkäter, eftersom att Beatty, Homer och Kahle anser att VALS-

metoden och LOV-metoden har många likheter. Kucukemiroglu (1999) har studerat 

livsstil med hjälp av personliga intervjuer för att finna olika mönster, detta genom att 

använda sig av AIO som mall för frågorna som ställdes i intervjuerna. Johnston (1995) 

har använt sig av en annan metod för livsstilsstudier, nämligen RVS-metoden, där 

respondenten får rangordna instrumentella och terminala värderingar. Detta kan med stor 

sannolikhet genomföras med hjälp av enkäter där respondenten markerar ut och 

rangordnar de olika begreppen/värderingarna. 
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2.6.1 Hur man studerar livsstil via bilder 

Moisander och Valtonen (2006) menar att studera kultur och livsstil har kommit att bli av 

större vikt för både företag och marknadsförare under de senaste åren, detta då dessa 

studier bidrar till framgångsrika, innovativa och mer konsumentorienterade 

marknadsföringsstrategier. Förståelse för kultur bidrar till att det blir lättare för företag 

och marknadsförare att förstå hur konsumenter tolkar olika symboler, bilder och 

värderingar, vilket är en förutsättning för att skapa ett starkt och eftertraktat varumärke. 

Kultur och livsstil kan alltså presenteras via bilder. Vidare menar Moisander och 

Valtonen att fotografier berättar en historia om människors liv och hur detta framställs, 

dessa bilder ger en inblick i en persons livsstil och kulturella värderingar. De bilder som 

bloggare väljer att publicera är ett sätt för skribenten att reflektera samt presentera de 

ideal, värderingar och traditioner som präglar dennes livsstil och kultur. Idag används 

ofta termen ”visuell kultur” när man pratar om begreppet kultur, detta eftersom att dagens 

kultur i huvudsak presenteras i visuell form. Visuell kultur är, enligt Moisander och 

Valtonen, allt som vi ser eller kan visualisera, det handlar alltså inte bara om bilder och 

filmer utan också om olika events och föremål av visuell art. Studerande av visuella 

bilder är nyckeln till en djupare förståelse av kultur samt livsstil och hur dessa är 

utspridda. Bilder i bloggar kan alltså analyseras genom att relatera dessa till de sociala 

och kulturella arrangemang där de är tagna och publicerade (Moisander & Valtonen, 

2006).   

 

Enligt Bryman och Bell (2011) har intresset för visuella dokument och studier av dessa 

ökat inom den företagsekonomiskaforskningen. Användandet av visuella dokument i den 

sociala forskningen har växt under åren och trenden visar att även den 

företagsekonomiska forskningen, vanligen inom marknadsföring, börjat se värdet i 

visuellt material (Bryman & Bell, 2011). Särskilt fotografier har uppmärksammats 

mycket under de senaste åren, det kan exempelvis handla om visuellt innehåll som finns 

tillgängligt på webbsidor. Vidare menar Bryman och Bell att den huvudsakliga typen av 

visuella dokument antingen används som det primära, alternativt som ett komplement till 

en text. De visuella dokumenten behöver nödvändigtvis inte vara framtagna av forskaren 

själv, dock är det viktigt att ha en bild av det bakomliggande sociala sammanhanget. Det 

är inte ovanligt att det uppstår ett gap mellan själva bilden av exempelvis en lycklig 

familj och verkligheten, alltså att man visar upp något på bild som inte nödvändigtvis 

stämmer överens med verkligheten utan som snarare är en bild av hur de vill framstå 

(Bryman & Bell, 2011). 

 

Vidare presenterar Moisander och Valtonen (2006) den första studien som tolkat kultur, 

nämligen Consumer Behavior Odyssey från år 1996, där forskarna använt sig av både 

filmatiserade intervjuer samt stillbilder, som de sedan tolkat. Då bilder och andra visuella 

fenomen ofta visar på en persons livsstil kan detta användas för studier av kulturell art, de 

bilder som människor tar och publicerar kan alltså analyseras genom att använda metoder 

och tekniker av visuella bilder. Tidigare studier har använt sig av följande metod; 

deltagarna ombedes att dokumentera sitt eget liv genom att ta bilder och via dessa bilder 

berätta en historia, det kan exempelvis handla om att dokumentera en vecka i sitt liv. Med 

dagens nya teknik som kameratelefoner, Internet och sociala medier har gjort det möjligt 

för deltagare att dokumentera sitt liv via bilder i realtid (Moisander & Valtonen, 2006). 

Även Bryman och Bell (2011) menar att fotografier som används i forskningssyfte båda 
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kan vara tagna av forskaren själv eller av studieobjektet, författarna kallar det för visuell 

etnografi. Bryman och Bell menar också att fotografier, i kombination med andra 

forskningsmetoder, hjälper forskare att skapa en djupare förståelse och att det är lättare 

att återblicka på en bild än vad det är på exempelvis intervjuer. Fotografier kan också 

användas för att involvera andra till debatt, i form av exempelvis fokusgrupper (Bryman 

och Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) menar också att analys av fotografier vanligen 

fokuserar på innehållet i fotografiet och på personen bakom fotografiet. Det är viktigt att 

forskaren inser att det är en tolkning som denne gör, vidare förmedlar en bild en mer 

oproblematisk syn på verkligheten.  

2.7 Vår modell 

För att kunna kartlägga bloggerskornas livsstilar har vi komponerat en modell grundat på 

ovanstående teorier. Eftersom AIO-metoden är den modell som traditionellt sätt används 

för att studera livsstil har det fallit sig naturligt att vi i huvudsak inspirerats av denna 

metod i utformandet av vår modell. Eftersom AIO-metoden främst används för att 

segmentera olika livsstilar baserat på aktiviteter, intressen samt åsikter så är det högst 

relevant att beakta aktiviter och intressen, detta för att kunna segmentera de livsstilar som 

berör studien. Då bilder som visar olika aktiviteter även visar på vilka intressen som 

studieobjektet vill framhålla, visar det i sin tur vilka grundläggande värderingar som 

personen har. Värderingar kan enligt VALS-metoden länkas samman med attityder samt 

livsstil, vilket är särskilt användbart för marknadsförare i framtagandet av nya produkter 

och tjänster. Eftersom värderingar är så pass betydande i livsstilssegmentering samtidigt 

som dessa framkommer ur en persons aktiviteter och intressen är det nödvändigt att även 

beakta detta. VALS-metoden används dock vanligtvis vid enkätstudier vilket bidragit till 

att vi valt att beakta den del av metoden som berör värderingar.  Även LOV-metoden 

samt RVS-metoden fokuserar på värderingar för att på så sätt kunna segmentera olika 

livsstilar. Vår modell består alltså av en kombination av samtliga metoder med störst 

inflytande från AIO-metoden och resterande metoders fokus på värderingar.  

 
Syftet med modellen är att strukturera datamaterialet samt att få en bild av hur 
bloggerskorna spenderar sin tid, deras intressen, åsikter, värderingar och hur de ser på sig 
själva som individer och omgivningen. Eftersom begreppet livsstil är kopplat till 
identifierbara mönster i hur människor lever sitt liv, alltså hur de spenderar sin tid och 
pengar på aktiviteter och intressen samt hur dessa prioriteras, är detta av hög relevans för 
vår modell. Eftersom bilder ger en inblick i människors livsstil och värderingar och kan 
tolkas på olika sätt, kan livsstil delas upp i aktiviteter och intressen där värderingar i sin 
tur tolkas ur dessa, denna teori ligger till grund för vår modell. Alltså vad visar 
fotografierna? Vilka aktiviteter och intressen visar bloggerskan för läsaren, hur tolkar 
läsaren bloggerskans intressen, aktiviteter och värderingar ur dessa bilder och vad vill 
bloggerskan att det ska framstå som hon ägnar mest tid åt? Alltså vad är det bloggerskan 
vill visa att hon prioriterar för sina läsare? 

 
Prioriteten utläses genom att räkna antal bilder i respektive kategori och jämföra dessa 
procentuellt. Nedan presenteras vår modell för studie av livsstil via bildanalys. Den övre 
delen av figuren beskriver hur man i syfte att studera livsstil kan sortera in fotografier i 
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studieobjektets aktiviteter och intressen för att på så sätt konstatera vilka värderingar och 
synsätt som framgår ur dessa. För att se vad som ligger bakom dessa värderingar och 
synsätt delas aktiviteter och intressen sedan in i lämpliga kategorier för att på så sätt 
utläsa vilka prioriteringar som studieobjektet har. Cirkeldiagrammet i prioriteringar 
illustrerar hur studieobjektet spenderar sin tid, vilket i sin tur visar vilka värderingar 
studieobjektet har. 
  

     

  

Fotografier 
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 Tid 

 

  
 

  
    

 

  
Värderingar Synsätt 

 

      

Figur 2: Livsstilsmodell.
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3 Metod 
Det här kapitlet visar hur vår livsstilsmodell använts för att möta uppsatsens syfte och för 
att besvara våra frågeställningar. För att fylla livsstilsmodellen har en innehållsanalys av 
bloggarna genomförts för att på så sätt samla in bilder som sedan utgjorde en del av vårt 
datamaterial. Vidare beskrivs hur vi samlade in utsagor från svenska kvinnliga 
konsumenter med ambition att separera dessa in i två ålderskategorier. 

3.1 Innehållsanalys som metod 

Enligt Bryman och Bell (2011) innebär en innehållsanalys ett sätt att angripa analys av 

texter och andra dokument och på så sätt kvantifiera innehållet, detta genom att dela upp 

det i olika kategorier på ett systematiskt sätt. Författarna presenterar, på sid. 289, 

Berelsons definition av innehållsanalys som: 

 

”Content analysis is a research technique for the objective, systematic and 

quantitative description of the manifest content of communication.” 

 

Bergström och Boréus (2005) menar att en innehållsanalys används huvudsakligen vid 

analyser där tillvägagångssättet består av att kvantifiera vissa företeelser i texter och 

bilder, alltså att räkna eller mäta datamaterialet. Innehållsanalys kan användas både 

kvantitativt och kvalitativt, där det kvantitativa angreppssättet är det som presenterats 

ovan. Det kvalitativa angreppssättet i innehållsanalys syftar vanligen till analys där 

ingenting räknas eller mäts, det finns dock kvalitativa innehållsanalyser där en del av 

materialet är något kvantifierat, men är i behov av tolkning (Bergström & Boréus, 2005). 

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys där materialet är något kvantifierat, det 

vill säga att vårt datamaterial i viss mån kan kvantifieras för att sedan göra djupare 

tolkning. Bergström och Boréus menar att innehållsanalys lämpar sig speciellt väl för 

kategoriseringar, jämförelser och att finna mönster i lite större datamaterial. Enligt 

Bryman och Bell (2011) finns det olika fokus för innehållsanalys, ett av dessa är 

innehållsanalys baserat på bilder som delas upp och placeras i lämpliga kategorier. 

Kategorisering av bilder bidrar till analys av bildfrekvens för att därefter se huruvida de 

olika kategorierna skiljer sig åt. Vidare menar författarna att tolkning också kan göras i 

hur bilderna presenteras. Innehållsanalys av bilder används ofta inom fältet för studier av 

turism men också i affärsrelaterade studier som exempelvis i marknadsföring där det 

visuella har en betydande roll (Bryman & Bell, 2011).  

 

Bryman och Bell (2011) menar att innehållsanalys gör det möjligt för forskare att 

analysera exempelvis värderingar genom att till exempel mäta frekvensen av vilka 

värderingar som presenterar och hur ofta. Innehållsanalys är en transparent 

undersökningsmetod på ett sådant sätt att kodschema och urvalsprocess ofta är 

replikerbara och medför att kompletterande studier går att genomföra. Bryman och Bell 

(2011) menar att innehållsanalys med fördel kan användas vid känsliga frågor samt andra 

frågor som tenderar att få individer att förneka ett visst beteende. Vidare menar 

författarna att metoden är mycket flexibel och att analysen går att utföra på webbplatser 

och kan också generera i information om sociala grupper som är svåråtkomliga.  Bryman 

och Bell (2011) menar att innehållsanalys, precis som alla andra undersökningsmetoder, 

har sina begränsningar i termer av äkthet, trovärdighet och huruvida materialet är 
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representativt för samtliga dokument inom forskningsområdet. Vidare menar författarna 

är det svårt att skapa kodscheman som inte påverkats av ens egen tolkning av 

dokumenten. Bryman och Bell menar också att innehållsanalys som ensam metod medför 

svårigheter till att besvara frågan ”varför?”. Vidare menar Bryman och Bell (2011) att vid 

mätning i innehållsanalys kan fokus lätt hamna på vad som är mätbart snarare än vad som 

är teoretiskt viktigt. Vår metod för innehållsanalys baserades på generella teorier kring 

livsstil och konsumentbeteende, Moisander och Valtonen (2006) menar dock att dessa 

teorier tenderar att fokusera på den individuella upplevelsen av en livsstil eller en 

produkt, vilket bidrar till att de kulturella och sociala aspekterna hamnar i skymundan. 

Moisander och Valtonen (2006) menar också att kulturella metoder hjälper 

marknadsförare och konsumentforskare att utvärdera sin roll som kulturella påverkare.   

 

Vi genomförde en manuell innehållsanalys av bilder publicerade på bloggar, detta för att 

möjligöra mer avancerade bedömningar och tolkningar. Vi arbetade fram ett 

analysinstrument i form av ett kodschema, se bilaga 1, som låg till grund för den 

manuella innehållsanalysen. Framtagen modell för mätning av livsstil och värderingar 

applicerades på datamaterialet för att att därigenom analyseras. Vi undersökte alltså inte 

samarbetet mellan bloggare och företag och inte heller bloggarnas sätt att skriva, utan 

bloggarens sätt att framställa sin livsstil med hjälp av bilder. Vår innehållsanalys samt 

framtagande av analys- och mätinstrument kan karaktäriseras som en iterativ process där 

vi gick fram och tillbaka mellan frågeställning, metod och empiriskt material. Genom 

denna process gavs det möjlighet till att testa och modifiera vår modell löpande under 

analysarbetet. Modifiering av modellen har pågått under större delen av studien, 

modellen anpassades sedan efter det empiriska materialet tre gånger.  

3.2 Livsstilsbloggar 

Enligt Lisa Olsson, skribent på aftonbladet, är livsstilsbloggar en bred kategori som 

behandlar olika ämnen, däribland vardagsliv, motionsvanor, yrkesliv och mycket mer. 

Thevenot (2007) menar att livsstilsbloggar präglas av bloggarens personliga tankar och 

bilder kombinerat med åsikter rörande olika ämnen, exempelvis dagens outfit. Efter 

djupare studie av bloggarna och överblick av bloggsfären har vi kommit fram till en 

utökad definition av begreppet livsstilsblogg, livsstilsbloggar behandlar ämnen som 

mode, inredning, hälsa, nära och kära samt vardagslivet. Lisa Olsson menar att 

skribenter bakom livsstilsbloggar ofta skiljer sig i de demografiska variablerna, som 

exempelvis ålder där livsstilsbloggarna representeras av olika generationer. Vidare är en 

livsstilsblogg en typ av dagboksskrivande där läsaren får ta del av bloggarens liv. För en 

bloggare är det av stor vikt att knyta an till sina läsare och på så sätt skapa en relation för 

att i slutändan få återkommande besökare. Det finns olika tekniker för att uppnå detta, 

exempelvis att bloggaren visar vem denne verkligen är och får läsaren att uppleva det 

som att denne känner bloggaren, detta kan också uppnås med hjälp av tävlingar samt 

värdefulla tips.  

3.2.1 Studiens två bloggare 

Studiens fokus ligger på publicerade bilder i bloggarna med material insamlat från 

samtliga månader under år 2011. Vid urval av bloggar formulerades följande fyra 

kriterier, att bloggen kan definieras som en livsstilsblogg (se definition av begreppet 

ovan), att bloggen varit aktiv under år 2011, att bloggen skrivs på svenska samt att 
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bloggen kan sammankopplas med realityserien Svenska Hollywoodfruar som sänts på 

TV3. Eftersom vi studerade livsstil och värderingar var det relevant att bloggen i fråga 

var en livsstilsblogg, och att livsstilsbloggen innehöll bilder. För att datamaterialet skulle 

vara både aktuellt och överkomligt var blogginlägg från år 2011 relevant, eftersom det 

var det senaste och kompletta materialet som fanns att tillgå när studien genomfördes. Då 

vi undersökt hur svenskfödda välbärgade kvinnor bosatta i USA framställde sin livsstil 

via bilder och svenska kvinnors tolkning av lyxlivsstilen, var det en förutsättning att 

bloggen var skriven och publicerad på svenska. Eftersom Svenska Hollywoodfruar och 

deras livsstil fått stor uppmärksamhet i media och speciellt fokus hamnat på lyxfruar 

Anna Anka och Isabel Adrian samt hemmafrun Maria Montazami var dessa lyxfruar ett 

lämpliga för studien. Utifrån dessa kriterier identifierades två bloggerskor: Maria 

Montazami och Isabel Adrian. Anna Ankas blogg skrevs på engelska och var ämnad för 

amerikanska läsare och plockades därför bort från vår studie. 

3.2.2 Innehållsanalys: hur analysmodellen växt fram  

Innehållsanalysen började med genomgång av samtliga blogginlägg från år 2011, på 
Isabel Adrians och Maria Montazamis bloggar. Efter att ha gått igenom 1327 blogginlägg 
och därigenom 3473 bilder kategoriserades dessa och sju (7) huvudkategorier 
definierades. Till varje kategori skapades en tillhörande mapp för att därigenom kunna 
spara ner samtliga bilder på en hårddisk. Efter att kategorierna konkretiserats gick vi 
ännu en gång igenom samtliga inlägg för att därigenom spara ner varje bild (3473) i rätt 
mapp. Blogginläggen gås sedan igenom ytterligare en gång för att kontrollera att antal 
inlägg samt bilder stämmer. Kategoriseringen skapade möjlighet till kvantitativ analys, 
eftersom bildinläggen både gick att räkna samt behandlas statistiskt. Isabel Adrians och 
Maria Montazamis bilder placerades i de sju (7) huvudkategorierna. Kategorierna är 
följande; familj, jobb och karriär, umgänge, hemmet, resor, mode och produkter samt 
egen tid (se figur 3). 

 
Figur 3: Grundkodschema för studerande av bilder på livsstilsbloggar.  

 

Vidare gick vi ytterligare en gång igenom de nedsparade bilderna, kategori för kategori, 

därigenom skapades nödvändiga underkategorier, se figur 4-6, till de kategorier där 

livsstilen presenterats via flera aktiviteter. Underkategorier finns till följande 

huvudkategorier: familj, jobb och karriär samt umgänge. 

 

Familj är bilder på familjen, antingen i privat miljö, exempelvis hemma eller annan 

avskild plats, eller mer offentlig miljö, exempelvis vid restaurangbesök eller annat 

offentligt evenemang. Denna uppdelning i privat- och offentliga sammanhang är 

nödvändig eftersom att posera ute eller att vara familjär inne inte är samma sak, det visar 

på två skilda delar av livsstil. Familj beskriver hur familjen umgås, hur tid med familjen 

Familj Jobb/karriär Umgänge Mode/produkter 

Resor Hemmet Egen tid 
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prioriteras och vad det är för typ av familj. Kategorin visar också hur man ser på 

familjelivet och om denna del av livsstil är något som man gärna visar upp. Familj var en 

kategori som var svår att arbeta med till en början, men som blev lättare efter att 

underkategorierna skapats. Detta eftersom vi då tydligare kunde urskilja dessa bilder som 

innefattar bilder på familjemedlemmarna antingen som hela familjen eller som delar av 

familjen. Familj är en av de kategorier där underkategorier skapats, första steget i 

underkategorierna är privat och offentligt. Underkategorin privat är i sin tur uppdelad i 

aktivitet, middag, semester, umgås samt vardag och underkategorin offentligt i aktivitet, 

middag samt shopping (se figur 4).  

 

 
Figur 4: Familj indelad i underkategorier. 
 

Jobb och Karriär är bilder på arbetslivet när de arbetar, på den egna kollektionen eller i 

samband med fans. Denna uppdelning i arbetar- egen kollektion och fans var nödvändig 

eftersom det visar på olika prioriteringar i livsstilen. Jobb och Karriär beskriver också 

synen på arbete och om man föredrar eller vill framstå som att man föredrar att arbeta 

ensam eller i grupp. Denna kategori visar också i vilken utsträckning man tar sig tid att 

umgås med sina fans. Jobb och karriär beskriver också hur man spenderar sin arbetstid 

och vad som är viktigast i karriären. Jobb och karriär var en kategori som vi upplevde en 

del svårigheter med eftersom bilderna i vissa fall var svårplacerade och hade dubbla 

budskap. Exempelvis ställde vi oss frågan till hur man tolkar en bild på någon som 

poserar inför ett tidningsomslag där flera arbetar samtidigt, arbetar man då ensam eller i 

grupp? Detta löste vi på det sättet att när man arbetar som modell eller värdinna etc. så 

arbetar man ensam, man arbetar i grupp när man tydligt kan utläsa att teamwork är temat 

i bilden. Alltså hur vill man att bilden ska framstå? Jobb och karriär är en av de 

kategorier där underkategorier skapats, första steget i underkategorierna är arbetar, egen 

kollektion samt fans. Underkategorin arbetar är i sim tur uppdelad i ensam samt i grupp, 

underkategorin egen kollektion saknar ytterligare uppdelning och underkategorin fans är 

uppdelad i fritid samt event (se figur 5). 
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Figur 5: Jobb och karriär indelad i underkategorier. 

 

Umgänge är bilder på umgänget antingen i privat miljö, exempelvis hemma eller annan 

avskild plats tillsammans med vänner, eller i en mer offentlig miljö, exempelvis vid 

premiärer eller annat offentligt evenemang. Denna uppdelning i privat- och offentliga 

sammanhang var nödvändig eftersom det visar på två olika livsstilar eller två olika delar 

av en livsstil eftersom man vanligtvis inte beter sig på samma sätt i både privata och 

offentliga sammanhang. Umgänge beskriver också hur socialt liv ser ut och hur det 

prioriteras. Kategorin har varit enkel att arbeta med eftersom att en bild tydligt visar vart 

umgänget har ägt rum, dock fann vi svårigheter i att separera privat umgänge och när 

familjen umgås med vänner. Detta mynnade dock ut i att familj fick en underkategori i 

form av umgås. Umgänge är en av de kategorier där underkategorier skapats i form av 

offentligt samt privat (se figur 6). 

 

  
Figur 6: Umgänge indelad i underkategorier. 

 

Mode och produkter är bilder på mode, modevisningar, produkter, varumärken och 

modetips. Denna kategori är inte uppdelad eftersom de olika bilderna inte segmenterar 

livsstil, dock visar det intresset för mode och produkter samt hur prioriterat detta är i 

levnadsmönstret. Mode och produkter är den kategori som varit enklast att arbeta med, 

detta eftersom dessa bilder sällan har något bakomliggande budskap, utan huvudsakligen 

visar porträttbilder på specifika produkter.   

 

Resor är bilder på resor i samband med både jobb och privat. Kategorin innefattar dock 

inte bilder på familjesemestrar utan är bilder på resväskor, utsiktsvyer och andra abstrakta 

reseföremål. Resor visar i vilken utsträckning livsstilen är präglad av resande samt hur 

man reser, exempelvis destination, charter eller lyx. Resor har varit en av de svåraste 

kategorierna att arbeta med, eftersom familj har en underkategori i form av semester har 

ibland varit svårt att separera dessa. Detta löste vi genom att de bilder där familjen 

befinner sig utomlands placerats i underkategorin semester och de bilder som endast visar 

vyer eller semesterartiklar placerats i denna kategori.   

 

Hemmet är bilder på det egna hemmet inomhus och utomhus. Innefattar bilder på 

inredning, uteplats och vilken typ av bostadsområde man lever i. Hemmet visar hur 

mycket tid man spenderar hemma samt hur mycket energi och pengar man lägger på 

inredning.  Kategorin visar på vilket stadie man är på i livet i termer som barn rum, 
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poolområde etc. Hemmet har varit enkel att arbeta med, eftersom det inte funnits 

utrymme för misstolkning.  

 

Egen tid är bilder på spa- och frisörbesök samt annan tid spenderad för sig själv, även 

porträttbilder på sig själv som visar upp exempelvis en frisyr. Kategorin visar hur mycket 

tid man prioriterar att lägga på sig själv, eller kanske hur mycket tid man vill att det ska 

framstå som att man spenderar på sig själv. Egen tid är också bilder på hur man väljer att 

spendera sin egen tid, exempelvis lyxiga spabesök eller hemmamys. Denna kategori har 

varit en av de svåraste kategorierna att arbeta med, eftersom det i många fall varit svårt 

att urskilja om man visar upp exempelvis en produkt eller sig själv.   

 

Slutligen gick vi igenom samtliga nedsparade bilder inom alla kategorier samt 

underkategorier för att säkerställa att varje bild är placerad under rätt kategori. När alla 

bilder var rätt placerade började kvantifieringen av datamaterialet som innebar att alla 

bilder i samtliga kategorier räknades. Resultatet av innehållsanalysen återfinns i kapitel 

fyra. 

3.3 Fokusgrupper 

För att få svar på studiens huvudsyfte och för att få fram kvinnliga konsumenters 
underliggande åsikter samt synpunkter kring lyxfrulivsstilen har vi genomfört två 
fokusgruppsdiskussioner. Två grupper valdes där den ena bestod av en yngre generation 
(20-30 år) och en äldre generation (35-45 år) som sedan jämförs sinsemellan, detta för att 
kunna se om fokusgrupperna skiljde sig åt i frågan om hur de kunde identifiera sig med 
studieobjekten. 

 

Vi använde fokusgrupper för att vi var intresserade av deltagarna i respektive 

fokusgrupps gemensamma bild, vi var intresserade av att studera hur deltagarna förhöll 
sig till varandras åsikter och kommentarer snarare än deras individuella åsikter. Detta 

eftersom åsikter kring hur saker ser ut inte bara handlar om vad man själv tycker utan 

också väldigt mycket om vad andra tycker, man anpassar sig ofta efter vad andra tycker. 
Detta gör fokusgrupper särskilt lämpliga. Vi ville veta hur deltagarna själva förhöll sig till 

de värderingar och åsikter som tillskrevs bloggerskorna, detta för att testa de teorier som 
vi tagit fram dittills och därmed skapa tillförlitlighet i studien. Vi valde fokusgrupper 

framför både gruppintervjuer och enkät eftersom att deltagarna på så sätt kunde föra fram 
sina åsikter medan andra lyssnade och sedan kunde övriga deltagare fylla på med sina 

åsikter vilket gav ett bredare perspektiv och ett mer avslappnat förhållningssätt. Vid 
användande av fokusgrupper får man dessutom ett större djup i svaren på frågorna och de 

besvaras också utifrån flera perspektiv, tillskillnad från gruppintervjuer och enkäter där 

frågorna är mer riktade vilket kan leda till mer smala svar. Enligt Christensen, Engdahl, 
Grääs och Haglund (2010) är det nödvändigt att deltagarna har åtminstone två 

gemensamma nämnare, i vårt fall kön och ålder. Vidare menar Christensen et al. att 
deltagarna i en fokusgrupp också bör ha någon form av erfarenhet av det berörda ämnet, 

detta för att undvika att diskussionen mynnar ut i separata gruppintervjuer. 

 

Nyström och Edström (2004) menar att fokusgrupper är ett sätt att intervjua en mindre 

skara personer som samtalar och delar åsikter kring berört ämne. Fokusgrupper 

kännetecknas av att deltagarna något gemensamt, som exempelvis kön och ålder. Bryman 
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och Bell (2011) menar att för att genomföra fokusgrupper krävs en moderator och en 

dokumenterare, där moderatorn fungerar som ledare av diskussionen medan 

dokumenteraren för anteckningar av de mest utmärkande åsikterna. Till stöd för 

diskussionen bör det finnas en intervjuguide samt ett sammanställningsunderlag. Enligt 

Bryman och Bell (2011) kan resultaten från en fokusgrupp sammanställas med hjälp av 

en inspelning av diskussionen, utstickande kommentarer och så vidare. Som forskare är 

det viktigt att vara väl förberedd, framför allt bör stor vikt läggas vid förberedelser som 

syfte med fokusgrupp och rekrytering av deltagare. Vidare menar Nyström och Edström 

att fokusgrupper kan utgöra ett komplement till andra studier. Bryman och Bell (2011) 

menar att fördelen med metoden är att den kan anpassas till aktuella frågeställningar. 

Ytterligare fördelar med fokusgrupper är att underliggande och kompletterande åsikter 

samt synpunkter kommer fram, som kan bidra till studien. Fokusgrupper bidrar också 

med olika resonemang samtidigt som deltagarna uppmuntras till att ifrågasätta övriga 

delatagares åsikter vilket ofta mynnar ut i en livlig diskussion, de övriga deltagarna blir 

mer eller mindre tvingade till reflektion. Nyström och Edström belyser också de 

svårigheter som metoden kan medföra, bland annat deltagarnas bekvämlighet och 

moderatorns förmåga att leda intervjun. Bryman och Bell (2011) menar att andra 

svårigheter också är rekrytering av deltagare samt passande lokal. Resultatet från en 

fokusgruppsstudie blir ofta en nyanserad bild av åsikter som gruppen är mer eller mindre 

överens om.  

 

 Fokusgruppsdiskussionen ska ge svar på följande frågeställningar: 

- Vilken livsstil och vilka värderingar anser deltagarna att bilderna representerar? 

- Stämmer fokusgruppernas tolkning av bilderna någorlunda överens med vår egen 

och skiljer sig fokusgruppers tolkning åt gentemot varandra? 

- Ser fokusgrupperna någon skillnad/likhet mellan de två studieobjekten? 

- Hur tycker fokusgrupperna att denna livsstil avspeglats på den svenska kulturen? 

- Är denna livsstil något som deltagarna i fokusgrupperna själva eftersträvar? 

3.3.1 Rekrytering och planering av fokusgrupp 

Eftersom syftet med vår studie är att få fram svenska kvinnors uppfattning av de 
presenterade livsstilarna, var urvalet baserat på detta kriterium. Eftersom vi ville ha med 
olika åldersgrupper av kvinnor baserades urvalet på bloggarnas generella målgrupper, där 
den ena bestod av kvinnor i åldrarna 20-30 år och den andra bestod av kvinnor i åldrarna 
35-45 år, detta eftersom de åldersgrupperna föll sig naturligt. Efter att kriterierna kön och 
ålder specificerats gjordes ett urval ur vår bekantskapskrets. Vi bedömde att ett 
bekvämlighetsurval var lämpligt att använda oss av eftersom det är en urvalsmetod som, 
enligt Bryman och Bell (2011), med hög sannolikhet erhåller en hög svarsfrekvens. Att 
endast genomföra en fokusgrupp skulle, enligt Bryman och Bell (2011), innebära en risk 
för studiens tillförlitlighet eftersom endast en grupps åsikter kommer till ytan, vi använde 
oss av två fokusgrupper eftersom det bidrog till ett datamaterial som täckte 
problemområdets komplexitet och inte var för omfattande i termer av transkribering.  
Fokusgrupper är också relevant eftersom de bidrar med gruppens åsikter samt uppfattning 
kring ämnet snarare än individens (Bryman & Bell, 2011). Det är också intressant att se 
deltagarnas reaktioner på varandras synpunkter och hur interaktion skapas sinsemellan 
deltagarna (Bryman & Bell, 2011). Rekryteringen av deltagare till fokusgrupperna var 
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inte problemfri och det var svårt att rekrytera deltagare, framförallt till den yngre 
fokusgruppen. Rekryteringen till den äldre fokusgruppen gick något lättare, dock blev det 
fler bortfall i denna grupp eftersom majoriteten av dessa var småbarnsföräldrar som 
ställde in i sista sekund. 

 

Ett första steg i rekryteringen gjordes genom att två separata evenemang skapade på 

Facebook där kvinnor från vår bekantskapskrets, ur varje åldersspann, bjöds in. 

Rekryteringen skedde alltså via privata kontakter som blev kontaktade två veckor innan 

tänkt diskussionstillfälle. Nästa försök utgick ifrån inbjudningar skrivna individuellt till 

varje potentiell deltagare, detta på grund av dålig respons vid första försöket. Efter detta 

gick vi ut med två påminnelser till samtliga trettio tillfrågade, varav elva tackade ja till 

deltagande, fyra av dessa lämnade återbud eller dök inte upp. De slutliga fokusgrupperna 

bestod av fyra kvinnor i åldrarna 22-25 år och tre kvinnor i åldrarna 37-45 år. En trolig 

anledning till bortfallet i den yngre fokusgruppen var att något annat dykt upp som dessa 

deltagare prioriterade högre, den troliga anledningen till bortfallet i den äldre 

fokusgruppen var det faktum att det ofta dyker upp något oväntat för småbarnsföräldrar. 

Christensen et al. (2010) rekommenderar att fokusgrupper bör bestå av sex till tio 

deltagare, eftersom en grupp i den storleken ger samtliga deltagare utrymme för 

diskussion. Vidare menar författarna att en fokusgrupp med färre deltagare kan bidra till 

att någon inte vågar delge sina åsikter och att en större grupp kan leda till att alla inte 

kommer till tals, noterbart är dock att gruppens dynamik är viktigare är antalet deltagare. 

3.3.2 Genomförande av fokusgrupp 

Inför fokusgrupperna upprättades en intervjuguide, se bilaga 5, med övergripande frågor 

och insticksfrågor ifall diskussionen tappade fokus eller tystnade. Fokusgrupperna blev 
exponerade för bilder från livsstilsbloggarna för att därigenom komma med åsikter, 

kommentarer och synpunkter. Material för diskussion i fokusgrupperna var bildkollage, 
och utrustning för dokumentation var Iphone för inspelning, anteckningsblock, 

intervjuguide, sammanställningsdokument (se bilaga 6) samt penna. Först gjordes ett 

urval av bilder där samtliga kategorier ingick, val av bilder baserades i största mån med 
koppling till hur stor kategorin var på bloggen. Isabels största kategorier var mode och 

produkter, familj samt jobb och karriär, därav fanns det flest bilder i dessa kategorier på 
kollagen. Vidare valdes bilder ut baserat på dess innehåll, om en bild inte 

kommunicerade något valdes denna bort från kollaget. Isabel visade upp få bilder på det 
egna hemmet, därav få bilder i det kollaget. Marias största kategorier var familj, jobb och 

karriär samt umgänge, därav fanns det flest bilder i dessa kategorier på kollagen. Även 
här valdes bilder ut baserat på dess innehåll, och om en bild inte kommunicerade något 

valdes denna bort från kollaget. Även om Maria hade väldigt få bilder på sin egen tid 

fanns det dock många bra bilder i denna kategori, därav fler bilder i kollaget. Omgivning 
har i efterhand placerats under övrigt då dessa bilder inte bidrog till analysen. 
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Isabels kollagebilder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1: Isabels familj-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels familj diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 18 bilder från Isabels blogg där hon visar upp 
familjen. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Isabels jobb-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels arbetsliv diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 12 bilder från Isabels blogg där hon visar upp 
hur hon jobbar. Varje bild är numrerad. 
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Bild 3: Isabels umgänge-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels umgänge diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 9 bilder från Isabels blogg där hon visar upp sin 
umgängeskrets. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Isabels hemmet-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels hem diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 3 bilder från Isabels blogg där hon visar upp 
hemmet. Varje bild är numrerad. 
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Bild 5: Isabels resor-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels resor diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 8 bilder från Isabels blogg där hon visar upp 
resor. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6: Isabels mode-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels mode och produkter diskuterades i 
de båda fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 18 bilder från Isabels blogg där hon 
visar upp mode och produkter. Varje bild är numrerad. 
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Bild 7: Isabels egen tid-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels egen tid diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 9 bilder från Isabels blogg där hon visar upp sin 
egen tid. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8: Isabels omgivning-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Isabels omgivning diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 4 bilder från Isabels blogg där hon visar upp 
omgivningen. Varje bild är numrerad. 
Marias bildkollage: 
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Bild 9: Marias familj-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias familj diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 20 bilder från Marias blogg där hon visar upp 
familjen. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10: Marias jobb-kollage  

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias arbetsliv diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 13 bilder från Marias blogg där hon visar upp 
arbetslivet. Varje bild är numrerad. 
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Bild 11: Marias umgänge-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias umgänge diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 18 bilder från Marias blogg där hon visar upp sin 
umgängeskrets. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 12: Marias hemmet-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias hem diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 11 bilder från Marias blogg där hon visar upp 
hemmet. Varje bild är numrerad. 
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Bild 13: Marias resor-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias resor diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 7 bilder från Marias blogg där hon visar upp 
resor. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 14: Marias mode-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias mode och produkter diskuterades i 
de båda fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 6 bilder från Marias blogg där hon visar 
upp mode och produkter. Varje bild är numrerad. 
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Bild 15: Marias egen tid-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias egen tid diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 8 bilder från Marias blogg där hon visar upp sin 
egna tid. Varje bild är numrerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 16: Marias omgivning-kollage 

 
Bilden ovan visar bildkollaget som visades när Marias omgivning diskuterades i de båda 
fokusgrupperna. Bildkollaget innehåller 5 bilder från Marias blogg där hon visar upp sin 
omgivning. Varje bild är numrerad. 
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För att leda fokusgruppen utsågs en moderator, vid första tillfället var Evelina moderator 
och Elin dokumenterare och vid andra tillfället var Elin moderator och Evelina 
dokumenterare. Plats för fokusgrupperna var; Lokal 1 - Hemma hos en av deltagarna där 
vi bjöd på frukostfika. Lokal 2 - Amazing Beauty Center (frisörsalong) i Linné där vi 
bjöd på eftermiddagsfika. 

 
Det första diskussionstemat handlade om deltagarnas tidigare kännedom och uppfattning 
av Svenska Hollywoodfruar, där instickfrågorna var ”vet ni vilka Isabel Adrian och 
Maria Montazami är?”, ”har ni läst bloggarna?” och ”hur är er uppfattning kring dessa 
personer och deras vardag?”. Det andra diskussionstemat handlade om deltagarna 
uppfattning av den presenterade livsstilen med instickningsfrågor av typen ”skulle ni vilja 
se ut så här?”, ”vilken typ av person bor så här?”, ”vad är det här för sorts familj?” och 
”vem shoppar så här?”. Fokusgruppernas primära tema var tolkningen av den 
presenterade livsstilen på kollagen. Diskussionen kring detta tema kunde analyseras i 
termer av hur olika eller lika deltagarnas uppfattning samt tolkning var. 
Fokusgruppsdiskussionerna inleddes med att vi kort presenterade syftet med studien, 
grundregler, hur deras deltagande kan komma att användas för analys och fika. 
Deltagarna blev i samband med denna introduktion även informerade om anonymitet för 
medverkande deltagare, att diskussionen spelades in och i vilka sammanhang som studien 
kommer att publiceras. Det var en avslappnad stämning och ett trevligt klimat i båda 
fokusgrupperna. Diskussionerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till 
fokusgruppstillfällena. Fokusgruppsdiskussionerna varade i 1-1,5 timme och någon gång 
ibland fick moderatorn ägna sig åt att styra upp diskussionen. Svårigheter visades i 
intervjuguidens teman, då dessa kunde avgränsats mer eftersom deltagarna någon gång 
gled in på närliggande ämnen. Eftersom båda våra fokusgrupper mynnade ut i tre 
respektive fyra deltagare, på grund av bortfall, kan storleken tolkas som oacceptabel dock 
visade sig gruppdynamiken fungera bra vilket bidrog till att storleken på gruppen inte 
blev ett problem. Vi använde oss av en intervjuguide för att öka studiens representativitet 
och replikerbarhet. 

3.3.3 Bearbetning av material 

För att bearbeta insamlat material från fokusgrupperna genomförde vi en transkribering 
av intervjumaterialet där vi har lyssnat på inspelningarna från båda diskussionstillfällena 
för att därigenom konkretisera samt dokumentera materialet. Inspelningsmaterialet har 
lyssnats igenom två gånger och dokumenterade anteckningar har jämförts med det 
inspelade materialet, sammanfattningen av dessa finns i bilaga 7 och 8. Transkriberingen 
av datamaterialet bidrar till möjlighet till reflektion över återkommande åsikter med 
betoning på gemensamma intryck. Eftersom ämnet inte är särskilt känsligt uppfattade vi 
det som att deltagarna inte hade några problem med att uttrycka sina uppfattningar. 
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4 Resultat av innehållsanalys  
I detta kapitel redogörs för de kategorier som blev det faktiska resultatet av 

innehållsanalysen. Vidare presenteras de studerade bloggarna samt personerna bakom 

dessa. Det framhålls också en sammanställning av hur bloggerskorna spenderar sin tid 

utifrån de sju huvudkategorierna, och vad som prioriteras, vilket i sin tur efterföljs av vår 

tolkning av Isabels respektive Marias livsstil.  

4.1 Antal bloggbilder   

Under år 2011 publicerade bloggerskorna tillsammans 3473 bilder, se tabell 2, varav 

Isabel stod för 1729 stycken av dessa och Maria stod för resterande 1744 stycken. Efter 

genomförande av innehållsanalys samt bortfallsberäkning kom vi fram till att majoriteten 
(89 %), se tabell 2, av bilderna passade in huvudkategorierna, dessa kategorier innehöll 

följande: kategorin familj innehöll bilder som var tagna i privata sammanhang, uppdelat i 
aktiviteter, middagar, semestrar, umgänge och vardagsliv. Familjekategorin innefattade 

också bilder tagna i syfte att visa upp familjen i offentliga sammanhang, uppdelat i 
aktiviteter, middagar och shopping. Underkategorierna till familjekategorin beskriver hur 

familjen umgås, hur tid med familjen prioriteras och vad det är för typ av familj. Under 
kategorierna hjälper också till att visa hur man ser på familjelivet och om denna del av 

livsstil är något som man gärna visar upp. I kategorin jobb/karriär ingick bilder på 

bloggerskans arbetsliv, uppdelat i arbetar ensam och arbetar i grupp. Vidare ingick bilder 
som visade egen kollektion samt fotografier tagna tillsammans med fans, uppdelat i event 

och fritid. Underkategorierna till jobb/karriärkategorin beskriver synen på arbete och om 
man föredrar eller vill framstå som att man föredrar att arbeta ensam eller i grupp, vidare 

visar underkategorierna hur man spenderar sin arbetstid. Underkategorierna hjälper också 
till att visa i vilken utsträckning man tar sig tid att umgås med sina fans. I kategorin 

umgänge ingick umgänge med vänner, uppdelat i privata och offentliga bilder. 
Underkategorierna till umgängeskategorin beskriver hur socialt liv ser ut och hur det 

prioriteras. Kategorin hemmet innehöll bilder tagna i syfte att visa upp det egna boendet, 

uppdelat i inomhus och utomhus. I kategorin resor ingick bilder tagna på olika resmål. I 
kategorin mode/produkter ingick bilder tagna i syfte att visa upp mode och produkter. 

Kategorin egen tid innehöll bilder på bloggaren själv, här handlade det om att visa upp en 
frisyr, en outfit eller helt enkelt bara sig själv. Se bilaga 3 och 4 för att se datamaterialet. 

 

Bloggerska Totalt Övrigt Totalt-Övrigt Totalt-Övrigt/Totalt 

Isabel 1729 196 1533   

Maria 1744 199 1545   

Summa 3473 395 3078 89% 
Tabell 2: Sammanställning av totala antalet bilder samt bortfallsberäkning 

4.2 Isabel Adrian 

Isabel Adrian bloggar via tidningen Chic
6
 tillsammans med sju andra trendmedvetna 

unga kvinnor. Vidare ses ett tydligt mönster på vilket sätt bloggarna presenteras, samtliga 

                                                 
6
 www.chic.se, 2012-02-06 

http://www.chic.se/
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bloggare lägger stor vikt vid mode- och produkttips. Enligt Charlotta Flinkenberg har 

Isabel Adrian omkring 67 000 unika besökare per vecka
7
. 

 

Född: 1978 

Bor: Hollywood Hills, Los Angeles, CA. Kommer ursprungligen från Göteborg, Sverige.  

Familj: Isabel är sambo med den världsberömda DJ:n Steve Angello, tillsammans har de 

döttrarna Monday-Lily och Winter-Rose.  

Karriär: Modell, bloggerska och designer.  

Intressen: Mode, skönhet, resor samt shopping.  

Tidigare: Isabel medverkade i den svenska dokusåpan Robinson under år 2004. 
http://www.tv3.se/svenska-hollywoodfruar/fruarna/fruarna-0 

 
Isabel Adrian är svenskfödd och bosatt i USA, bloggerskan blev första gången känd via 
dokusåpan Robinson under år 2004. Isabel associeras numera med TV3:s realityserie 
Svenska Hollywoodfruar. Idag är hon en framgångsrik bloggerska där hon skriver och 
lägger upp bilder från sin vardag. Isabel lanserade en egen kollektion Love by Isabel i 

september 2011
7
. Isabel har också lanserat kollektionen Love by Isabel Adrian. För att se 

Isabels logotyp för båda kollektionerna se bilaga 2. Vårt empiriska material visar att 
Isabel publicerar i genomsnitt 2,91 blogginlägg per dag varav 2,64, se tabell 3, av dessa 
är bildinlägg där majoriteten (56 %) av bilderna är mode och produkter, det finns alltså 
mycket produktplacering i Isabels blogg där hon tipsar och visar bilder på produkter som 
hon tycker om. Isabel framställer sig själv som en moderiktig fashionista genom att klä 
sig i det senaste och visa upp detta på bloggen. Isabel visar också upp sitt lyxliv där hon 
umgås med kändisar och rör sig i en exklusiv omgivning. Isabel framstår som en chic och 
moderiktig mamma med passion för trender och det senaste. 

4.3 Maria Montazami 

Maria Montazami bloggar via tidningen Amelia
8
 tillsammans med tolv andra folkkära 

profiler. Vidare ses ett tydligt mönster på vilket sätt bloggarna presenteras, samtliga 

bloggare är mogna personer som skriver om allt från mattips, reseminnen eller 

vardagslivet. Enligt tidningen Resumé 2011 har Maria omkring 50 000 unika besökare 

per vecka. 

 

Född: 1965 

Bor: Laguna Niguel, Orange County, CA. Kommer ursprungligen från Västerås, Sverige.  

Familj: Maria är gift med den framgångsrika fastighetsmäklaren Kamran sedan tjugo år 

tillbaka, tillsammans har de fyra barn. 

Karriär: Hemmafru, inredare, designer och bloggerska. 

Intressen: Familj och vänner, arrangera fester, inredning, kläder samt skönhet. 

Tidigare: Kom till USA som 22-åring och arbetade som aupair och servitris.  
http://www.tv3.se/svenska-hollywoodfruar/fruarna/fruarna-0 

 

Maria Montazami är svenskfödd och bosatt i USA, bloggerskan blev känd hos svenska 

folket via realityserien Svenska Hollywoodfruar på kanal TV3. Idag driver hon en blogg 

                                                 
7
 http://charlotta.chic.se/saker-vi-pratade-om-idag-pa-redaktionen/ 2012-07-01 

8
 www.amelia.se, 2012-02-06 

http://charlotta.chic.se/saker-vi-pratade-om-idag-pa-redaktionen/
http://www.amelia.se/
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där hon skriver och lägger upp bilder från sin vardag. Maria lanserade sin första 

kollektion MM-Collection i januari 2011
9
. Vårt empiriska material visar att Maria 

publicerar i genomsnitt 0,73 blogginlägg per dag varav 0,62 är bildinlägg, se tabell 3, där 

majoriteten (60 %) av bilderna representerar hennes sociala liv och familj som står för 30 

% vardera. Maria visar alltså mycket bilder på sitt umgänge samt på sin familj i olika 

sammanhang och aktiviteter. Maria visar gärna upp det familjära och gemenskapen i det 

egna hemmet. Hon visar även gärna även upp bilder på det egna hemmet som visar på 

hennes intresse för inredning, vidare visar Maria upp sin sociala sida där umgänge med 

fans, vänner och andra sociala sammanhang framhävs. Maria framstår som en ödmjuk 

hemmafru med passion för den egna familjen och hemmet. 

4.4 Kvantifiering av bloggarnas bilder 

Maria Montazami har varit aktiv bloggerska sedan mitten av april år 2010 och Isabel 
Adrian började blogga i slutet av november år 2010, vi har därför endast presenterat 
bildinlägg från år 2011 då båda bloggarna varit aktiva under 12 månader. I tabell 3 
illustreras antal inlägg per dag, dessa siffror har tagits fram genom att dividera samtliga 
inlägg från år 2011 dividerat med 365 dagar. Tabell 3 illustrerar också antal inlägg per 
dag där siffrorna tagits fram genom att samtliga bildinlägg från år 2011 dividerats med 
365 dagar. Datamaterialet till tabell 4 finns i bilaga 3 och 4. Nedan presenteras 
sammanställt material i tabell 3: 
 

Bloggare Blogginlägg 2011 Blogginlägg/dag Bildinlägg 2011 Bildinlägg/dag 

Isabel Adrian 1061 2,9 964 2,6 

Maria Montazami 266 0,7 225 0,6 
Tabell 3: Sammanställning av samtliga inlägg per dag samt bildinlägg per dag under 2011.  

 

Isabel Adrians och Maria Montazamis blogginlägg delades in i bildinlägg, där bilderna i 
bildinläggen räknades. I tabell 4 illustreras samtliga bilder från år 2011 indelade i de sju 
huvudkategorierna samt de bilder som placerades i övrigt kategorin. Bilderna från år 
2011 har summerats för att på så sätt beräkna procenten för varje kategori. 
Datamaterialet till tabell 4 finns i bilaga 3 och 4. Nedan presenteras sammanställt 
material i tabell 4: 

 

Kategorier Isabel Procent Maria Procent 

Familj 210 12% 525 30% 
Jobb/karriär 137 8% 389 22% 
Umgänge 44 3% 359 21% 
Hemmet 23 1% 102 6% 
Resor 56 3% 39 2% 
Mode/produkter 961 56% 110 6% 
Egen tid 102 6% 21 1% 

Övrigt 196 11% 199 11% 

Summa 1729 100% 1744 100% 
Tabell 4: Sammanställning av antal bilder per kategori. 

                                                 
9 http://chic.se/maria-montazami-designar-handvaskor/, 2012-03-27  

http://chic.se/maria-montazami-designar-handvaskor/
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Isabel Adrians och Maria Montazamis bilder delades in i underkategorier och i tabell 5 
illustreras samtliga bilder från år 2011 indelade i de sju huvudkategorierna samt de 
underkategorier som skapats till kategorierna familj, jobb/karriär och umgänge. 
Kategorier och underkategorier presenteras till vänster i tabellen, vidare presenteras antal 
bilder per kategori där summan av kategorin är vänsterställd i tabellen. Även summan av 
underkategorierna är vänsterställda dock är underkategorierna också uppdelade samt 
högerställda i tabellen. Mallen för tabell 5 utgjordes av vårt kodschema, se bilaga 1. 
Nedan presenteras sammanställt material i tabell 5: 

Isabel 
   

Maria 
  Familj 210   

 
Familj 525   

Offentligt 11   
 

Offentligt 74   

  Aktivitet 10 
 

  Aktivitet 32 

  Middag 1 
 

  Middag 14 

  Shopping 0 
 

  Shopping 28 

Privat 199   
 

Privat 451   

  Aktivitet 12 
 

  Aktivitet 84 

  Middag 0 
 

  Middag 14 

  Semester 21 
 

  Semester 63 

  Umgås 27 
 

  Umgås 194 

  Vardag 139 
 

  Vardag 96 

Jobb/karriär 137   
 

Jobb/karriär 389   

Arbetar 87   
 

Arbetar 122   

  Ensam 87 
 

  Ensam 97 

  I grupp 0 
 

  I grupp 25 

Egen kollektion 44   
 

Egen kollektion 63   

Fans 6   
 

Fans 204   

  Event 0 
 

  Event 126 

  Fritid 6 
 

  Fritid 78 

Umgänge 44   
 

Umgänge 359   

Offentligt 30   
 

Offentligt 162   

Privat 14   
 

Privat 197   

Hemmet 23   
 

Hemmet 102   

Resor 56   
 

Resor 39   

Mode/produkter 961   
 

Mode/produkter 110   

Ego 102   
 

Ego 21   

Övrigt 196   
 

Övrigt 199   
Tabell 5: Sammanställning av antal bilder per underkategori.10 

 

Isabel Adrians och Maria Montazamis sammanställning av antal bilder per underkategori 
tillfördes en beräkning av procent för att tydligt urskilja var majoriteten av bilderna 
placerats. Kategorier och underkategorier presenteras till vänster, vidare presenteras antal 
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bilder per kategori där summan av kategorin är vänsterställd i tabellen även summan av 
underkategorierna är vänsterställda, underkategorierna också uppdelade samt högerställda 
i tabellen. Till höger presenteras procentuella beräkningar av antal bilder i varje 
underkategori, de kategorier som saknar underkategori saknar uträkning och visas bara 
som 100% av bilderna i varje kategori. I tabell 6 presenteras sammanställt material. 
 

 

Isabel 
    

Maria 
   Familj 210   100% 

 

Familj 525   100% 

Offentligt 11   5% 
 

Offentligt 74   14% 

  Aktivitet 10 91% 
 

  Aktivitet 32 43% 

  Middag 1 9% 
 

  Middag 14 19% 

  Shopping 0 0% 
 

  Shopping 28 38% 

Privat 199   95% 
 

Privat 451   86% 

  Aktivitet 12 6% 
 

  Aktivitet 84 19% 

  Middag 0 0% 
 

  Middag 14 3% 

  Semester 21 11% 
 

  Semester 63 14% 

  Umgås 27 14% 
 

  Umgås 194 43% 

  Vardag 139 70% 
 

  Vardag 96 21% 

Jobb/karriär 137   100% 
 

Jobb/karriär 389   100% 

Arbetar 87   64% 
 

Arbetar 122   31% 

  Ensam 87 100% 
 

  Ensam 97 80% 

  I grupp 0 0% 
 

  I grupp 25 20% 

Egen kollektion 44   32% 
 

Egen kollektion 63   16% 

Fans 6   4% 
 

Fans 204   52% 

  Event 0 0% 
 

  Event 126 62% 

  Fritid 6 100% 
 

  Fritid 78 38% 

Umgänge 44   100% 
 

Umgänge 359   100% 

Offentligt 30   68% 
 

Offentligt 162   45% 

Privat 14   32% 
 

Privat 197   55% 

Hemmet 23   100% 
 

Hemmet 102   100% 

Resor 56   100% 
 

Resor 39   100% 

Mode/produkter 961   100% 
 

Mode/produkter 110   100% 

Ego 102   100% 
 

Ego 21   100% 

Övrigt 196   100% 
 

Övrigt 199   100% 
Tabell 6: Sammanställning av antal bilder per underkategori med procentuella uträkningar av underkategoriernas innehåll.11 

4.5 Isabels livsstil 

Majoriteten av Isabels bilder visar mode, varumärken eller produkter vilket innebär att 
detta framstår som hennes största intresse men också det som hon ägnar mest tid åt, vilket 
ses tydligt i tabell 4 där mode och produkter utgör hela 56%. Dessa bilder visa Isabels 
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stora intresse för lyx, glamour och exklusiva varumärken, vilket tyder på en god 
ekonomi. Vidare visar Isabel att hon ägnar mycket tid med sin familj och framförallt med 
dottern Monday-Lily, bilderna visar på ett aktivt familjeliv med många semestrar och 
utflykter. Tabell 6 visar på att majoriteten, 95%, av den tid som Isabel spenderar med sin 
familj är i privata sammanhang. Familjelivet framstår som exklusivt och välbärgat där 
fokus ligger på att vara är klädd i det senaste modet, följa trender och resa till rätt platser. 
Isabel är en karriärskvinna som gärna gör allt själv och har många bollar i luften, hon 

ägnar stor tid åt den egna kollektionen, bloggande, måla tavlor och att modella. Hon 
framställer sig själv som en självständig person som inte samarbetar med andra för att 
lyckas i karriären, detta ses tydligt i tabell 6 där Isabel arbetar ensam till 100%. Den egna 
kollektionen tar upp en tredjedel av Isabels arbetstid, 32% och har två fokus, den gravida 
kvinnan och den yngre modemedvetna kvinnan. När Isabel får tid över, från shopping, 
familj och jobb ägnar hon tid åt sig själv, det är 6% av den totala tiden spenderar Isabel 
på sig själv, se tabell 4. Då brukar hon vanligen besöka ett spa, gå till frisören, fika eller 
bara vila ut från den i övrigt hektiska vardagen. På fritiden umgås Isabel med Los 
Angeles elit, vilket hon gärna visar upp, detta syns i tabell 6 då 68% av den tiden hon 
spenderar med vänner sker i offentliga sammanhang. Hon visar också upp sitt jetset liv 
med exklusiva och påkostade resor världen över. Det står klart att Isabel inte prioriterar 
det egna hemmet särskilt mycket och detta hamnar lite i skymundan. 

 

Isabel Adrians livsstil präglas av lyx då resor och shopping inte begränsas av plånboken, 
även det egna hemmet presenteras som lyxigt, dock i mindre proportioner. Isabel lyxar 
till det med att kosta på sig att ha en egen assistent som hjälper till med diverse olika 
uppgifter. Ett stort intresse för mode, vilket även avspeglas på den egna familjen och 
framför allt dottern Monday-Lily som ofta bär trendriktiga och kända klädmärken. 
Modeintresset avspeglas även på hennes karriär som innefattar arbete med egen 
kollektion och modellande, Isabel framställer sig själv som en karriärskvinna med många 
järn i elden och alltså inte som den traditionella amerikanska hemmafrun. Isabels aktiva 
liv avspeglar sig också på det sociala umgänget som vanligen består av olika event och 
att befinna sig i Los Angeles rätta kretsar. Hon visar gärna upp sig själv och identifierar 
sig gärna med olika kändisars utseende. Se figur 7 för en tydlig bild av Isabels 
prioriteringar sett utifrån kategorierna. 
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Figur 7: Isabels prioriteringar utifrån vår livsstilsmodell 

4.6 Marias livsstil 

Majoriteten, se tabell 4, 30%, av Marias bilder visar upp familjen, vilket bidrar till att 

detta framstår som hennes största intresse men också det hon ägnar mest tid åt. Dessa 

bilder visar på Marias intresse för det familjära, närhet och olika gemensamma 

aktiviteter. Familjelivet visar upp en god ekonomi där familjen har gemensamma 

shoppingdagar i exklusiva butiker, samtidigt som dem hittar på mycket gemensamt, 

däribland exklusiva middagar, besök på nöjesfällt och semestrar. Majoriteten, 86%, av 

den tiden som Maria spenderar med sin familj sker i det privata vara nästan hälften av 

denna tiden ägnas åt att umgås tillsammans som familj, se tabell 6. Bilderna visar upp en 

stark familj med god sammanhållning och Maria är mån om att avsätta tid för alla i 

familjen. Maria och maken Kamran, som är en framgångsrik fastighetsmäklare, arbetar 

gärna tillsammans. Maria är en familjekär kvinna där aktiviteter med familjen prioriteras 

före allt annat. Även om Maria framställer det som att hon ägnar större delen av sin tid 

till familjen så visar hennes bilder också att hon ägnar en betydande del av sin tid på sin 

karriär, som tagit fart de senaste åren. Drygt hälften av sin arbetstid, 52%, visar Maria att 

hon lägger mycket tid åt att upprätthålla en god relation till sina fans, både under sin egen 

fritid men också i samband med olika events. Hon har även skapat en egen kollektion och 

arbetar gärna själv men är inte rädd för att ta hjälp andra. Bilderna visar också att 

arbetslivet präglas av mycket resande, speciellt till hemlandet Sverige där hon blivit 

mycket folkkär. Tack vare detta har Maria samarbetat med det svenska resebolaget Ving, 

där hon nu agerar som deras ansikte utåt, som hon visar upp med bilder på bloggen. 

Bilderna visar även att hon har skrivit en kokbok som hon är mycket stolt över, och har 

även ett samarbete med det svenska kosmetikaföretaget Make up Store. Maria visar med 

dessa bilder upp sin förmåga att samarbete med andra för att lyckas i karriären, även om 

hon framställer sig själv som en självständig karriärskvinna då hela 80% av arbetstiden 

ägnas åt att arbeta ensam. Maria arbetar också hårt med att framstå som den exemplariska 

hemmafrun som omsorgsfullt tar hand om familjen och det egna hemmet, vilket 

avspeglas i hennes bilder. 

 

Maria visar också att hon prioriterar sina vänner och är ofta värdinna för både middagar, 

Familj

Jobb/karriär

Umgänge

Hemmet

Resor

Mode/produkter

Egen tid

Övrigt
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tjejkvällar och familjedagar. Umgänget framstår som mysigt på det privata planet 
samtidigt som det är kändistätt i det offentliga. När Maria inte spenderar tid med 
familjen, arbeta eller umgås med vänner ägnar hon tid åt att inreda det egna hemmet och 
shopping, där stor del av inköpen består av inredning och kläder till barnen. Efter alla 
dessa aktiviteter finns det inte mycket tid över till sig själv och Maria vill framställa det 
som att hon inte prioriterar sin egen tid. 

 
Maria Montazamis livsstil präglas av lyx då heminredning och shopping inte begränsas 
av plånboken, det egna hemmet presenteras som lyxigt och familjärt med mycket värme. 
Maria har ett stort intresse för den egna familjen, vilket avspeglas i andelen bilder på 
familjemiddagar och övriga familjeaktiviteter. Maria intresserar sig också för inredning 
som även avspeglas i hennes arbete som homestylist för maken och fastighetsmäklaren 
Kamran. Det finns också intresse för moderiktiga accessoarer, vilket syns i Marias egen 
kollektion. Maria framställer sig själv som den perfekta hemmafrun och ser till familjens 
bästa. Maria ses i många sociala sammanhang och umgås gärna med sina fans och vänner 
till familjen. Marias livsstil är stillsam och lyxig och skiljer sig inte särskilt mycket från 
den traditionella bilden av en amerikansk hemmafru då livsstilen präglas av familjeliv, 
vänner och inredning. Se figur 8 för att tydligt urskilja Marias prioriteringar sett från de 
sju kategorierna. 
 

 
Figur 8: Marias prioriteringar utifrån vår livsstilsmodell
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5 Resultat av fokusgrupper 
Resultatet bygger på två fokusgruppsdiskussioner, där första gruppen utgjordes av tre 

kvinnor i åldrarna 37-45 år (fokusgrupp 1). Den andra gruppen utgjordes av fyra kvinnor 

i åldrarna 22-25 år (fokusgrupp 2). Deltagarna i båda fokusgrupperna var aktiva 

användare av sociala medier och blev inbjudna via Facebook och sedan påminda via sms. 

Resultatet från fokusgruppsdiskussionerna beskrivs nedan i termer av; tidigare 

uppfattning av bloggerskorna och tolkning av livsstilarna via bildkollagen. 

Resultatredogörelsen avslutas med deltagarnas jämförelser av de presenterade 

livsstilarna. Fokusgrupp 1, som vidare presenteras som den äldre, uppfattade 

bloggerskorna som lyxfruar och deltagarna var medvetna om programmet Svenska 

Hollywoodfruar och det var därifrån som deras tidigare uppfattning av personerna 

grundades, alltså inte via bloggen. Deltagarna hade en begränsad uppfattning av Isabel 

Adrian och hade till en början svårigheter med att koppla henne samman med 

realityserien. Fokusgrupp 2, som vidare presenteras som den yngre, uppfattade även dem 

bloggerskorna som lyxfruar och hade också svårighet med att placera Isabel Adrian till en 

början, inte heller här hade deltagarna tagit del av bloggerskornas bloggar. Men när de 

såg Isabel på bildkollaget kände de igen henne direkt.  

5.1 Den äldre fokusgruppen om Isabel Adrian 

Det första intrycket av Isabel hos de äldre att hon hade genomfört omfattande 

skönhetsoperationer, deltagarna är överens om att detta ideal är fel och att hon har 

opererat sig alldeles för mycket. De tror att alla kan se ut som henne med rätt smink, rätt 

fotograf och bra retuschering. Deltagarna blir illa berörda av den här delen av livsstilen 

och förstår inte att unga kvinnor vill utsätta sig för detta. De tycker att livsstilen 

förmedlar ouppnåeliga skönhetsideal och att livsstilen inte borde ses som en förebild för 

yngre kvinnor.  Deltagarna tycker att Isabels livsstil präglas av mycket pengar och lyx i 

överflöd. De uppfattar det också som att Isabel inte gärna är den som fixar mycket i det 

egna hemmet utan lämpar över dessa uppgifter på personal, samtidigt som hon vill ta åt 

sig äran. Isabel har många bollar i luften och uppfattas av samtliga deltagare som en 

affärsinriktad karriärskvinna snarare än en familjekär hemmafru. Isabels liv präglas av 

ytlighet och de ställer sig frågande till hur bra Isabel egentligen mår och hur lycklig man 

är i en sådan här livsstil. Den äldre fokusgruppen tror att Isabel vill framstå som väldigt 

organiserad, familjär och lyckad men att detta bara är ett spel för kameran. Deltagarna 

reagerade också starkt på överkonsumtionen och särskilt på dyra märkesvaror för barn. 

Ytligheten visar sig också tydligt i Isabels umgängeskrets där hon bara umgås med rätt 

människor. Isabel konsumerar dyrt och mycket och produkterna är snarare trendiga än 

funktionella. Deltagarna tror att Isabels livsstil hade varit ouppnåelig om hon inte hade 

varit tillsammans med sin man. Hon lever ett ytligt liv som hon är väldigt mån om att visa 

upp, hemmet är rätt, barnet är rätt osv. Livsstilen känns som ett glossigt modemagasin 

med fokus på makt och pengar vilket deltagarna uppfattar som falskt och otacksamt. 

5.2 Den äldre fokusgruppen om Maria Montazami 

Det första intrycket av Maria hos den äldre fokusgruppen var hennes omtalade hår, dock 

är deltagarna överens om att Maria verkar vara en vettig kvinna med fötterna på jorden 

som inte är rädd för att visa att hon åldras samtidigt som hon är mycket mån om sitt 
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utseende. Deltagarna tycker att Marias livsstil präglas av mycket pengar och hemmet 

upplevs som en typiskt amerikansk inredningsbutik, vidare upplevs livsstilen som lite 

”too much” samtidigt som den är familjär. Deltagarna uppfattar det som att Maria 

spenderar mycket tid tillsammans med familjen och att Maria är mycket familjeorienterad 

då hon är delaktig i barnens vardag och i diverse aktiviteter såsom fotboll. Förutom att 

Marias livsstil präglas av mycket familjetid så uppfattar fokusgruppen det som också är 

väldigt engagerad i sina vänner där hon, likt den klassiska hemmafrun, deltar i 

bokklubbar och olika events. Marias livsstil visar också på ett aktivt arbetsliv som präglas 

av mycket resor, framförallt till hemlandet Sverige. Deltagarna får en uppfattning av att 

Maria väljer sina uppdrag omsorgsfullt och ser mer till huvudsakliga ändamålet snarare 

än pengarna. Deltagarna upplever det som att Marias livsstil präglas av pengar och lyx, 

dock är inte detta något som hon direkt skyltar med, man ser att hon shoppar och att hon 

reser mycket men hon visar inte detta som något ouppnåeligt vilket deltagarna tolkar som 

att hon är lycklig och bekväm i sig själv. Trots att Maria omges av mycket pengar 

uppfattar deltagarna det som att hon shoppar det som hon tycker är snyggt snarare än ett 

exklusivt varumärke.  

5.3 Den yngre fokusgruppen om Isabel Adrian 

Det första intrycket av Isabel hos den yngre fokusgruppen är att hon har genomfört 

skönhetsoperationer, deltagarna är överens om att detta är det första man lägger märke till 

när man tittar på hennes bilder. Deltagarna ställer sig frågande till hur de skönhetsideal 

som Isabels livsstil uppvisar är något att eftersträva samtidigt som de gärna skulle leva 

lika lyxigt som henne. Deltagarna brottas med både avundsjuka och avståndstagande för 

den presenterade livsstilen, men kommer överens som att Isabel är en förebild, 

framförallt för yngre kvinnor, och de ser upp till livsstilen som något de själva vill ha i 

framtiden. Vidare anser deltagarna att Isabels livsstil präglas av mycket amerikanska 

inslag, lyx och exklusiv shopping där själva erkänner att de nästan shoppar lika mycket 

som Isabel, dock i en annan prisklass. Deltagarna tycker att Isabel uppvisar ett aktivt 

familjeliv och att hon framstår som en modern mamma samtidigt som hon lägger mycket 

tid på att umgås med kändisar, vilket deltagarna tolkar som att Isabel gör ett försök i att 

passa in i Los Angeles rätta kretsar. Deltagarna är överens om att helhetsintrycket av 

livsstilen är stel, skrytsam, stressig och ytlig, Isabel uppfattas som en karriärskvinna med 

många bollar i luften som ständigt håller sig uppdaterad inom såväl mode, arbete och 

umgängeskretsar. Deltagarna uppfattar Isabels karriär som något som de själva skulle 

kunna tänka sig att syssla med i framtiden, samtidigt som de tycker att det verkar präglas 

av stress och hektiska miljöer. Deltagarna i den yngre fokusgruppen ställer sig frågande 

till hur Isabel har tid till att shoppa så mycket som hon gör i förhållande till den tid som 

hon spenderar med karriär, nattliv och familjeliv. Deltagarnas slutliga uppfattning är att 

Isabels livsstil är omöjlig att upprätthålla i längden då den är opersonlig, hektisk, 

påklistrad med ett stort behov av bekräftelse.  

5.4 Den yngre fokusgruppen om Maria Montazami 

Det första intrycket av Maria hos den yngre fokusgruppen är att hon verkar avslappnad, 

naturlig, familjär och att hon ser ganska ”mammig” ut. Deltagarna är överens om att 

livsstilen präglas av lyx med att den inte är någon förebild för dem i dagsläget. 

Deltagarna upplever det som att Marias livsstil, trots hennes ålder, präglas av stor fokus 

på det yttre både i frågan om hemmet och Maria själv. Livsstilen uppfattas som mysig 
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och att familjen ser ut att ha ett starkt band till varandra och att de verkligen har roligt 

tillsammans samtidigt som Maria syns aktivt i media, på galor och spenderar mycket tid 

på sina fans. Vidare uppfattar deltagarna livsstilen som äkta och som att familjelivet ser 

relativt vanligt ut, deltagarna är överens om att Maria ägnar mycket tid åt familjen och 

framstår som en traditionell hemmafru. Maria ägnar inte bara tid åt familjen utan också 

tillsammans med sina vänner, där umgänget framstår som genuint och äkta. Deltagarna 

ser livsstilen som praktiskt lagd snarare än modefokuserad, samtidigt som livsstilen 

uppfattas som både rofylld och hektisk då den präglas av mycket resande i både arbetsliv 

och fritid. Den slutliga uppfattning om Marias livsstil är att hon värnar om familj och 

vänner samtidigt som hon är godhjärtad och ödmjuk även i sitt arbetsliv.  

5.5 Fokusgruppernas sammanfattande intryck 

Vi avslutade med att be deltagarna att sammanfatta sina intryck av studieobjekten. 

Deltagarna i den äldre gruppen tycker att Maria uppfattas som givmild och ärlig då hon 

hellre tar hand om sin familj än jobbar. Deltagarna uppfattar det som att Maria inte 

behöver visa upp sina pengar i samma utsträckning som Isabel.  Den generella 

uppfattningen av dessa livsstilar är att båda har pengar, har lyckats i karriären och lever 

”the american dream”. Dock ser de skillnader i de två presenterade livsstilarna på så sätt 

att Maria och Isabel befinner sig i olika stadier i livet, där Maria har äldre barn och 

förmodligen är klar som småbarnsförälder, medan Isabel är nybliven förälder. Deltagarna 

tolkar det som att dessa olika stadier inverkar på bloggerskornas livsstil då det faller sig 

naturligt för Maria att vara mer insatt i familjelivet eftersom hon har flera års erfarenhet 

av detta, medan Isabel saknar dessa erfarenheter. Deltagarna är överens om att serier som 

Svenska Hollywoodfruar påverkat både de själva och övriga svenska konsumenter. 

Vidare tror fokusgruppen att det framförallt är den svenska medelklassen som försöker 

eftersträva denna livsstil. Deltagarna återkopplar dessa TV-serier som svenska program 

som Lyxfällan, där svenska konsumenter överkonsumerar och hamnar i ekonomisk kris. 

De äldre anser inte att de presenterade livsstilen bör ses som en förebild utan se det som 

något ouppnåeligt. Deltagarna upplever det som att livsstilen snarare skapar ångest och 

ger för höga krav för den vanliga svenska konsumenten. De äldre tycker att 

bloggerskorna bidrar till att USA och Hollywood kommer närmare Sverige och visar att 

även svenskar kan leva såhär och att USA blivit mycket mer tillgängligt i den svenska 

vardagen.  

 

De yngre tycker att Maria uppfattas som avslappnad, mysig och ärlig då hon hellre tar 

hand om sin familj än jobbar. Deltagarna uppfattar det som att Isabel har ett stort 

bekräftelsebehov vilket de inte ser som en egenskap hos Maria. Den generella 

uppfattningen av dessa livsstilar är att båda har pengar, möjlighet att göra vad de vill, 

omger sig med mycket människor både karriärs- och fritidsmässigt där de båda har en 

stor umgängeskrets. Dock ser den yngre gruppen skillnader i de två presenterade 

livsstilarna på så sätt att Maria framstår som mer naturlig och äkta än Isabel och att hon 

är mer av en klassisk hemmafru med ett större fokus på familjen än på karriären. 

Deltagarnas uppfattning är att Isabel ägnar mycket tid åt familjen men att karriären 

kommer först. De yngre tror att Isabels livsstil är mer attraktivt för den yngre kvinnan 

samtidigt som den är mer tillgänglig för äldre kvinnor som ofta har en stabil ekonomisk 

situation.   
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Båda fokusgrupperna kommer fram till att de presenterade livsstilarna präglar av lyx, 

pengar och möjligheten till att ägna sin tid åt det som ligger närmst hjärtat oavsett om det 

är familj, shopping eller karriär. Fokusgrupperna är också överens om att Marias livsstil 

känns mer naturlig och jordnära medan Isabels präglas av ytlighet och lyxkonsumtion. 

Samtliga deltagare fick intrycket av att Isabels livsstil är arrangerad medan Marias 

upplevs som mer äkta, detta eftersom Isabels bilder ofta är perfekta samt genomtänkta 

medan Marias upplevs som mer spontana. Fokusgrupperna anser också att båda visar upp 

en aktiv livsstil, speciellt när det gäller karriär, dock är grupperna också överens om att 

bloggerskornas karriärer skiljer sig åt i det stora hela.  Isabels karriär framstår som mer 

ytlig medan Marias framstår som mer öppenhjärtig, båda karriärerna ger dock ett intryck 

av mycket resande. Övriga åsikter och tolkningar skiljer dock fokusgrupperna något åt, 

då den äldre fokusgruppen framförallt lägger märke till det ytliga i de båda livsstilarna 

och kritiserar detta, medan den yngre fokusgruppen framförallt lägger märke till lyxen 

och det materiella. De yngre identifierar sig med de presenterade livsstilarna och ser 

framförallt Isabel som en förebild, dessa tendenser saknas helt hos de äldre som ställer 

sig mycket kritiska till både kroppsideal och levnadssätt.   Värderingarna hos de äldre och 

de yngre skiljer sig åt framförallt i fråga om skönhetsoperationer och graden av ytlighet i 

dagens samhälle. Vidare skiljer sig åsikterna också sig åt i frågan om shopping i högre 

skala samt synen på familjelivet och hur man prioriterar detta. 
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6 Analys 
I detta kapitel knyts resultatet från det empiriska materialet an till tidigare forskning, 

teorier samt vår livsstilsmodell. Livsstilsmodellen som arbetades fram i den teoretiska 

referensramen har använts för att konkretisera de prioriteringar som bloggerskorna 

presenterat utifrån sina aktiviteter och intressen, vilket i slutändan visat på deras 

värderingar. Vidare diskuteras fokusgruppernas reaktioner på de presenterade livsstilarna 

i förhållande till tidigare studier av bloggsfären. 

 
För att kartlägga bloggerskornas livsstilar applicerade vi vår livsstilsmodell på 
datamaterialet, vilket resulterade i en konkretisering av de presenterade livsstilarna. Hade 
vi endast utgått från Taylor Nelsons metod för livsstilssegmentering (AIO) hade 
innehållsanalysen resulterat i en begränsad bild av bloggerskornas livsstilar. Med Taylor 
Nelsons metod hade vi kategoriserat Maria som Social bevarare och Isabel som 
Skrytkonsument. Vi anser dock att denna kategorisering resulterar i en begränsad bild av 
livsstilen, medan vår modell bidrar till en djupare analys och mer rättvisande bild av 
livsstilen och de värderingar som presenteras. Hade vi endast utgått från Evans, Jamals 
och Foxalls (2008) tolkning av livsstilssegmentering (VALS) hade det även med denna 
metod resulterat i en begränsad innehållsanalys. Med VALS hade vi kategoriserat Maria 
som Uppåtsträvare och Isabel som Bekräftelsesökare, dock anser vi att både Maria och 
Isabel också framstår som Självförverkligare. Eftersom vi ansåg att både AIO och VALS 
skulle innebära en begränsning för vårt resultat såg vi ingen annan utväg än att 
komponera vår egen livsstilsmodell. Vi anser att metoderna begränsar sig själva genom 
kategorisering eftersom det är svårt att placera människor i olika fack, speciellt eftersom 
livsstil är ett abstrakt begrepp som förändras över tid.  
 
Vi valde att analysera vilka aktiviteter och intressen bloggerskan visar, hur läsaren tolkar 
bloggerskans intressen, aktiviteter och värderingar genom bilder och vad bloggerskan 
ägnar mest tid åt. Alltså vad är det bloggerskan vill visa att hon prioriterar? Detta hade 
enligt oss inte framgått vid en traditionell livsstilssegmentering. Vår livsstilsmodell 
bygger på att via fotografier utläsa vad personen ifråga har för livsstil, varken AIO eller 
VALS är anpassade för segmentering av livsstil presenterad via bilder. Vår 
livsstilsmodell innefattar också en tolkning, men en djupare sådan. Givetvis innebär 
tolkningar en något abstrakt definition av livsstil men kanske också en mer sanningsenlig 
definition som ger utrymme för diskussion. Vår livsstilsmodell grundar sig i att via 
fotografier analysera vilka prioriteringar som framgår av livsstilen, för att utläsa 
prioriteringarna kategoriserades bilderna för att på så sätt göra det möjligt att urskilja 
vilka kategorier som innehöll flest bilder. Vidare mynnade resultatet ut i en tolkning av 
vad bloggerskorna ville visa med dessa bilder.  
 
Moisander och Valtonen (2006) menar att kultur visas genom bilder men också att 
fotografier många gånger visar en förskönad bild av verkligheten. I linje med Moisander 
och Valtonen visar vårt resultat från innehållsanalysen på att Maria och Isabel försöker 
försköna sin egen verklighet via bloggbilderna. Även resultatet från fokusgrupperna 
visade att bloggerskorna väljer att visa en förskönad bild för sina läsare. Framförallt den 
äldre fokusgruppen reagerade på den förskönade bilden medan den yngre fokusgruppen 
endast uppmärksammade faktumet, men såg det snarare som en morot. Eftersom bilderna 
som publicerats på bloggarna tenderar att vara en förskönad bild av verkligheten leder det 
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till att de prioritetingar som vi utläst via bilderna ifrågasätts. Det är också svårt att som 
utomstående särskilja vilka bilder som är faktiska och vilka bilder som är förskönade, 
dock kunde vi inte fästa mycket fokus vid detta eftersom det är omöjligt för oss att ta reda 
sanningen, eftersom det egenligen bara är Maria och Isabel som sitter på den 
informationen. Eftersom Hultquist (2010) visat på att just familjeliv blivit en form av 
statusmarkör måste vi ställa oss kritiska till det faktum att både Marias och Isabels 
bloggar handlar om just detta, även deras livsstil kan ju vara faktisk eller önskvärd.  
 

Enligt Maria Janson (2008) har bloggar en stor inverkan på sina läsare och det har 

tidigare visats att mediet påverkar omkring 58 procent av konsumenter till köp, även 

Möller och Hallinen (1999) såg tidigt hur Internet och allt vad detta innebär kan påverka 

konsumenters köpbeteende idag. Trots att både Maria och Isabel är bosatta utomlands 

uppnår de båda över 50 000 unika besökare varje vecka, vilket, enligt vår tolkning av 

Maria Jansons påstående, innebär att cirka 29 000 av läsarna blir påverkade av 

produktplacering i dessa bloggar. Även Thevenot (2007) visar på att bloggar legitimerar 

produkters kvalitet och attraktivitet. Eftersom Maria och Isabel har möjlighet att påverka 

29 000 konsumenter varje vecka är det relevant för företag att använda dessa två som 

talespersoner för sina produkter. Chen och Popovich (2003) menar att Internet bidragit 

till en mindre värld och att interaktion mellan människor idag kan ske dygnet runt världen 

över, även Moisander och Valtonen (2006) menar att det tack vare Internet genererats en 

ökad spridning av olika kulturella påverkningsfaktorer. Moisander och Valtonen (2006) 

menar också att personerna bakom kulturer och subkulturer fungerar som trendsättere i 

dagens samhälle. Maria och Isabel lever i en annan kultur och har tillsammans med de 

andra Svenska Hollywoodfruarna skapat en subkultur, denna subkultur sprids via deras 

bloggar även till Sverige och lyxlivsstilen som presenteras påverkar, enligt vårt resultat, 

den svenska kvinnliga konsumenten. Enligt Moisander och Valtonen (2006) är det vanligt 

att använda sig av bilder inom marknadsföring, just fotografier har fått stor 

uppmärksamhet de senaste åren.  Eftersom bloggerskorna under 2011 publicerade 3474 

bilder tillsammans har det alltså existerat 3474 möjligheter för annonsering, och det har 

det också mer eller mindre gjort dock har produktplaceringen i vissa fall varit omedveten. 

Med tanke på att 29 000 av bloggerskornas besökare tenderar att påverkas till köp, via 

3474 bloggbilder, har deras bloggar en stor genomslagskraft som marknadsföringskanal.  

 

Även Zendry Svärdkrona belyser att svenskar idag köper allt mer lyxkonfektion, 

Ståhlberg pekar också på att svenskar i hög grad påverkas av media i sitt val av 

produkter. Utifrån bloggerskornas livsstil, som präglas av lyx och shopping, ser vi ett 

samband med det som Svärdkrona och Ståhlberg påvisat. Resultatet från våra 

fokusgrupper visar att den yngre svenska kvinnliga konsumenten identiferar sig med den 

livsstil som presenteras, detta resultat ligger till grund för vår koppling mellan den ökade 

lyxkonsumtionen i Sverige och de utländska bloggerskorna Maria och Isabel. Spillan, 

Kucukemiroglu och Antunez de Mayolo (2007) menar att många konsumenter söker sig 

till en livsstil som ligger långt ifrån sin egen, detta för att försöka identifiera sig med 

livsstilen. Vidare menar författarna att konsumenter tenderar att göra detta då det ser 

livsstilen som en förebild och något de vill uppnå. Vårt resultat ligger i linje med Spillan, 

Kucukemiroglu och Antunez de Mayolo (2007) eftersom det genom våra fokusgrupper 

framgick att framförallt den yngre svenska kvinnliga konsumenten ser bloggerskorna som 

förebilder och försöker identifiera sig med livsstilen. Vi tror att den yngre svenska 
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kvinnliga konsumenten är en mer träffsäker målgrupp för svenska företag eftersom de är i 

det stadiet där de fortfarande är lättpåverkade och söker sin identitet.  

 

Det har visats att särskilt familjeliv och engagemanget kring detta har blivit en form av 

statusmarkör för nutidsmänniskan, både Isabel och Marias blogg handlar om deras 

vardagsliv, och båda bloggerskorna använder sina familjer för att visa på välstånd. 

Hultquist (2010) menar att bilden som bloggare vanligtvis framhåller ofta är förskönad 

och anpassad efter målgruppen. Vårt resultat stödjer Hultquists teorier eftersom vi kunde 

utläsa skillnader mellan bloggerskornas sätt att presentera sig själva, detta tror vi har att 

göra med bakomliggande tidning och dess målgrupp och inte minst med hur de själva vill 

framstå. Vi anser alltså att Isabel och Maria presenterar en förskönad bild av sitt 

vardagsliv som är något anpassad för såväl målgrupp som egot. Resultatet från våra 

fokusgrupper visade att Isabels blogg framstår som ytlig medan Marias blogg framstår 

som ärlig, därför kanske Marias blogg tros vara den som inger mest trovärdighet vid 

produktplacering. Men kanske är det så att Isabels blogg framstår som ytlig just på grund 

av all produktplacering. Kent (2008) menar att bloggar kan användas med fördel i 

marknadskommunikation eftersom konsumenten övertygas lättare och upplever det som 

att den har övertygats på egen hand och inte av reklam. Eftersom Isabels blogg 

presenterar så många produkter på ett ”reklaminriktat” sätt försvinner finnessen med 

bloggens undermedvetna påverkningsmöjligheter. Vi håller med Kent om att det blir en 

större påverkan på konsumenten om denne upplever det som att hon/han övertygats på 

egen hand.  

 

Eftersom både Maria och Isabel agerat talespersoner för såväl företag som för sina egna 

märken innebär det att bilden av dem blir extra viktig. Hur talespersoner uttrycker sig 

såväl socialt som privat kan påverka konsumenters uppfattning av varumärket. 

Eftersträvad livsstil hos målgruppen är också en påverkningsfaktor. Maria agerar ansikte 

utåt för bland annat Ving, därmed tror vi att det ställs vissa krav på hur Maria framställer 

sig via bloggen. Även Isabel agerar anstikte utåt för olika företag, bland annat 

mom2mom som säljer mammakläder samt barnartiklar, vi tror att det därigenom blir 

ganska naturligt för Isabel att via bloggen visa att hon är en modemedveten mamma. Med 

ett varumärke i ryggen accepterar man inte bara att synas i samband med produkten utan 

också företagets bakomliggande visioner och värderingar.  
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7 Slutsatser 
Vår slutsats är att gamla metoder som AIO, VALS, LOV och RVS inte är tillräckliga för 

studier av livsstil presenterat via bilder. Vi har därför komponerat en egen modell för 

studie av livsstil presenterat via bilder. Vår livsstilsmodell grundar sig i att via fotografier 

analysera vilka prioriteringar som framgår av livsstilen, för att utläsa prioriteringarna 

kategoriserades bilderna för att på så sätt göra det möjligt att urskilja vilka kategorier som 

innehöll flest bilder. 

 

Vår livsstilsmodell visar att svenskfödda lyxfruars livsstil i USA karaktäriseras av lyx, 

ytlighet, karriär och familjeliv. Svenska kvinnliga konsumenter har både gemensamma 

och åtskilda uppfattningar kring de presenterade livsstilarna. Åsikterna kring livsstilarna 

skiljer sig på så sätt att den äldre generationen lägger större fokus på den ytliga delen av 

livsstilen medan den yngre generationen lägger större vikt på de möjligheter som den 

presenterade livsstilen erbjuder. Vår slutsats är att den yngre svenska kvinnan är mer 

mottaglig för kommunikation via de Svenska Hollywoodfruarna och att den äldre 

svenska kvinnan ställer sig något emot konceptet. Den yngre generationen har en mjukare 

inställning till skönhetsoperationer, vilket vi kopplar till ökad exponering av detta i både 

media och vardagslivet. Den äldre generationen är uppväxt med andra värderingar och 

har i unga år inte exponerats för dagens skönhetsideal i samma utsträckning. Vi har också 

kunnat se att den yngre målgruppen läser bloggar dagligen och därmed exponeras mer än 

de äldre. 

 
Sammanfattningsvis vill vi hävda att det mest anmärkningsvärda är att unga kvinnor 
förefaller mer accepterande gentemot den livsstil som presenteras via de studerade 
bloggarna. Äldre svenska kvinnor identifierar sig varken med Maria eller Isabel, dock såg 
vi tendenser på avundsjuka. Slutsatsen är att de äldre kvinnorna har en annan syn på den 
förskönade bilden som presenteras medan de yngre kvinnorna ser det som ett framtida 

ideal. Vi håller Martinsson (2009) om att familjelivet blivit en statusmarkör i dagens 
samhälle, och vi drar slutsatsen att både Maria och Isabel använt sig av detta i sin 
framförhållning på bloggen och sina publicerade bilder.  
 
Bloggerskorna fungerar som marknadsförare av produkter och tjänster på den svenska 
marknaden även om de båda är bosatta utomlands, det är alltså inte bara bloggar från 
Sverige som är relevanta reklampelare för svenska företag. Denna slutsats är särskilt 
relevant och intressant för den som annonserar, och därmed betalar, för bloggarna och för 
deras ”lön”. Vi kan utifrån vår analys konstatera att marknadsföring via bloggerskornas 
bloggar har en stor genomslagskraft på målgruppen eftersom åtminstone 1 508 000 läsare 
av 2 600 000 påverkas till köp. Marknadsföring via bloggar har inte bara hög 
genomslagskraft utan är också ett billigt alternativ och man når ut till många konsumenter 
på samma gång. 

7.1 Vidare forskning 

Eftersom lyxfru som livsstil är ett relativt outforskat område är det relevant att forska 

vidare inom detta för att ytterligare studera hur denna livsstil kan inverka på kvinnliga 

konsumenters köpbeteende. Vidare kan det vara intressant att gräva djupare i den svenska 
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kvinnans identifikation med liknande opinion leaders och andra bloggare inom 

livsstilskategorin. Man skulle kunna fortsätta med studier av hur värderingar ändras,  och 

med studier av äldre och yngre, samt koppla detta till mediavanor. Sen kan man också 

undra om man blir mer tolerant mot ”alla” nya subkulturer, eller blir vi i själva verket 

mindre toleranta.  

7.2 Slutord 

Studien har gett oss djupare kunskap och förståelse i hur livsstil studeras samt hur 
svenska kvinnliga konsumenter identifierar sig med lyxlivsstilen presenterad i denna 
studie. Vi fann svårigheter vid rekrytering av fokusgrupper, detta hade kunnat underlättas 
något av att vi i ett tidigare skede av uppsatsen börjat med denna. Eftersom begreppet 
livsstil är brett och djupt teoretiskt förankrat var det ibland svårt för oss att reda ut vilka 
teorier som var användbara för just vår studie, detta avhjälptes genom att teorierna gicks 
igenom flera gånger för att på så sätt plocka ut de bitarna som var av relevans för just den 
här studien. Innehållsanalysen var förhållandevis lätt när vi väl hade fått ordning på 
samtliga kategorier och underkategorier, dock fann vi det svårt att upprätta lämpliga 
kategorier och bilderna i kategorierna flyttades runt ett flertal gånger innan vi fann rätt 
plats. Vissa kategorier togs bort och togs tillbaka under studiens gång, somliga kategorier 
uppkom inte förrän hela datamateriealet var samlat. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1- Kodschema 

Familj     

Offentligt     

  Aktivitet   

  Middag   

  Shopping   

Privat     

  Aktivitet   

  Middag   

  Semester   

  Umgås   

  Vardag   

Jobb/karriär     

Arbetar     

  Ensam   

  I grupp   

Egen kollektion     

Fans     

  Event   

  Fritid   

Umgänge     

Offentligt     

Privat     

Hemmet     

Resor     

Mode/produkter     

Ego     

Övrigt     
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9.2 Bilaga 2 – Bilder på bloggerskornas egna märken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://chic.se/mom2mom-love-by-isabel-adrian/, 2012-04-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://isabeladrian.chic.se/tavling-designa-hemsida-for-mitt-marke-love-by-isabel-adrian/, 2012-04-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://raglady.se/site/?p=979, 2012-04-02 
                                                 
 
 

http://chic.se/mom2mom-love-by-isabel-adrian/
http://isabeladrian.chic.se/tavling-designa-hemsida-for-mitt-marke-love-by-isabel-adrian/
http://raglady.se/site/?p=979
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9.3 Bilaga 5 – Isabel Adrians blogginlägg 

Isabels första blogginlägg publicerades den 28 november 2010, under 2011 publicerade 

Isabel totalt 1796 bilder.  

 

Antal inlägg under 2011: 1061 

 

Antal bildinlägg 2011: 964 

 

Antal inlägg med videoklipp 2011: 1 

 

Publicerade bilder under 2011: 

Familj - 210 st. 

Jobb/karriär - 137 st. 

Umgänge - 44 st. 

Hemmet - 23 st. 

Resor – 56 st. 

Mode och produkter – 961 st. 

Ego – 102 st. 

Övrigt – 196 st.  

9.4 Bilaga 6 – Maria Montazamis blogginlägg 

Marias första blogginlägg publicerades den 14 april 2010, under 2011 publicerade Maria 

totalt 1750 bilder. 

 

Antal inlägg under 2011: 266 

 

Antal inlägg med bilder 2011: 225 

 

Antal inlägg med videoklipp 2011: 3 

 

Publicerade bilder 2011: 

Familj - 525 st. 

Jobb/karriär - 389 st. 

Umgänge - 359 st. 

Hemmet - 102 st. 

Resor – 39 st. 

Mode och produkter – 110 st. 

Ego – 21 st. 

Övrigt – 199 st.  

. 
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9.5 Bilaga 7 – Intervjuguide 

- - Svenska Hollywoodfruar - - 

Tema 2: 

Deltagarnas uppfattning av den presenterade livsstilen via bilder. 

 

Syfte: 

Fånga deltagarnas uppfattning 

 

Klargörande frågor: 

EGO- skulle ni vilja se ut så här? Är detta en bra förebild för kvinnor? 

HEMMET- vilken typ av person bor så här? 

FAMILJ - vad är det här för sorts familj? 

UMGÄNGE – vad karaktäriserar ett sånt här umgänge? 

JOBB/KARRIÄR – hur tycker ni att hennes arbetsliv ser ut? 

RESOR – vilken typ av person reser så här? 

MODE/PRODUKTER – vem shoppar så här? 

OMGIVNING – vem omger sig i sådana här miljöer? 

 

Kan ni beskriva er uppfattning av de presenterade livsstilarna, och vad karaktäriserar dessa? 

Vilka skillnader och likheter existerar mellan de två lyxfruarna? 

Är denna livsstil något att eftersträva? Vilken av dessa livsstilar är mest attraktiv? 

 

Program 

- Inledning sker med gemensam fika och presentation av deltagare och samtalsledare 

samt introduktion om fokusgruppen och dess syfte. 

- Grundregler – alla svar är bra, det finns inget rätt eller fel, alla svar behandlas anonymt. 

 

 Vet ni vilka Isabel Adrian och Maria Montazami är? 

 Känner ni till dessa personer sedan innan? 

 Har ni läst bloggarna? 

 Hur är er uppfattning kring dessa personer och deras vardag? 
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9.6 Bilaga 8 – Sammanställningsmall 

- - Dokumentation - - 

  

Tema 1: 

- Deltagarnas tidigare uppfattning om Svenska Hollywoodfruar och deras lyxfru-livsstil 

Positiva kommentarer + 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Negativa kommentarer - 

Egna reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: 

- Deltagarnas uppfattning om den presenterade livsstilen via bilder 

Positiva kommentarer + 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Negativa kommentarer - 

Egna reflektioner: 
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9.7 Bilaga 9 - Transkribering: fokusgrupp 1 

Fokusgrupp 1 – kvinnor i åldrarna 35-45. 

Generell uppfattning om Svenska Hollywoodfruar: 

- Isabel Adrian: kunde inte riktigt koppla samman namnet med Svenska Hollywoodfruar.   

- Maria Montazami: Samtliga visste vem hon var, första kommentaren om henne var 

”hon är ju en sån där lyxfru”. Deltagarna var också medvetna om Marias egna kollektion.  

- Ingen av deltagarna har läst bloggarna. 

9.7.1 Isabel Adrian 

Ego 

- Kände igen Isabel när de fick se bilderna. 

- Första intryck från deltagarna är att ”oj vad hon har opererat sig”. 

- Ingen av deltagarna skulle vilja se ut så.  

- Samtliga deltagarna tycker att hon opererat sig för mycket.  

- Deltagarna var också överens om att Isabel tror operationerna gjort att hon ser bra ut 

och inte kunnat dra gränsen.  

- Deltagarna upprörs av Isabels omfattande operationer och förstår inte hur man kan 

utsätta sig för något sådant. 

- Angående bilderna på den osminkade Isabel tycker deltagarna att hon inte är något 

speciellt, bara en vanlig tjej från Göteborg. De tror att alla kan se ut som henne med rätt 

smink, rätt fotograf och bra retuschering.   

 

Hemmet 

- Första intrycket som deltagarna får när de ser hemmet är att hon har pengar, väldigt 

organiserad. 

- Efter diskussion kommer deltagarna fram till att om deltagarna själva haft pengar hade 

de gjort samma sak. Vidare uppfattar de som att hon inte riktigt vet hur mycket hon har 

och att hon förmodligen har anställt någon för att organisera upp i massorna.  

- Isabel vill visa upp sig som organiserad och strukturerad fast hon egentligen inte har 

koll.  

- Känns stelt och ytligt. 

 

Familj 

- Första intrycket: lämnar över mycket ansvar till assistenten. 

- Vidare tycker deltagarna att assistenten ser ut som en tonårstjej och likaväl kunde vart 

en medlem i familjen.  

- Familjen ser väldigt fin ut på ytan, deltagarna ställer sig frågande om det är lika fint på 

riktigt, under ytan.  

- Reagerar på bilden där Steve och Monday-Lily tvättar tillsammans, deltagarna tycker att 

detta ser uppgjort ut, som ett ”spel för kameran”.  

- Deltagarna reagerade också på ett porträtt av familjen utan barn. 

- Deltagarnas generella uppfattning om familjebilderna är att Isabel försöker visa hur 

lyckade och lyckliga de är samt lite ”kolla på oss” och uppvisning.  

- Deltagarna reagerade starkt på Monday-Lilys födelsedagsbilder där hon poserade med 

mängder av godis och ett stort Diorpaket.  
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Umgänge 

- Första intrycket är att Isabel poserar väldigt mycket med kändisar. 

- Mycket ”fina” kompisar. 

- Isabel vill genom dessa bilder visa att hon har lyckats i Hollywood och umgås i rätt 

kretsar.  

- Mycket galor. 

 

Jobb 

- Första intrycket är ”jobbar hon?”. 

- Reagerar på bilden av Hollywoodfruarna och ser det väldigt ytligt med svallande lockar. 

- Vidare reagerar deltagarna på att Isabel verkar vara väldigt driftig och visar att hon kan 

allt, många bollar i luften och att hon reser mycket i jobbet.  

- De reagerar på att Isabel både bloggar, designar kläder, målar tavlor.  

- Isabel verkar ha självförtroende och affärsinriktad, djärv.  

- ”Många strängar på sin lyra”. 

 

Resor 

- Första intrycket ”ingen charter till Bulgarien direkt utan med lyxresorts”. 

- Deltagarna tycker att de som reser såhär är människor med pengar som kan spendera. 

- Deltagarna tycker att Isabel vill visa en image, att hon inte reser vart som helst. 

 

Mode 

- Första intrycket är att Isabel är väldigt märkesfokuserad och att hon strävar efter en 

mycket hög standard. 

- Vidare uppfattade deltagarna det som att Isabel gärna talar om vad och vart man kan 

shoppa om man inte är lika lyckad som henne (Spara Vs. Slösa).  

- Deltagarna reagerade också på att Isabel visade mode för barn men cokså att mamma 

och dotter kan ha samma produkt ex. skor, detta tolkade deltagarna också som att ett sätt 

från Isabels sida att försöka sprida sin livsstil. 

- Vad är det för typ som shoppar såhär: en med massor med pengar, dyra priser. 

- Deltagarna ställer sig frågande till produktplaceringen, alltså hur mycket produkter blir 

hon sponsrad med och hur mycket köper hon själv? 

- Deltagarna tror att hon får betalt för att rekommendera dessa produkter. 

- Deltagarna är överens om att Isabel har produkter för att de är trendiga snarare än 

funktionella. 

 

Omgivning 

- Första intrycket: tveksamt, svårt att tycka någonting om det.  

- Andra intrycket är att det är en fin strand, men har svårt att tro att Isabel och hennes 

familj knör ihop sig med allmänheten. 

- Deltagarna är föga imponerade av omgivningen och tyckte att det likaväl kunde varit 

tagit i Sverige. 

 

Slutkommentarer 

 -Deltagarna ställer sig frågande till vem om hade varit om hon inte varit tillsammans 

med den kände DJ:n Steve Angello.  
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- Vidare bollar de fram och tillbaka och kommer frma till att paret troligtvis kompletterar 

varandra. Dock är alla överens om att hon gjort sig ett namn på hans kändisskap och 

pengar.  

- Fokus på makt och pengar vilket deltagarna uppfattar som falskt och otacksamt. 

- Lever ett ytligt liv som hon är väldigt mån om att visa upp, hemmet är rätt, barnet är rätt 

osv, gör allt det ”rätta”. Livet känns som ett glossigt modemagasin.  

- Deltagarna är överens om att bilden som Isabel försöker framställa inte nödvändigtvis är 

lycklig.  

- Deltagarna tycker att det känns som att Isabel saknar något i sitt liv. 

- Isabel visar inte gärna upp att hon kommer från Sverige.  

- Isabel är väldigt driftig och framåt. 

9.7.2 Maria Montazami 

Ego 

- Första intrycket ”oj vilken jätte blond tjej med mycket hår. Inte snyggt med så mycket 

extensions”.  

- Verkar lite ”bakom flötet”, dock verkar hon mer vettig och jordnära än den andra 

Hollywoodfrun.  

- Deltagarna kommer snabbt in på Marias läppstiftkonsumtion. 

- Deltagarna har svårt att bestämma ålder på Maria eftersom de ställer sig frågande till 

hur mycket hon kan ha opererats. Dock ser samtliga det som positivt att hon ser lite äldre 

ut och att hon inte är rädd att visa att hon faktiskt åldras.  

 

Hemmet 

- Här är det mer pyntat och ombonat, typiskt amerikanskt. 

- Mycket toffsar och lite ”too much”. 

- Känns mer familjärt och hemtrevligt, familjeporträtt. 

- Känns som att man kommer in i en inredningsbutik.  

- ”Här ser man svenska flaggan”. 

 

Familj 

- Första intrycket ”oj vilken familj, många barn”.  

- Många porträtt på hela familjen som umgås. 

- Samtliga deltagare anser att Maria är väldigt familjeorienterad, stort engagemang i 

familjen. 

- Delaktig i barnens vardag och i olika aktiviteter såsom fotboll. Visar gärna upp 

familjen.  

- Maria lever för familjen- visar sig mycket engagerad, alla samlade, gruppfoton. 

 

Umgänge 

- Första intrycket är att det är mycket shopping och poserande med svenska kändisar.  

- Maria verkar inte bara engagerad i sin familj utan också i sina vänner  bokklubbar, 

babyshower och julfester.  

- Omtänksam i sina vänninor, lite mer värme.  

- Mer bekvämt umgänge, inte så mycket fokus på lyx och design.  
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Jobb 

- Första intrycket ”vilken fin logga hon har fått till”.  

- Deltagarna reagerar även på att Maria är mycket i Sverige och arbetar.  

- Via bilderna framstår Maria som mycket mänsklig och ömsint där hon arbetar för barn 

och har en liberal syn på homosexualitet.  

- Deltagarna får en uppfattning att maria väljer sina jobb med hjärtat snarare än det som 

ger bäst betalt.  

- Inte så mycket medvetna, pengafokuserade val. 

 

Resor 

 - Första intrycket är att resorna är mycket familjeorienterade där familjen besöker både 

svensk kultur och nöjesfält. 

- Mycket sverige och mycket skärgård. 

- Lycklig med det hon har, behöver inte resa till de dyraste ställena för att visa upp sig 

eller att hon har pengar. 

- Lite enklare resmål.  

- Visar på att hon är lycklig. 

 

Mode 

- Första intrycket mycket skönhetprodukter, dock inte välkända märke. Tror att detta kan 

bero på att det bara är känt i USA alternativt att det ligger så långt ifrån deras egen budget 

att de inte lagt märke till det.  

- Chanel är det samtliga deltagare känner till. 

- Exklusiva toffsar. 

- Deltagarna uppfattar det som att maria ofta handlar i samma , lyxiga inredningsbutik. 

- Deltagarna anser att Maria inte verkar vara speciellt märkesfixerad. 

- Inget behov av att visa upp lyx för omvärlden. 

  

Omgivning 

- Första och ända intrycket är att bilderna på Marias omgivning är intetsägande.  

 

Slutkommentarer 

- Deltagarna tycker att man kan lyckas även om man har fokus på familjen. 

- Maria uppfattas som givmild och ärlig där hon hellre tar hand om sina barn än jobbar.  

- Maria känns trygg i sig själv och behöver inte bevisa något eller visa upp sina pengar.  

- Maria är stolt över sin bakgrund och visar gärna att hon har svenskt ursprung. 

- Maria är avslappnad och bekväm i livet. 

 

Likheter 

- De har pengar. 

- De har lyckats. 

 -De lever ”the american dream”. 

- De har hamnat rätt i livet. 

 

Olikheter 

- Olika stadier i livet, Maria har äldre barn medan Isabel är småbarnsförälder. 
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Övriga kommentarer 

- Deltagarna är överens om att medier som Svenska Hollywoodfruar har smittat av sig på 

svenska konsumenter. 

- Deltagarna tycker att det framförallt är svenska medelklassen som försöker efterlikna 

denna livsstil med märkeskläder och lyxprodukter.  

- Deltagarna reagerar på program som exempelvis lyxfällan där man shoppar för betydligt 

större summor än sin egen inkomst.  

- Bloggar som dessa påverkar konsumenter på så sätt att de inte kan stå emot att shoppa 

själva. 

- Deltagarna anser inte att dessa kvinnor är bra förebilder, snarare tvärtom. De tror att de 

skapar ångest och avundsjuka. Ger höga krav.  

- Deltagarna uppfattar det som att bloggerskorna inte behövt kämpa utan snarare blivit 

serverade denna chansen. 

- Sådana här personer bidrar till att USA och Hollywood kommer närmare Sverige och 

visar att även vi svenskar kan leva såhär och att Usa blivit mycket mer tillgänligt i den 

svenska vardagen.  

9.8 Bilaga 10 - Transkribering: fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 – kvinnor i åldrarna 20-30. 

Generell uppfattning om Svenska Hollywoodfruar: 

- Isabel Adrian: kunde inte riktigt koppla samman namnet med Svenska Hollywoodfruar, 

men kände igen henne så fort de såg bilderna.  

- Maria Montazami: Samtliga visste vem hon var. 

- Ingen av deltagarna har läst bloggarna. 

9.8.1 Isabel Adrian 

Ego 

 - Deltagarna reagerar på Isabels stora läppar och påpekar att dessa är det första man ser 

när man tittar på henne. 

- Deltagarna ställer sig frågande till huruvida detta är ett skönhetsideal samtidigt som de 

gärna skulle vara lika smala och leva lika lyxigt och glamoröst som henne.  

- Deltagarna framhåller att Isabel kan uppfattas som ”billig”. 

- Deltagarna tror att Isabel lägger upp den osminkade sanningen för att skapa en närmare 

relation till läsarna, och välkomna dem in i hennes vardag.  

- Deltagarna är överens om att hon är en förebild och ser upp till livsstilen.  

 

Hemmet 

- Deltagarna reagerar på den stora garderoben och att Isabel har mycket smycken, dock 

medger deltagarna att de själva säkert har minst lika smycket, dock inte i samma 

prisklass.  

- De tycker också att hennes walk in closet ger ett lyxigt intryck. 

- ”Det är inget som Britt-Maj 57 skulle ha hemma”. 

- Tycker att julpyntet ser mysigt och mer familjärt än övriga bilder. 
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Familj 

-  Första intrycket: en aktiv familj som hittar på mycket. 

- Deltagarna är överens att Isabel framstår som en modern mamma i stillettklackar.  

- Vidare diskuteras det kring att hon int eär en vanlig svensson mamma, samtidigt som 

hon vill visa att familjen ändå betyder mycket.  

- Tycker att familjen ser välbärgad ut och att de kever lyxigt samtidigt som de ändå gör 

vanliga vardagliga aktiviteter.  

- ”Flickan fyller år och får ett stort Dior paket”. 

- Vidare uppfattar deltagarna det som att Isabel har barnet som ett smycke (accessoar) 

och att det inte är så mycket mysiga familjära bilder.  

- Deltagarna uppfattar det som att många av bilderna är arrangerade. 

- Deltagarna reagerar över att Isabel ofta lägger upp bilder där hon är ensam med barnet.  

 

Umgänge 

- Första intrycket är att det är väldigt mycket kändisar, detta tror deltagarna beror på att 

Isabel vill visa att hon ”passa in” i LA:s elit.  

- Deltagarna tolkar det också som att hon söker bekräftelse, och att det verkar lite 

påklistrat och stelt.  

- De tolkar det också som att detta inte är några vänner för livet utan snarare ytliga 

relationer.  

- En teori som deltagarna framhåller är också att Isabel kanske inte känner dessa kändisar 

utan att få det att framstå som om att hon gör det men att det egentligen är första gången 

som hon träffar dem.  

 

Jobb 

- Första intrycket är att Isabels jobb är lyxigt samtidigt som det känns stressigt och som 

en hektisk miljö.  

- Deltagarna upplever stress när de tittar på Isabels bilder. 

- Deltagarna uppfattar Isabel som en karriärskvinna, dock har de inte hört talas om 

hennes kollektion och uppfattar hennes arbetsrelationer som stela.  

- Deltagarna diskuterar om att hon kanske är mer känd i USA än i Sverige.  

- Deltagarna uppfattar det som att Isabel följer trender och håller sig uppdaterad. 

- Deltagarna tycker att Isabels bilder på när hon bloggar ser avslappnade ut.  

 

Resor 

- Ser inte ut som att hon har det tråkigt utan som att hon reser väldigt mycket. 

- Deltagarnas intryck av Isabels resor ’är att de präglas av lyx, first class och privatjet.  

- Vidare tycker deltagarna att det ser väldigt amerikanskt ut. 

- ” Mina resor ser inte direkt ut så här, det är ingen charter direkt”. 

- Resorna präglas av både stel och avslappnad miljö.  

 

Mode 

- Deltagarnas första reaktion är att en person som shoppar så här både har gott om pengar 

och tid, deltagarna känner att de aldrig skulle ha tid att använda så mycket kläder 

eftersom de jobbar hela tiden.  

- Isabel visar mer än gärna upp sina stora väsksamlingar. 
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- Deltagarna kopplar dessa bilder extra mycket till bloggen där de tror att många yngre 

inspireras av Isabels shoppingvanor.  

- De tror att Isabel visar upp så mycket mode för att hon vill visa upp hur mycket hon har 

och för att göra sina läsare avundsjuka. 

- Deltagarna är överens om att hade de haft samma ekonomi som Isabel så hade de också 

shoppat lika mycket som henne. 

- Deltagarna tycker Isabel framstår som en förebild på så sätt att de själva strävar efter att 

kunna köpa liknande produkter.  

- Deltagarna misstänker att Isabel blivit ombedd av Chic att arrangera bilder så som spara 

vs. Slösa, detta för att läsarna ska kunna anamma livsstilen, vilket också skapar en 

relation till läsaren. 

 

Omgivning 

- Deltagarnas första intryck av dessa bilder är att Isabel gärna vill påminna om att Steve 

är hennes man.  

- Verkar vara ett mycket aktivt nattliv samtidigt som hon lever ett vanligt familjeliv på 

dagen.  

- Deltagarna uppfattar det som att det är en omöjlig livsstil i längden. 

 

Slutkommentarer 

- Opersonligt. 

- Flashigt, lyxigt, ”det perfekta livet”. 

- Hektiskt. 

- Exklusivt och glamoröst. 

- Fasad som inte känns äkta. 

- Påklistrat och tillgjort. 

- Extremt behov av att visa upp sig. 

9.8.2 Maria Montazami 

Ego 

- Det första läsarna reagerar på är Marias hår, i övrigt uppfattar de Maria som avslappnad 

och familjär och att hon ser ganska ”mammig” ut.  

- Även Maria framstår som lyxig och läsarna ser henne kanske inte som en förebild med 

hade gärna sett ut som henne om de vore 50+.  

- Deltagarna reagerar på att hon ler mycket och att hon framstår som naturlig.  

- Deltagarna fastnar för en bild på Maria där hon är iklädd mjukiskläder samtidigt som 

hon har felfritt hår och sminkat ansikte.   

 

Hemmet 

- Deltagarna uppfattar hemmet som mysigt.  

- Dock reagerar deltagarna på Marias inredning som de tycker känns gammal och ser lite 

”häx-aktig” ut.  

- Utsidan av hemmet uppfattar deltagarna dock som väldigt fin och tycker det känns 

lyxigt med en pool.  

- Insidan av hemmet känns inte särskilt lyxig utan snarare lite mörk och deppig.  

- Bilderna ser inte särskilt arrangerade ut.  
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Familj 

- Första intrycket är att det är en mysig familj som har kul tillsammans.  

- Familjen har ett starkt band till varandra och bilderna ser inte påklistrade och 

arrangerade ut.  

- Deltagarna tycker att det verkar som om att Maria och Kamran är kära på riktigt och att 

familjelivet ser relativt vanligt ut, alltså varken rikt/lyxigt eller fattigt.  

- Deltagarna tycker att familjen ser ut att trivas tillsammans och att bilderna ger ett 

verklighetstroget intryck.  

- Deltagarna uppfattar det som att Maria vill visa upp att familjen betyder mycket för 

henne.  

 

Umgänge 

- Första intrycket är att Marias umgänge inte är särskilt glammigt. 

- Maria framstår som än traditionell hollywoodfru. 

- Deltagarna uppfattar Marias umgänge som genuint och äkta med många vänner och 

mycket tjejkvällar.  

- Marias umgänge känns avslappnat och deltagarna tycker att det verkar som att Maria 

inte har något behov av att visa upp sig osminkad för sina läsare.  

 

Jobb 

- Deltagarnas första reaktion är att ”här händer det mycket” och att Maria verkar vara en 

person som syns aktivt i media.  

- Mycket galor och tar sig tid att träffa sina fans. 

- Här handlar det mycket om PR och att visa upp sig bland folket.  

- Deltagarna uppfattas det också som att Marias arbete handlar mycket om att bry sig om 

andra. 

- Angående Marias kollektion uppfattar deltagarna inte denna som särskilt dyr utan som 

något som kan passa allas plånbok.  

 

Resor 

 - Deltagarnas första intryck av Marias resor är att dessa är praktiska med mycket 

packning, där väskorna inte nödvändigtvis inte behöver vara den dyraste väskan. 

- ”Reser i jeans och t-shirt”. 

- Deltagarna reagerar på att Maria är mycket i Sverige och att bilderna uppfattas som 

rofyllda.  

- Resorna känns familjära och det är inte någon glammig semester.  

- ”Skulle kunna vara ens egna semesterbilder”.  

- ”Inget överflöd av något”. 

Mode 

- Deltagarnas ögon går direkt till Marias chanel-produkter.  

- Vidare tycker deltagarna att Marias mode känns familjärt och att det verkar som att 

Maria fokuserar på annat än mode.  

 

Omgivning 

- Deltagarna uppfattar dessa bilder som lite ”turistiga” men samtidigt som det ser ut som 
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någon som bor i Hollywood. 

- Deltagarna är överens om att dessa bilder inte säger särskilt mycket.  

 

Slutkommentarer 

- Kan släppa kontrollen. 

- Mycket pengar, kan göra vad hon vill. 

- Har en bra man vid sin sida. 

- Omtänksam och ärlig. 

 

Likheter 

- Pengar. 

- Möjlighet att göra vad de vill. 

- Har mycket folk runt omkring sig. 

- Stor umgängeskrets. 

 

Olikheter 

- Maria framstår som mer naturlig och äkta än Isabel. 

- Maria är mer en klassisk Hollywoodfru. 

- Maria är mer familjär. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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