Indholdsfortegnelse
Indledning .......................................................................................................................................................... 3
Introduktion til feltet ......................................................................................................................................... 5
Fra politik til personligt indhold .................................................................................................................... 7
Modebloggen ................................................................................................................................................ 8
Metodiske overvejelser ................................................................................................................................... 10
Interviewundersøgelsen .............................................................................................................................. 12
Valg af respondenter ................................................................................................................................... 14
Interviewguides ........................................................................................................................................... 18
Opgavens validitet, reliabilitet og generalisérbarhed ................................................................................. 19
Tekstanalyse af de tre udvalgte modeblogs .................................................................................................... 21
Den implicitte afsender ............................................................................................................................... 22
Kontekst ....................................................................................................................................................... 24
Produkt ........................................................................................................................................................ 29
Mediet ......................................................................................................................................................... 31
Kode ............................................................................................................................................................. 33
Den implicitte modtager.............................................................................................................................. 33
Databehandling ............................................................................................................................................... 37
Mediatetsbegrebet ...................................................................................................................................... 37
Et spørgsmål om autenticitet .......................................................................................................................... 38
Bloggen som performativ selvfortælling ..................................................................................................... 40
Det autentiske modefotografi ..................................................................................................................... 42
Hverdagen i medierne ................................................................................................................................. 44
Delkonklusion: Et spørgsmål om autenticitet ............................................................................................. 46
Modebloggen som virtuelt community ........................................................................................................... 47
Community ≠ Venskab................................................................................................................................. 51
Interaktion mellem skribent og læsere ....................................................................................................... 54
Styrken ved de svage forbindelser .............................................................................................................. 57

1

Delkonklusion: Modebloggen som virtuelt community .............................................................................. 59
Den danske modeblogosfære.......................................................................................................................... 60
Hierarki i blogland ....................................................................................................................................... 61
Den medproducerende modeblogosfære ................................................................................................... 64
Delkonklusion: Den danske modeblogosfære ............................................................................................. 67
Modeblogs i et kommercielt perspektiv.......................................................................................................... 67
Bloggen som virksomhedens talerør ........................................................................................................... 68
Effektiv kommunikation i allerede eksisterende communities ................................................................... 70
Mediatet som kommerciel fordel................................................................................................................ 74
Tallene fortæller en anden historie ............................................................................................................. 76
Delkonklusion: Modebloggen i et kommercielt perspektiv ........................................................................ 77
Konklusion ....................................................................................................................................................... 78
Perspektivering ................................................................................................................................................ 81
English abstract ............................................................................................................................................... 83
Litteraturliste ................................................................................................................................................... 85
Bilag ................................................................................................................................................................. 90

2

Indledning
Da Københavns modeuge løb af stablen i august 2009, var der en række nye ansigter at spore på
rækkerne umiddelbart tæt på podierne. Blandt designere, journalister og kendisser sad nu
pludselig en række tilsyneladende helt almindelige piger, som med kuglepen og digitalkamera
ivrigt dokumenterede sæsonens nye tendenser. Modebloggerne var med andre ord kommet
indenfor i det gode selskab, og i løbet af ugen deltog de således i alt fra pressekonferencer,
modeshows og efterfester, for derefter at gå hjem til tasterne og dele det hele med deres læsere.
Det vurderes, at der i Danmark findes ca. 200‐300 modeblogs,1og enkelte af disse har for nyligt
været oppe og runde 60.000 læsere på en måned.2 Læsertallene stiger måned for måned, og
efterhånden begynder de at fremstå som reelle konkurrenter til de populære modemagasiner, der
for Eurowomans og Costumes vedkommende tæller henholdsvis ca. 210.000 og ca. 147.000
læsere.3 Noget kan i hvert fald tyde på, at magasinbranchen mærker bloggerne ånde dem i
nakken, for Eurowoman, Cover, Bazar og Chili har alle indgået aftaler med de mest populære
bloggere, som nu leverer indhold til magasinernes hjemmesider. Den etablerede del af den danske
modejournalistik har altså anlagt en ”if you can’t beat them, join them”‐strategi overfor bloggerne,
men hvad er det egentlig modebloggene kan, er de virkelig ved at stjæle læsere fra magasinerne,
og giver det overhovedet mening at flytte modebloggens indhold over på magasinernes
hjemmesider?
Denne opgave vil søge at afdække den danske modeblogs karakteristika. Hvad er det helt specifikt
den kan som medie, siden den pludselig er opstået ud af ingenting og nu har fået så mange
læsere, at modemagasinerne ser sig nervøst over skulderen. Og hvad med skribenterne, hvad får
de ud af at bruge adskillige timer hver dag på at skrive indlæg efter indlæg om deres seneste køb
og garderobe‐kvaler, og hvilken betydning har det for dem og deres modeblogs, at de nu
efterhånden skriver inde fra en branche, som de før netop kun beskrev udefra? Opgaven er altså
1

Klubværelset, DR Radios P1, 29. september 2009.
http://www.blogtoppen.dk/da/home/category/10/1
3
Kilde: Gallup/Index Danmark. 1. Halvår 2008. Oplagstallene ligger på ca. 29.000 for Eurowoman og ca. 42.000 for
Costume.
2

3

en 360 graders undersøgelse af den danske modeblog, og min problemformulering lyder derfor
således:
Hvordan kan man karakterisere den danske modeblog, hvad kan man som henholdsvis læser og skribent
bruge den til, og hvilke konsekvenser kan den øgede kommercielle interesse have for dens fremtid?

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen nævneværdig forskning, der specifikt beskæftiger sig
med modebloggen. Det betyder, at nærværende opgave vil trække på en lang række forskellige
forskningstraditioner og således kombinere dem i forsøget på at finde frem til nogle værdifulde
indsigter. De benyttede retninger kan groft inddeles i tre overordnede kategorier, nemlig forskning
i internettet som medie, forskning i bloggen og dens indhold og sidst, men ikke mindst,
sociologien. Førstnævnte retning udgøres blandt andet af Rehingold (2000) og Castells’ (1996,
2001) betragtninger omkring internettets virtuelle fællesskaber, Foot & Schneiders (2002)
websfærebegreb samt Thorlacius’ (2002) model til analyse af websites. Indenfor selve
blogforskningen trækker opgaven især på Scott Sørensens (2006, 2008) diskussioner af bloggens
genremæssige implikationer, ligesom den låner fra Herring et al.’s (2004 A/B) undersøgelser af
bloggenrernes indbyrdes statusforhold. Opgavens brug af sociologiske studier er vidtrækkende og
spænder fra Beck (2004), Giddens (1996), Granovetter (1983) og Maffesolis (1996) betragtninger
omkring individualisme og fællesskaber i et moderne samfund, til Borudieu (1984) og Simmels
(1957) anskuelser omkring moden i et socialt perspektiv. Uover disse tre overordnede perspektiver
henter opgaven desuden inspiration hos en række medievidenskabelige teoretikere, blandt andre
Hjarvard (1997), Thompson (2001) og Sepstrup (2002), med det formål at beskrive og
karakterisere den medierede kommunikation, der finder sted på og omkring de danske
modeblogs.
Opgaven er inddelt i fire overordnede dele. Første del består i en introduktion til feltet, hvor jeg
introducerer blogbegrebet og den historiske udvikling, der danner grundlag for nærværende
opgave. Anden del af opgaven indfører læseren i de metodiske overvejelser, der ligger til grund for
undersøgelsesdesignet, mens tredje kapitel er en grundig tekstanalyse af den udvalgte empiri. Det
fjerde og mest omfattende kapitel består af således af databehandling, konklusion og
perspektivering, hvor jeg vil forsøge at besvare ovenstående opgaveformulering samt fremføre en
række perspektiverende betragtninger, hvori denne kan anskues.
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Introduktion til feltet
Indtaster man søgningen ”hvad er en blog?” i søgefeltet på Google.dk, får man nøjagtig 37.200
hits4. Gøres det samme på engelsk, når man op på hele 692.000 hits, så spørgsmålet om hvad der
egentlig konstituerer en blog er tydeligvis noget, der i høj grad diskuteres og søges endeligt svar
på. Forslagene er derfor mange, om end de synes at fordele sig i et spektrum mellem forholdsvist
teknisk orienterede og mere indholdsorienterede definitioner. Nedenstående er to eksempler,
der, uden at modsige hinanden, alligevel fokuserer på forskellige aspekter af fænomenet:
A weblog is a hierarchy of text, images, media objects and data, arranged chronologically, that can be
5
viewed in an HTML browser.
Vs.
A weblog is kind of a continual tour, with a human guide who you get to know. There are many guides
to choose from, each develops an audience, and there's also camaraderie and politics between the
6
people who run weblogs, they point to each other, in all kinds of structures, graphs, loops, etc.

I tråd med Scott Sørensen (2006) arbejder jeg fremover med en forholdsvist simpel definition,
hvor en blog er en ”…hjemmeside, der består af daterede indføringer ‐ primært i tekst, men ofte
også med billeder, evt. videosekvenser og sjældnere med lyd ‐ med den sidste arrangeret først, og
som minimum har en kommentarfunktion, et arkivindex, en afsenderprofil samt links til andre
hjemmesider og blogs.”7 Fordelen ved denne definition er, at den indkredser begrebet med
hensyn til tekniske såvel som indholdsmæssige specifikationer. Jeg tilføjer dog den begrænsning,
at en publikation ikke kan være en blog, hvis den ikke er skrevet af en eller flere, faste eller
skiftende, menneskelige skribenter. Denne afgrænsning udelukker altså publikationer, der er
genereret ved hjælp af såkaldt blogbot‐software, og altså er en samling af indlæg, der indhentet
fra andre sider, herunder blogs.8 Med disse afgrænsninger har jeg altså allerede nu trukket nogle
linjer, der er med til at indkredse bloggens mediatet, som jeg i forbindelse med databehandlingen
vil komme yderligere ind på.
4

Søgning foretaget d. 17. April 2009.
http://blogs.law.harvard.edu/whatmakesaweblogaweblog.html (17. april 2009).
6
http://www.userland.com/theHistoryOfWeblogs (17. april 2009)
7
Scott Sørensen (2006) s. 9.
8
Et eksempel er http://blogbot.dk/ der indhenter indlæg fra en lang række danske blogs og samler dem på én side.
5
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I de to ovenstående citater, anvendes begrebet weblog, i stedet for det nu til dags mere gængse
og sammentrukne udtryk blog. Det førstnævnte dukkede op i 1997, hvor Jorn Barger med ordet
forsøgte at beskrive den samling links og indlæg, som han over en periode havde postet på sin
personlige hjemmeside.9 Den sammentrukne udgave opstår først i 1999, da Peter Merzholt på sin
hjemmeside reflekterer over begrebet, og beslutter sig for at forkorte det:
I've decided to pronounce the word "weblog" as wee'‐ blog. Or "blog" for short.

10

Selvom de to begreber i dag bruges synonymt, så lader det til, at den kortere version efterhånden
har fået overtaget. Søger man på henholdsvis weblog og blog på google, opnår man ved
førstnævnte ca. 139.000.000 hits, mens man med sidstnævnte er helt oppe på 3.180.000.000.11
Fremover vil jeg derfor i denne opgave konsekvent holde mig til brugen af den korte version, altså
blog, dog undtaget de tilfælde, hvor den længere version indgår i citater eller empiri.
Technorati12, en søgemaskine der har specialiseret sig i netop søgning på blogs, estimerer i deres
årlige rapport, State of the Blogosphere 2008, at der siden 2002 er oprettet ca. 184 millioner blogs
på verdensplan.13 Der er altså mange, der har noget på hjertet, om end det ikke vides, hvor mange
af disse blogs der praktisk set er ”døde”, idet de ikke længere opdateres.14 Summen af alle disse
blogs kaldes ofte for blogosfæren, et begreb der har rødder i Foot & Schneiders (2002)
Websphere‐begreb:
We conceptualize a Web sphere not simply as a collection of Web sites, but as a hyperlinked set of
dynamically defined digital resources spanning multiple Web sites deemed relevant or related to a
15
central theme or “object.”

Sammenhængskraften i Foot & Schneiders begreb er altså tematisk defineret, idet de enkelte
websider skal centrere sig om et givent emne eller objekt for at tilhøre samme websfære. I
overførslen af begrebet websfære på bloggens univers, vil jeg lave samme afgrænsning og
definerer dermed en blogosfære som et sæt hyperlinkede og dynamisk definerede ressourcer,
9

http://www.wired.com/entertainment/theweb/news/2007/12/blog_anniversary ( 20. april 2009)
http://web.archive.org/web/19990428194840/peterme.com/ ( 20. April 2009) –linket er genskabt ved hjælp af
internet archives.
11
Søgninger er fortaget d. 20 april 2009.
12
http://technorati.com/
13
http://technorati.com/blogging/state‐of‐the‐blogosphere// Tal fra Universal McCann ( 20. april 2009)
14
Der er uenighed om, hvor ofte en blog skal opdateres, for ikke at være ”død”, og kriterierne varierer i de forskellige
undersøgelser. Se blandt andet Venolia (2004) for en udtømmende diskussion af blog‐dødelighed.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.83.3228&rep=rep1&type=pdf.
15
Foot & Schneider (2002) s. 5.
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som befinder sig på forskellige blogs, og som alle relaterer sig til et specifikt emne, tematik eller
objekt. Denne udlægning står dog i modsætning til William Pundit, bloggeren der første gang
benyttede begrebet blogosfære, idet han definerede det som: ”det intellektuelle cyberspace, som
bloggere befinder sig i”.16 Selvom jeg tilslutter mig, at et begreb som blogosfære også kan bruges
til at beskrive det overordnede univers af blogs, bloggere og sammenhængene mellem disse, så
forholder jeg mig skeptisk til brugen af ordet intellektuel i dets definition. Som jeg i næste afsnit vil
redegøre for, er blogs nemlig ikke længere forbeholdt en intellektuel elite og deres indhold ikke
længere domineret af politik debat. Når dét så er sagt, så afslører Technorati undersøgelsen dog,
at langt over halvdelen af bloggerne har en uddannelse på universitetsniveau, selvom tendensen
dog er stærkest i USA.17

Fra politik til personligt indhold

Blogs og teorien om disse er i mange sammenhænge blevet kædet sammen med individets
udstrakte mulighed for, ganske gratis, at publicere til et publikum, og dens deraf følgende
potentiale i forhold til social transformation og demokratisering18. Dave Winer, som af mange
krediteres for at være en af bloggens pionerer19, lagde fx allerede i 1996 ud med at bruge den nye
platform til at styrke individets ytringsfrihed med et blog‐lignende projekt, som han kaldte ”24
hours of democracy”.20 Her inviterede han interesserede til at indsende politisk kommenterende
essays, for på den måde at skabe en mere nuanceret politisk debat. Bloggen har siden undergået
en teknisk udvikling, der blandt andet muliggør inkorporering af billede‐, lyd‐ og videofiler og
derudover er der udviklet software, der gør det muligt for næsten hvem som helst med en
computer og internetforbindelse at starte sin egen blog.21 Blogging, verbet der beskriver dét at
opdatere indhold på en blog, er med andre ord blevet let tilgængeligt, og er ikke længere
forbeholdt teknologi‐nørderne på de højere læreanstalter. Denne demokratisering af
afsenderrollen har blandt andet forårsaget en indholdsdiversificering, der betyder, at blogs i dag
16

http://www.dailypundit.com/?p=10823 ( 20. april 2009)
http://technorati.com/blogging/state‐of‐the‐blogosphere// (23. Juni 2009)
18
Herring et al. (2003) s. 1.
19
http://www.hno.harvard.edu/gazette/2003/04.17/13‐blogging.html ( 17. april 2009) og Herring et al. (2003) s. 1.
20
https://www.kyphilom.com/www/24hrs.html (17. april 2009)
21
Blandt andet Blogger og Wordpress, som begge er gratis online blog‐software.
17
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lige såvel kan have et personligt/privat omdrejningspunkt, som et politisk.22 Sørensen (2006)
argumenterer i denne henseende for, at der findes fire grundlæggende typologier indenfor
blogenren: 1) Den filtrerende blog, der ud fra et givent område udelukkende henviser til andre
websites. 2) Den vidensbaserede blog, også kaldet k‐log’en, som er centreret omkring et særligt
vidensfelt. 3) Den aktuelt kommenterende blog, der som regel er organiseret omkring et specielt
politisk eller æstetisk projekt og har lighedspunkter med tidsskrifter og online nyhedsgrupper. 4)
Den personlige/intime blog, som deler karaktertræk med den mundtlige fortælling og dagbogen.23
I forbindelse med databehandlingen vil jeg blandt andet argumentere for, at den danske
modeblog låner træk fra de to sidstnævnte typologier og således skal findes i spektret mellem
disse.

Modebloggen
Udover afgrænsning i forhold til den overordnede genretypologi, er det dog nødvendigt til at
foretage nogle yderligere genremæssige afgrænsninger for at kunne indkredse netop
modebloggen som specifik undergenre. Disse afgrænsninger skal være mig behjælpelige med til at
etablere en egentlig undergenre i tråd med Yates & Orlikowskis (1991) genredefinition:
At its core, genre analysis is an exercise in classification of "typified acts of
24
communication" based on their form and substance.

En genre defineres altså både ud fra form og indhold, og med hensyn til førstnævnte, vil jeg støtte
mig til min tidligere afgrænsning af blog‐begrebet. Det betyder at modebloggen skal indeholde
afsenderprofil, kommentarfunktion og links til andre websider og blogs, samt at indlæggene skal
være kronologisk arrangeret med det nyeste først. På det indholdsmæssige plan er min første
afgrænsning, at indlæggene i nogen eller overvejende grad skal være centreret om mode, som
begrebet forstås hos Simmel (1957):
Fashion is the imitation of a given example and satisfies the demand for social adaption; it leads the
individual upon the road which all travel…(…)… At the same time it satisfies in no less degress the
need of differentiation, the tendency toward dissimilarity, the desire for change and contrast, on the
22

Ifølge FInnemann (2006) skal indholdsdiversificering og brugergenereret indhold ses som et svar på middelklassens
diversificerede kommunikationsbehov, som netop imødekommes på nettet, herunder på blogs.
23
Sørensen (2006) s. 191‐192.
24
Yates & Orlikowski (1991)
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one hand by a constant change of contents, which gives to the fashion of today an individual stamp as
opposed to that of yesterday and tomorrow, on the other hand because fashion differ for different
25
classes.

Mode, og deraf også blogs om mode, bliver i denne optik et spørgsmål om social adaption og
individets samtidige behov for differentiation, i dette tilfælde med tøj, sko, make‐up og andet
tilbehør som udtryksform. I min afgrænsning vedrørende indhold udelukker jeg dog ikke blogs, der
jævnligt publicerer indlæg om andet end mode, men disse skal som minimum på forsiden, enten i
navn, undertitel, eller anden skrift gøre opmærksom på, at bloggen handler om mode. Den anden
indholdsmæssige afgrænsning går på brugen af multimedier, hvor indlæg som minimum skal
ledsages af billeder af de genstande, der blogges om. Det kan være alt fra billeder, der er lånt fra
andre hjemmesider, billeder skribenterne selv har taget eller diverse collager lavet i
billedbehandlingsprogrammer. Denne afgrænsning skyldes det forhold, at netop billeder og
fotografier er vigtige i afkodning og tolkningen af modens tegn, hvilket jeg vil illustrere og
argumentere for i forbindelse med tekstanalyse og databehandling.

25

Simmel (1957) s. 543.
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Metodiske overvejelser

Opgaven og dens metode udspringer af Cultural Studies traditionen, indenfor hvilken
massemedierne og populærkulturen tages seriøst.26 Den eksemplificeres blandt andet af Stuart
Hall (1973), Janice Radway (1984) og Ien Ang (1985), og der fokuseres på hverdagens mediebrug
og brugerne som aktive modtagere. Den kulturelle kontekst for mediebrug er altafgørende
forklaringsmodus, og kulturbegrebet i cultural studies traditionen er derfor bredt og fokuserer på
”a whole way of life” frem for en mere elitær kulturforståelse.27 Traditionen kritiseres i
forlængelse heraf for at have et apriorisk positivt syn på populærkulturens potentiale, noget som
jeg løbende vil holde mig for øje, da nærværende opgave netop udspringer af min egen fascination
og begejstring for de danske modeblogs.
Cultural studies er ikke et udtryk for en bestemt undersøgelsesmetode men beskyldes i denne
henseende netop for manglende metodebevidsthed og eklekticisme.28 For at undgå denne
faldgrube har jeg derfor konstrueret et undersøgelsesdesign, der, både med hensyn til metode og
teori, benytter flere indfaldsvinkler på sit gangstandsfelt for i sidste ende at skabe en bedre
forståelse af det undersøgte. Pluralitet i undersøgelsesdesign kaldes også triangulering og har
ifølge Hjarvard (1997) sin styrke i, at de forskellige tilgange kan supplere hinanden og forhåbentlig
råde bod på den enkelte undersøgelses fejl og mangler: Hvor den kvantitative undersøgelse
eksempelvis har sin styrke på tværs af situationer, er den kvalitative tilgang stærk i den enkelte
situation.29
Selvom denne opgave udspringer af den kvantitative udvikling i antallet af danske modeblogs og
dertilhørende

læsertal

og

medieomtale,

har

jeg

fravalgt

netop

denne

metode

i

undersøgelsesdesignet. Det skyldes for det første, at der på nuværende tidspunkt findes ret
begrænsede kilder til indhentning af kvantitative data om de danske modeblogs, og at
nærværende opgaves format er for begrænset til at producere statistisk gangbare resultater på
26

Alasuutari (1995) s. 23‐37.
Klitgaard Povlsen (2009) s. 87.
28
Klitgaard Povlsen (2009) s. 88.
29
Hjarvard (1997) s. 73.
27
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egen hånd. I stedet er jeg med denne opgave ude i et kvalitativt ærinde, hvor jeg netop søger at
afdække hvorfor denne udvikling har fundet sted. Jeg benytter altså med andre ord den kvalitative
metode til at kaste lys over de kvantitative data, der vakte min interesse for emnet. For stadig at
høste nogle af fordelene ved triangulering vil jeg dog kombinere forskellige kvalitative metoder,
bl.a. individinterviewet og e‐mailinterviewet, tekstanalysen og receptionsanalysen. Derudover
trækker jeg også i stor stil på tidligere undersøgelse af blogs og bruger dem som springbræt ind i
min egen undersøgelse af netop modebloggen.
Undersøgelsesdesignet er induktivt, hvilket betyder, at teorien følger empirien,30og jeg har derfor
ladet interviews og tekstanalyse fungere som filter og udvalgt den relevante teori herefter. At jeg
baserer opgaven på allerede eksisterende teori betyder med andre ord, at jeg ikke bedriver
grounded theory i Glaser & Strauss’ (1967) forstand, idet man indenfor denne tradition ideelt set
går teoriløst til sit felt. I tråd med Neergaard (2001) og Yin (1989) bruger jeg i stedet mine udvalgte
cases til induktivt at lede mig frem til allerede eksisterende teori, som i sidste ende kan bidrage
med nogle værdifulde indsigter omkring de danske modeblogs. På trods af det induktive
undersøgelsesdesign bilder jeg mig dog ikke ind, at jeg er gået til opgaven uden forforståelse. Som
ovennævnt er jeg personligt begejstret for modebloggen som genre, og derudover ligger det
allerede implicit i opgavens problemformulering, at modebloggen efter min opfattelse kan et eller
andet. At der ikke eksisterer nogen forståelse uden indledende forforståelse er en af
hermeneutikkens pointer,31og nærværende opgave vil netop være hermeneutisk i sin tilgang til
besvarelse af problemformuleringen. Grundprincippet i den hermeneutiske fortolkning er, at
delene må forstås ud fra helheden og helheden ud fra delene. Forholdet mellem de to er dialektisk
og udgør en cirkel eller spiral, hvor man gennem undersøgelsen langsomt bevæger sig frem til
større indsigt i det undersøgte. Dette betyder rent praktisk, at jeg løbende og eksplicit vil diskutere
de enkelte delkonklusioner i forhold til problemformuleringen og omvendt. Denne øvelse skulle
gerne resultere i opgavebesvarelse, som på én gang er samlet men stadig indeholder
delkonklusionernes kompleksitet.
Udover hermeneutikken vil opgaven og dens metode og teorivalg desuden være præget af en
socialkonstruktivistisk tilgang til det medievidenskabelige felt. Ifølge Burr (1999) kan
30
31

Neergaard (2001) s. 17.
Kjørup (2009) s. 197.
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socialkonstruktivismen på overordnet plan opfattes som et forståelsesperspektiv, hvor der gøres
op med den positivistiske tanke om én objektiv virkelighed. Virkeligheden, eller dét der på et
givent tidspunkt opfattes som værende sandt, bliver dermed til dels relativt, idet det opstår
gennem definitionskampe og heraf følger altså, at vores kategoriseringer er resultatet af
menneskelig interaktion. Som teoretisk retning dækker samlebetegnelsen således over en række
grundperspektiver, som fordeler sig over et spekter varierende efter graden af radikalitet og
relativisme,32 og fokus ligger på de kulturelle, historiske og sociale definitionsprocesser, der
danner ramme for den forståelse, vi har af vores omgivelser.

Interviewundersøgelsen
Interviewundersøgelsen består dels af tre ansigt‐til‐ansigt interviews og syv e‐mail interviews.
Førstnævnte interviewform er valgt med baggrund i Kvales (1997) betragtninger om det
halvstrukturerede livsverdensinterview, der ”har til formål at indhente beskrivelser af den
interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.”33 I
tråd med opgavens induktive undersøgelsesdesign tager jeg altså udgangspunkt i netop
respondenternes beskrivelser af modeblogging som fænomen, idet det er disse, som i sidste ende
skal være mig behjælpelig med at fortolke fænomenets betydning på et mere generelt niveau.
Respondenterne i de tre ansigt‐til‐ansigt interviews er alle blog‐skribenter, og denne del af
interviewundersøgelsen har således til formål at afdække afsender‐perspektivet omkring
fænomenet.
Valget af e‐mail‐interviews som metode skyldtes som ovennævnt ønsket om triangulering i
undersøgelsesdesignet men skete desuden ud fra en grundlæggende nysgerrighed om, hvorvidt
man i studiet af modeblogs med fordel kunne benytte computer‐medieret kommunikation
(CMC)34. Blogs er jo netop, som jeg senere vil komme meget mere ind på, computer‐medieret
kommunikation, og jeg synes derfor i sig selv, at det er spændende at foretage dele af
undersøgelsen på dennes præmisser. Ifølge Hine (2005) indebærer CMC‐metodikken dog en
32
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række begrænsninger i forhold til den fysiske, interpersonelle kommunikation, fordi interaktionen
mellem interviewer og respondent er løsrevet i tid og sted og i øvrigt ikke besidder samme
”varme” som sidstnævnte.35 Med andre ord er CMC især problematisk i forhold til kvalitative
studier som dette, idet denne interviewform kan begrænse den gensidige forståelse mellem
parterne og i øvrigt reducere interviewets kompleksitet. Joinson (2005) er dog direkte uenig med
Hine (2005) og argumenterer for, at det netop er manglen på social interaktion med en
interviewer, der kan få respondenter i CMC‐interviews til at give mere ”ærlige” svar.36 Det sker ud
fra en betragtning om, at respondenten ikke tilrettelægger sine svar ud fra interviewerens
forventede reaktion og således svarer uafhængigt af den specifikke sociale relation, som opstår i
den givne interviewsituation. Således skal styrken ved CMC‐funderede undersøgelser ifølge
Joinson (2005) ikke findes i respondentens øgede anonymitet, fordi de sidder bag en skærm, men
snarere i den fraværende situationelle interaktion. Respondenterne i denne del af
interviewundersøgelsen er alle bloglæsere, og den har dermed til formål at afdække
modtagerperspektivet i forbindelse med modeblogging som fænomen. Denne del af
interviewundersøgelsen fungerer således som receptionsanalyse, idet det netop er læsernes brug
og forståelse af de danske modeblogs, jeg ønsker at belyse. Jeg opfatter og benytter dermed
receptionsanalysen som et metodisk redskab, der, i sammenhæng med opgavens øvrige
metodiske elementer, skal sikre opgavebesvarelsen et højt kompleksitetsniveau.
Rent praktisk forløb interviewundersøgelsen over ca. fire måneder, hvor jeg indledningsvist
foretog et pilot‐interview ansigt til ansigt med en af blogskribenterne. Det skete ud fra en
betragtning om, at jeg dels ville efterprøve min interviewguide samt fastlægge stilen for de
fremtidige interviews ved at korrigere mit undersøgelsesdesign for mulige fejl og mangler.37 I
sidste ende valgte jeg dog at inkludere pilotinterviewet i undersøgelsen, idet ændringerne fra det
første til det andet interview var minimale. Efter piloten foretog jeg således yderligere to ansigt‐til‐
ansigt interviews, indtil jeg ikke længere følte, at jeg fik noget ”nyt at vide”, og antallet af
interviews er dermed begrænset af princippet om redundans.38 Tre interviews kan forekomme
som få, men det var bemærkelsesværdigt hvor lidt variation, der var i blog‐skribentenes udtalelser
35
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og overvejelser i forbindelse med deres blogs.39 Jeg rettede derfor fokus mod bloglæserne, og
antallet af e‐mail interviews er fastlagt på samme måde, som de foregående. I denne del af
interviewundersøgelsen var det dog, som forventet, sværere at nå et mætningspunkt, i mængden
af den information jeg gerne ville indsamle, så her nåede jeg her op på hele syv interviews.40 Nogle
af respondenterne svarede i tråd med Joinson (2005) utrolig langt, velovervejet og personligt på
mine spørgsmål, mens andre korrespondancer netop syntes at mangle den ”varme” og gensidige
forståelse, som Hine (2005) netop kritiserer CMC‐metodikken for. Gennemgående var tendensen,
at de, der som udgangspunkt udviste interesse for projektet og for blogging som fænomen, var
mere motiveret for at deltage end de øvrige respondenter. Spørgsmålet om metodens brugbarhed
synes altså begrænset af respondenternes indledende holdning til og interesse for undersøgelsens
genstandsfelt. Ikke desto mindre er den data jeg i denne undersøgelse af indsamlet via email‐
korrespondancer yderst brugbar, idet en stor del af respondenterne netop i kraft af deres
personlige interesse og involvering i fænomenet var motiverede til at bidrage til undersøgelsen.

Valg af respondenter
Valget af respondenter til de tre ansigt‐til‐ansigt interviews skete ud fra en betragtning om, at jeg
gerne ville have så typiske cases som muligt. For at kunne sige noget generelt om modeblogging
som fænomen, har jeg derfor fravalgt de afvigende cases og i stedet fokuseret på dem, som kan
betegnes som værende typiske for deres genre.41 Udover de genremæssige afgrænsninger har jeg
desuden benyttet mig af det, som Neergaard (2001) kalder ekspertudvælgelseskriteriet, og
benyttet hjemmesiden www.blogtoppen.dk som værktøj i min udvælgelsesproces.42 Hjemmesiden
indeholder en nøgletalsoversigt over en række danske blogs’ læsertal og giver således en idé om,
hvilke der er de mest populære. Jeg gennemgik listen og indenfor top 15 fandt jeg tre blogs, der
faldt indenfor de typisk genremæssige afgrænsninger, og det blev således disse, jeg udvalgte som
cases til første del af interviewundersøgelsen. De to førstnævnte, fordi de på det tidspunkt lå højt
på top 15, og den sidstnævnte fordi den, trods sine lidt færre læsere, skrives af skribent, der i
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modsætning til de øvrige, som bor i København, bor i Århus. Efter et par korte mailudvekslinger
angående interviewenes emne og form indvilligede alle tre skribenter i at mødes, og jeg holdt
derfor fat i de tre udvalgte blogs:
1. Agurkeliv (http://www.acie.dk/)

Agurkeliv havde 67.512 besøgende indenfor seneste måned. Bloggen har eksisteret siden juli 2008
og skrives af ”Acie”, en 22‐årig Københavner, der foretrækker at skrive sin blog anonymt og netop
har afsluttet en BSc i International Business.
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2. Fierce&Fattig (http://fierceogfattig.blogspot.com/)

Fierce&Fattig havde 35.644 besøgende indenfor seneste måned. Bloggen har eksisteret siden
september 2008 og skrives af Kia, en 22‐årig Københavner, som er ved at uddanne sig til
folkeskolelærer.

3. Discountliv&Luksusdrømme (http://discountliv.blogspot.com/)

16

Discountliv&Luksusdrømme havde 5.763 besøgende indenfor den seneste måned. Bloggen har
eksisteret siden februar 2009 og skrives af Vibeke, en 22‐årig Århusianer, som er ved at tage en
naturvidenskabelig universitetsuddannelse.
For læsevenlighedens skyld vil de tre blogs fremover blive benævnt uden webadresse, men i
stedet ved deres kaldenavne; Agurkeliv, FierceogFattig og Discountliv&Luksusdrømme.
Caseudvælgelsen i interviewundersøgelsens anden del, receptionsanalysen i form af e‐
mailinterviews, skete med baggrund i kriteriet intensitet.43 Jeg ønskede at få fat i nogle af de
engagerede læsere, der ikke blot læser en enkelt blog eller to men som abonnerer på de
forskellige modeblogs’ RSS‐feeds og jævnligt bruger kommentarfunktionen. Det skete ud fra en
betragtning om, at disse læsere, qua den tid og det engagement de lægger i deres bloglæsning,
forhåbentligt havde gjort sig nogle tanker om modeblogs generelt. Desuden var det min tese, at
læsere, som allerede var vant til at interagere med skribenter og øvrige læsere måske ville være
mere tilbøjelige til at deltage aktivt og konstruktivt i undersøgelsen. Dermed håbede jeg at kunne
overkomme nogle af de begrænsninger, som ifølge Hine (2005) kan være en faktor for CMC‐
43
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metodens succes, hvilket, som ovennævnt, også viste sig at blive tilfældet. Rent praktisk skete
udvælgelsen ved, at jeg gennemgik abonnenterne på hver af de tre blogs, og fandt de, som læste
alle tre, ofte kommenterede, deltog i konkurrencer og abonnerede på RSS‐feeds fra øvrige
modeblogs.44 Jeg fandt tretten mulige respondenter og udsendte en præliminær mail, hvori jeg
kort forklarede projektet og stillede nogle få indledende spørgsmål. Jeg fik svar fra syv
respondenter og sendte dem derefter opfølgende spørgsmål, alt efter hvad de havde svaret på
den indledende mail. Korrespondancerne fortsatte så længe jeg stadig havde spørgsmål, og
respondenterne endnu havde lyst til at deltage.

Interviewguides
Interviewguiden til de tre ansigt‐til‐ansigt interviews indeholdte et par korte spørgsmål, som
dækkede over en række af de overordnede tematikker, jeg gerne ville have respondenterne til at
tale om.45 Guiden var ikke bindende men fungerede som udgangspunkt for at få sat interviewet i
gang. I tråd med Kvale (1997) strukturerede jeg de enkelte interviews som samtaler, idet man
denne måde kan ”konstruere viden gennem interaktion mellem intervieweren og den
interviewede.”46 Valget af denne løst styrede interviewform var blandt andet affødt af projektets
induktive undersøgelsesdesign og af det faktum, at denne del af undersøgelsen fandt sted forud
for både tekst‐ og receptionsanalysen. Det betød, at jeg i høj grad lod respondenterne trække
interviewet i de retninger de fandt interessante og dermed løbende stillede mange opfølgende
spørgsmål,

der

ikke

som

udgangspunkt

var

at

finde

på

interviewguiden.

Derudover havde jeg hele tiden fokus på samtalens dynamik, idet jeg blandt andet gennem korte
og nemt forståelige interviewspørgsmål ønskede at skabe en positiv interaktion med
interviewpersonerne. Det har ifølge Kvale (1997) den fordel, at det skaber en atmosfære, hvori
den enkelte respondent føler sig motiveret til at tale om egne oplevelse og følelser.
Spørgsmålene til de syv e‐mail interviews er udarbejdet på baggrund af de tre foregående ansigt‐
til‐ansigt interviews og den efterfølgende tekstanalyse af de tre udvalgte modeblogs. I
44
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modsætning til den foregående interviewguide var de indledende spørgsmål meget specifikke men
varierede fra respondent til respondent, alt efter den respons jeg havde fået fra vedkommende på
den preliminære mail.47 I forlængelse af Kvale (1997) argumenterer Kivits (2005) for, at det også i
forbindelse med e‐mail interviews er vigtigt at skabe en positiv relation til respondenterne. Det
kan blandt andet ske ved, at intervieweren bruger sig selv og sine egne oplevelser i
mailudvekslingen, da det for det første sikrer, at respondenten kender til projektets formål og dets
senere anvendelse og for det andet føler sig tryg nok til overhovedet at dele sin information med
intervieweren.48 At interviewet forgår via e‐mail forårsager desuden en forskydning i tid mellem
spørgsmål og svar, hvorfor det enkelte interview kan trække ud, alt efter hvor hurtigt og detaljeret
den enkelte respondent giver lyd fra sig.49 Antallet af udvekslede e‐mails i hver af mine
syvinterviews varierer derfor også mellem fire og ni, idet nogle svarede både hurtigt og detaljeret,
mens andre lod vente på sig og brugte ja/nej svar.

Opgavens validitet, reliabilitet og generalisérbarhed
Et studies validitet afhænger følge Kvale (1997) af, om en metode rent faktisk undersøger det, som
den har til formål at undersøge.50 Opgavens validitet skal dermed findes i den forhåbentligt stærke
sammenhæng mellem opgavens problemformulering og dens undersøgelsesdesign, og for at sikre
denne korrelation har jeg gjort følgende: For det første er studiet induktivt, hvilket vil sige, at jeg
har ladet empirien bestemme teorien, for at netop at undgå at låse mig fast på teorier, som ikke
var relevante for opgavebesvarelsen. For det andet er problemformuleringen forsøgt belyst fra
flere vikler, ved brugen af både individinterviews, e‐mailinterviews, tekstanalyse og
receptionsanalyse. Som beskrevet i afsnittet omkring opgavens metodiske overvejelser, var det
mit håb, at netop denne triangulering kan have afhjulpet eventuelle fejl og mangler i opgavens
undersøgelsesdesign og dermed i sidste ende have medvirket til at styrke dens validitet.
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Opgavens reliabilitet vedrører Halkier (2002) den pålidelighed, hvormed indsamling og
bearbejdning af de indsamlede data har fundet sted.51 Med andre ord er det et spørgsmål om,
hvorvidt undersøgelsen er eksplicit forklaret og dermed gennemskuelig for læserne, således at de
selv bliver i stand til at vurdere kvaliteten af resultaterne. Reliabilitet opnår man dermed ved at
argumentere for de valg og fravalg, man løbende foretager, og desuden delagtiggøre læseren i de
overvejelser og problemstillinger man løbende stilles overfor. For at sikre reliabiliteten i
nærværende opgave, har jeg derfor været eksplicit diskuterende i de tilfælde, hvor valg eller
fravalg påvirker undersøgelsen som helhed. Desuden er den måde, hvorpå mit datamateriale er
indsamlet og bearbejdet indgående beskrevet og dokumenteret, således at al information, der
ligger til grund for undersøgelsen er tilgængeligt for læseren.52
Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger står det klart, at undersøgelsen ikke kan resultere
i statistiske generaliseringer, som kan overføres fra de udvalgte cases til hele befolkningen.53
Imidlertid er det min overbevisning, at undersøgelsens resultat kan danne grundlag for en række
analytiske generaliseringer, der hos Kvale (1997) defineres som ”en velovervejet bedømmelse af, i
hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden
situation.”54 Ligesom det var tilfældet med undersøgelsens reliabilitet, handler det altså om,
gennem dokumentation og eksplicit argumentation, at gøre læseren i stand til selv at vurdere
generaliseringspåstandens holdbarhed.
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Tekstanalyse af de tre udvalgte modeblogs
Tekstanalysen tager udgangspunkt i Thorlacius’ (2002) videreudvikling af Jakobson’s (1960)
kommunikationsmodel, idet denne er visuelt orienteret og udformet med særligt henblik på analyse af
websites.55 Fordelen ved at anvende denne model som udgangspunkt for analysen er, at den kan være med
til at indfange modebloggens visuelle samt interaktive aspekter. I den forbindelse er det vigtigt at fastslå, at
jeg med denne tekstanalyse ikke giver et entydigt svar på, hvorledes teksterne, i dette tilfælde de tre
modeblogs, forstås af læserne. Min tekstanalyse har form af en pragmatisk orienteret semiotisk analyse,
der, i tråd med Peirces betragtninger om tegn og deres brugsrelation, fokuserer på den vifte af
fortolkningsmuligheder, som en given tekst åbner muligheder for:
Brugsrelationen betyder, at tegn ikke blot lever deres liv i et abstrakt system af tegn, men at de ”lever
for nogen”, med alt hvad det implicerer af samfundsmæssig og kulturel kontekst omkring
56
tegnbrugen.

Selvom det er mig, der som forsker forsøger at udpege, hvor der kan ligge nogle spændende indsigter i
forhold til modebloggen som tekst, så er det læsernes betydningsdannelse omkring disse, jeg er
interesseret i. I denne henseende er af Tholacius’ (2002) model problematisk, idet analysen af tekstens
visuelle karakteristika kun kan opleves og beskrives subjektivt, gennem mine øjne og mit sprog. For at
imødekomme denne subjektivitet vil jeg løbende inddrage billeder og fotografier fra de tre blogs, så
læseren selv kan følge og vurdere min argumentation.
Som det fremgår af nedenstående model, skelner Thorlacius (2002) imellem den implicitte
afsender/modtager og den faktiske afsender/modtager. Det samme vil gøre sig gældende med denne
tekstanalyse, hvor afsenders intention og modtagernes reception ikke inddrages. De behandles i stedet i
forbindelse med interviewundersøgelsen. Jeg fokuserer således på de funktioner, som kommer til syne i
selve teksten, om end jeg i databehandlingen netop vil forsøge at sammenkoble resultaterne med
interviewundersøgelsens iagttagelser omkring afsenders intention og modtagernes læsning.
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Kilde: Thorlacius (2002) s. 49.

Den implicitte afsender
Til den implicitte afsender knytter sig ifølge Thorlacius (2002) to funktioner, den ekspressive og de emotive.
Den ekspressive funktion skal ses som et udtryk for de følelser og holdninger, som, uanset afsenders
intentioner, kan læses ud af teksten, og som fortæller noget om afsenderen.57 Det gør sig både gældende
for sprogbrug, men også for de visuelle virkemidler som farver, lys, stemning, illustrationer, typografi og
lyd.58 Indkredsningen af disse er dog ikke uproblematisk, ide disse aspekter ikke blot eksisterer i kraft af
sine egne karakteristika, men desuden i mødet med beskueren. Ligesom det vil gøre sig gældende, når jeg i
analyse af produktet vil forsøge at indfange modebloggenes æstetiske funktioner, vil jeg derfor lave nedslag
i teksterne, der hvor jeg finder, at der kan spores stilistiske forskelle og ligheder. Ifølge Engholm (2004) er
det netop ud fra sådanne tværsnit, at man ud fra summen af de forskellige karakteristika kan udlede et
primært stilistisk tilhørsforhold, som dog altid vil være udtryk for én ud af mange mulige tolkninger.59 Ved
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hjælp af de screendumps, der præsenteres, kan læseren således med egne øjne se hvorfra jeg drager mine
konklusioner, og dermed selv vurdere værdien af de betragtninger, der fremlægges.
Går man ind på Agurkeliv og Disocountliv&Luksusdrømme mødes man umiddelbart af to lyse og
minimalistisk designede sites, der hovedsageligt benytter sig af farverne sort og hvid. På begge sider fylder
blogtitlen en pæn del, mens det dog kun er Discountliv, der med sorte kasser har valgt at fremhæve
bloggens undertitel: ”Om alt det man ikke kan få og alle de fantastiske ting og oplevelser og ting, som man
faktisk har råd til”. Hos Agurkeliv findes der udover den enkle, store sorte blogtitel kun en lille og enkel
illustration, som forestiller Acie selv.60 Illustrationen er holdt i en enkel, naivistisk stil, og med sin enkle
sorte streg stemmer den fint overens med sidens stramme minimalisme. Begge sider søger altså et enkelt
og lidt ufarligt udtryk, men stilen hos Fierce&Fattig er lidt mere
løssluppen hvad angår farve og layout. Selvom layoutet også her
forekommer enkelt, så er både blogtitel såvel som indlægsoverskrifter
holdt i lilla nuancer, der signalerer, at der her findes et lidt større
råderum for kreativ udfoldelse end hos de to andre blogs. Samme
tendens kan spores indlægsoverskrifterne, hvor Fierce&Fattig igen
skiller sig ud ved at bruge et udtryk som ”Bytte Bytte Købmand”, mens
Acie og DisountLiv holder sig til henholdsvis ”Boring Post” og ”T‐
Shirtkjolen”. Mens der bruges humor i overskrifterne på Fierce&Fattig61,
er Acie mere underspillet finurlig, idet hun bruger udtryk fra engelsk og
Illustration af Acie, tegnet af
StineStregen, lånt fra Acie.

svensk. Eksempelvis skriver hun ”Take a Hike” ved et indlæg om sko, og
”Eat this CharlotteD”, om et hårelastik, som hun vidste, at bloggeren
CharlotteD syntes var grimt.62 Dette, kombineret med en hyppig brug af

slang fra både ind‐ og udland, giver Acie et skær af coolness63, som ikke er til stede på de to andre blogs.64
Hun bruger sproget som social markør og signalerer derfor overfor sine læsere, at hun tilhører en bestemt
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gruppering.65 En gruppering som tør lege med sproget og bruge slang, der endnu ikke er særlig etableret,
fordi det er netop hende og medlemmer af denne gruppering, der er med til at skabe slangudtryk.
Anderledes forholder det sig med Discountliv&Luksusdrømme, der holder sig til en mere jordnær tone, og
således med overskifter som ”Råt og Sort til Efterår”, ”Velourkjole” og ”Billige Blonder” har et enkelt og
objektivt beskrivende ordvalg. Opsummerende fremstår de implicitte afsendere af de tre blogs meget
forskellige. Hvor Fierce&Fattig fremstår som sjov, legesyg og uformel, synes Agurkeliv at være mere
eksklusiv og tjekket. Discountliv&Luksusdrømme virker heroverfor lidt mere seriøs og uprætentiøs.

Kontekst
Konteksten udgøres i Thorlacius’ model af to funktioner; den referentielle og den intertekstuelle funktion.
Den referentielle funktioner henviser i Thorlacius’ (2002) model til indholdet og dets denotative aspekter og
afdækkes gennem en analyse af tekstens indeholdte tegn. Udsætter man de tre blogs for en sådan analyse,
vil man straks se, at de alle i høj grad gør brug af den referentielle funktion, særligt i forbindelse med den
store mængde fotografier, som de alle benytter. I Peirces (1998) tegnterminologi fungerer disse billeder
nemlig som ikoner, fordi de netop refererer til de objekter de repræsenterer ved blot at ligne dem.66 Mens
alle tre blogs benytter billeder af tøj, sko osv., som henviser til fysiske genstande ved at ligne dem, så er det
dog kun Agurkeliv og Fierce&Fattig, der benytter fotografiet som repræsentant for deres eget fysiske
udseende. Øverst til højre på sin side har Acie fx placeret et billede af sit ansigt, og giver således sine læsere
en ide om, hvordan hun ser ud. Kia fra Fierce&Fattig har også brugt et billede af sig selv men har valgt at
dække halvdelen af sit ansigt med hænderne. Vibeke fra Discountliv&Luksusdrømme går anderledes til
værks, idet hun over menuen ude til venstre har valgt at lade sin profilbeskrivelse ledsage af en illustration.
Selvom denne i mindre grad end et fotografi giver læseren en fornemmelse af, hvordan hun ser ud i
virkeligheden, er referencen stadig ikonisk, idet den refererer gennem princippet om lighed mellem tegnet
(tegningen) og objektet (Vibekes faktisk udseende).
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Ifølge de Klerk (1990) fungerer slang netop som social markør, når unge skal etablere deres tilhørsforhold til en
bestemt gruppe. Desuden argumenterer hun for, slang især bruges af personer med høj grad af selvtillid, set i forhold
til deres position i en given gruppe.
66
Peirce (1998) s. 5.
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Illustration af Vibeke, fotografi af Acie samt fotografi af Kia.

Illustration af Vibeke, lånt fra Discountliv&Luksusdrømme
Jeg vil argumentere for, at fotografierne på alle tre blogs, udover deres ikoniske funktion, også har
symbolske træk, da et tegn i Peirces’ (1998) forstand er symbolsk, hvis det henviser til sit objekt gennem en
konvention i et sprogsamfund67. Andersen (2001) argumenterer for, at modefotografiet68 udover at
repræsentere sit objekt (modellen/tøjet) og sin ophavsmand (fotografen) også altid repræsenterer sin art,
nemlig modefotografiet/moden:
Modefotografi fungerer her altid som en gestus ind i modens diskursive felt, hvor det
69
retoriske udsagn »dette er mode« ligger som en evigt gentagelig undertekst.

Hermed fungerer modefotografiet netop som et symbolsk tegn, idet man som læser gennem
konvention har tillært sig, at moden, som ifølge Simmel (1957) per definition er konstant
omskiftelig, netop kan afkodes gennem dette. Fotografierne af skribenter såvel som modeller har
altså en referentiel funktion, som rækker langt ud over de fysiske genstande som de portrætterer.
Andersen (2001) argumenterer desuden for, at modefotografiet siden 1990’erne har gennemgået
en æstetisk udvikling, hvor det i mange tilfælde søger at mime mere realistiske fotogenrer, fx
pasfotoet, og det synes jeg er ret interessant i forhold til fænomenet blogs. Hvor Andersen (2001)
skrev i en tid, hvor modefotografiet mestendels fandtes i magasinerne, er det nu netop
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Drotner et al. (1996) s. 187.
I tråd med Andersen (2001) anser jeg fotografierne på de tre blogs for at falde indenfor genren ”modefotografi”, da
det trods skribenternes brug af egen krop og eget tøj, er moden som er i centrum for fotografiet.
69
Andersen (2001) s. 11.
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amatørerne, i dette tilfælde bloggerne, der tager modefotografierne, og det medfører en form for
autentisk realisme, som hun ikke har foregrebet i sin analyse. Disse modefotografier mimer nemlig
ikke kun den hverdagsagtige snap‐shot situation –de er den hverdagsagtig snapshotsituation, og
det kan muligvis øge deres appel overfor beskueren:
Den kejtede og amatøragtige stil, som forbindes med det private snapshot, opleves derimod i mindre
grad som »kodet« og tilskrives derfor en større autenticitet og troværdighed end det professionelle
70
reklamebillede.

Selvom fotografierne på de tre blogs selvfølgelig er iscenesat, idet de tre bloggere nøje udvælger
beklædning og desuden poserer, så er spørgsmålet om autenticitet vigtigt i forhold til læsernes
afkodning af billederne. Hvilken betydning har det eksempelvis, hvis læserne rent faktisk tillægger
modefotografiet på bloggen mere troværdighed, end de der findes på andre medieplatforme?
Meget mere om det i forbindelse med databehandlingen.
Som Thorlacius (2002) påpeger, er det i forbindelse med navigation på det enkelte site en stor
udfordring at benytte sig af referentielle funktioner som eksempelvis ikoner, indeks og symboler,
fordi brugerne ofte ikke forstår referencen mellem tegnet, og den funktion det henviser til.71
Mange benytter sig derfor i stedet af tekst, som en mere sikker form for kommunikation, fordi den
er baseret på arbitrære tegn, bogstaverne, og læserne dermed kan afkode dem mere entydigt.
Dette gør sig også gældende for alle tre blogs, der, udover de mange ikoniske/symbolske
fotografier og enkelte illustrationer, hovedsageligt holder sig til tekst, når det kommer til
navigation på siden.
Drotner et al. (1996) beskriver Peirces (1998) indeksikalske tegn, som et tegn, der står for sit
objekt i kraft af en nærhedsforbindelse, fx et fodspor som tegn på den der har sat det.72 På
baggrund af dette vil jeg overordnet set klassificere de tre blogs som indeksikalske i deres natur,
idet de netop henviser til noget i virkeligheden gennem en nærhedsrelation. De tre modeblogs
peger alle tilbage på deres skribenter, idet de alle bruger sig selv som udgangspunkt for deres
blogs. Hver af de tre blogs er altså et ”fodaftryk” sat af henholdsvis Vibeke, Kia og Acie.
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Den intertekstuelle funktion henviser til andre produkter, som ligger udenfor den analyserede
situationskommunikation, og som dermed er løsrevet fra såvel den tekstlige som den situationelle
kontekst.73 Denne funktion er nærmest allestedsnærværende på de tre udvalgte blogs, idet de alle
indeholder en links‐liste med en oversigt over hvilke andre blogs, som de hver især anbefaler og
følger med i. Mens Acies liste kun indeholder 17 links til hendes ”favoritter”, som hun kalder dem,
har Vibeke samlet 36 blogs på sin ”blogliste”. Kias liste på Fierce&Fattig er dog den absolut
længste og helt oppe på 106 blogs, samlet under overskriften ”blogs der inspirerer mig!”.
Den intertekstuelle funktion er dog også til stede ved henvisninger til andre medier end blogs. Acie
henviser blandt andet til den klumme hun skriver på bazaronline.dk, og Kia gør ligeledes
opmærksom på, at hendes arbejde som moderedaktør for ungdomsmagasinet Chili kan ses på
chilinet.dk. I mange tilfælde benytter Agurkeliv og Fierce&Fattig desuden billedserier og
forsidefotografier fra modemagasiner, så også disse må
sige at indgå i de to blogges intertekstuelle kontekst.
Brugen af fotografier fra magasiner og henvisning til
disse finder imidlertid næsten aldrig sted hos
Discountliv, som dog i højere grad end de to andre
låner billeder fra tøjfirmaer som H&M, TopShop of
Asos, hvis hjemmesider på den måde indgår som
intertekstuel reference.
Et andet eksempel på intertekstualitet findes hos Acie,
der på sin blog har inkorporeret en twitter‐funktion,
således at hendes tweets automatisk importeres til

Twitteropdateringer fra Acie.dk

hendes blog og er tilgængelige for læsere, der som udgangspunkt ikke abonnerer på hendes
twitteraccount.74 Samme intekstualitet er dog også på spil hos Fierce&Fattig, hvor Kia har linket til
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Thorlacius (2002) s. 139‐140.
Twitter er en net‐baseret social tjeneste, der bedst kan beskrives som mikro‐blogging. Med max 140 tegn skriver
man, hvad man foretager sig, tænker på eller noget helt andet. Andre kan så følge med i, hvad du skriver, ligesom du
kan følge med i, hvad de skriver. Se mere på twitter.com.
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sin Trendsales75 profil, så læsernes nemt kan finde og købe noget af det tøj, som hun ikke længere
bruger.
Intertekstualiteten på de tre blogs er dog også at finde på et lidt mere overordnet niveau, nemlig i
de genremæssige træk, som de låner fra blandt andet dagbogen, modemagasinet og klummen.
Førstnævnte intertekstualitet ses tydeligt i forbindelse med blogindlæggendes kronologiske og
daterede indlæg, der, som også Sørensen (2001) påpeger, mimer dagbogens genre i den måde den
opdateres. Lige så vel som det er forskelligt hvor ofte folk opdaterer deres offline dagbøger, er der
dog også forskel på hvor ofte Acie, Kia og Vibeke opdaterer indholdet på deres blog. Hvor Acie i
perioder er helt oppe på 5 indlæg pr. dag nøjes Kia som regel med to, mens der godt kan gå en dag
eller to imellem Vibekes opdateringer. Lighederne med dagbogsgenren findes dog også i
bloggenes udgangspunkt i skribenten og dennes oplevelser, et genremæssigt træk, som dog også
har intertekstuel reference til klummen. Bloggene skrives nemlig som kommentar til aktuelle
modestrømninger, og kan derved ses som et udtryk for den subjektive holdningstilkendegivelse,
der kendetegner netop klummegenren.76 Den sidste intertekstualitet, med modemagasinerne, ses
for det første i bloggenes emnevalg, men derudover også visuelt, bedst illustreret ved især Acie og
Vibekes brug af collagen. Her samler de en række beklædningsdele efter et tema og mimer således
modemagasinernes layout.

Collage fra Discountliv&Luksusdrømme til venstre og collage fra Agurkeliv til højre.

75

Trendsales.dk er en dansk hjemmeside, der på samme måde som den blå avis, formidler kontakt mellem sælgere og
købere af brugte objekter, og der er især fokus på tøj, sko osv. Pr. august 2009 havde siden ca. 360.000 registrerede
brugere. (kilde: trendsales.dk)
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Produkt
Til selve produktet knytter sig ifølge Thorlacius (2002) to æstetiske funktioner: Den formale funktion og den
uudsigelige funktion. Hvor den førstnævnte omfatter de æstetiske udtryk som umiddelbart kan klassificeres
og beskrives vedrører den uudsigelige funktion de aspekter af produktets æstetik, som netop ikke lader sig
klassificere og beskrive. Funktionerne dækker over produktet som helhed, og i forbindelse med denne
analyse betyder det, at det er tekstens indhold såvel som dens udtryk, der er genstand for interesse.
Thorlascius (2002) påpeger dog, at æstetiskbegrebet ikke i sig selv er entydigt, da det gennem tiden har
haft forskellige semantiske betydninger, og at æstetik således kan opleves sanseligt, emotionelt, kognitivt
eller som en kombination af disse.77 For at operationalisere æstetikbegrebet så det er brugbart i en model
som

den

ovenstående,

bruges

Favrholdts

(2000)

skelnen

mellem

primære

og

sekundære

oplevelseskvaliteter. Hvor de primære kvaliteter udgøres af form, størrelse, antal, hastighed, vægt og andre
fysisk beskrivelige egenskaber, så udgøres de sekundære kvaliteter af størrelser som farver, lyde, lugte og
smagsoplevelser. I Thorlacius’ (2002) forstand er det netop denne skelnen mellem de umiddelbart
beskrivelige og det mere subjektivt oplevede, der danner grundlag for de to æstetiske funktioner; den
formale og den uudsigelige.
Som jeg beskrev i forbindelse med analysen af den implicitte afsender, er alle tre blogs forholdsvist enkle i
deres design, med en overskrift øverst, en arkiv‐ og linksliste i siden, og alle på hvid baggrund. De primære
oplevelseskvaliteter er med andre ord temmelig ens, og det skyldes nok, at de alle benytter sig af blog‐
software, som skabelon for sidens opbygning. Fierce&Fattig samt Discountliv&Luksusdrømme benytter
skabeloner fra Blogger, mens Agurkeliv bruger en skabelon fra Wordpress, og selvom disse kan varieres
med hensyn til layout, skrifttype osv., så er princippet og de indeholdte komponenter stort set identiske.
Der, hvor de tre blogs i nogen grad adskiller sig fra hinanden, er ved de sekundære oplevelseskvaliteter,
hvor eksempelvis farve spiller en stor rolle. Ser man bort fra fotografierne, er farverne som tidligere nævnt
fraværende hos Agurkeliv og Discountliv&Luksusdrømme, mens den lilla farve er med til at give
Fierce&Fattig et mindre stramt og uformelt udtryk. Det bemærkelsesværdige i analysen af de tre blogs’
sekundære oplevelseskvaliteterer er dog ikke forskelligheden, men snarere i hvor ringe grad netop disse
sættes på spil på de tre blogs. Sanseoplevelserne lyd og bevægelse forefindes næsten aldrig på
Discountliv&Luksusdrømme, mens de en sjælden gang kan opleves hos Acie og Fierce&Fattig i form af
musikvideoer, som er linket fra youtube.com. Den sekundære oplevelseskvalitet på de tre blogs er dermed
begrænset til det visuelle udtryk, som, grundet de minimale variationer i layout og farver, hovedsagligt
bæres af fotografier og illustrationer. De tre modeblogs udnytter med andre ord ikke deres udstrakte
77
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muligheder for inkorporering af multimedier, et karakteristika, der ellers adskiller dem fra modemagasinet,
som netop også baserer den sekundære oplevelseskvalitet på det visuelle udtryk.
Det visuelle udtryk hos Agurkeliv understøtter ikke helt den implicitte afsenders ”coolness”, men tilfører
den i stedet en grad af den uformelle og lidt legesyge stil, som findes hos Fierce&Fattig. Det sker blandt
andet gennem fotografiernes motiv, der spænder fra det lokale supermarked set fra skribentens vindue, til
billeder af, hvordan en søndag ser ud fra hendes synspunkt, bogstaveligt talt. Det stramme layout blødes på
denne måde op af fotografierne, der ikke kun tilfører siden farve, men også humor og uhøjtidelighed i form
af de noget uventede motivvalg.

Eksempler på billeder på acie.dk.

Hos Discountliv&Luksusdrømme svarer det visuelle udtryk godt overens med den implicitte afsender, idet
fotografierne, ligesom undertitel, illustration og overskrifter, meget objektivt illustrerer det omtalte. Vibeke
poserer kun meget sjældent, og som på billedet, der illustrerer, at hun skal til at spise pandekager, er der
ingen bevægelse eller aktivitet i fotografierne. Fotografier og collager tilfører siden små farvestænk, men
den sort‐hvide fokus holdes, blandt andet ved at indramme alle fotografier i en tyk, sort ramme. Det
visuelle udtryk er derfor meget statisk og en lille smule tungt, idet rammerne sammen med den førnævnte
overskrift ”fylder” meget på siden, og der derfor ikke er meget ”luft” omkring dem.
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Eksempler på billeder fra DiscountLiv.

Hos Fierce&Fattig synes der også at være overensstemmelse mellem den implicitte afsenders
legesyge og uformelle stil og den uudsigelige funktions visuelle udtryk. Det sker blandt andet, når
Kia viser billeder af sig selv stående ved siden af mannequiner, lader sin mosters hund snige sig
med på billedet, eller når hun, som på billedet næst yderst til højre, vælger at vise et lidet
flatterende billede fra en våd aften i byen (Kia er kvinden til venstre i billedet). Da Kias fotografier
ofte er meget farvemættede, resulterer det i et farvefuldt visuelt udtryk, som dog kan virke rodet,
idet billederne på Fierce&Fattig er meget store, der ofte bruges to billeder ved siden af hinanden,
og der kun er meget lidt ”luft” omkring dem. Modsat Discountliv&Luksusdrømme og i tråd med
Agurkeliv er der bevægelse og aktivitet i billederne, idet hun viser billeder af de ting, hun foretager
sig og desuden poserer så voldsomt, at det kunne tyde på en ironisk distance til selve det at
posere.

Eksempler på billeder fra Fierce&Fattig.

Mediet
Thorlacius (2002) knytter to funktioner til selve mediet, den fatiske funktion og den mere netspecifikke
navigative funktion. Den fatiske funktion vedrører hvorledes kontakten mellem afsender og modtager
bevares, uden at der foregår nogen egentlig udveksling af information. Thorlacius (2002) overfører
Jakobsons (1960) oprindelige forståelse af den faktiske funktion og argumenterer for, at den i studiet af
netbaserede medier kan aflæses gennem fokus på sidens rytme og variation:
Ligesom rytmen i musik optræder som den helt essentielle funktion til at holde sammen på hele
kompositionen, skulle navigationsstrukturen på et website gerne optræde, som et rytmisk forløb, der
holder sammen på hele websitets struktur og giver brugerne mulighed for at falde ind i en naturlig og
uhindret rytme, når de navigerer rundt på websitet…(…)…Variationen består i, at beskueren
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overraskes ved, at der afviges fra det traditionelle eller forventede forløb eller rytme, og derved
78
skærper publikums opmærksomhed.

Den fatiske funktion på de tre blogs udmøntes især gennem rytmen, i den måde de opdateres på,
nemlig kronologisk med det nyeste indlæg øverst. Ligesom netop denne egenskab indgår i min
definition af begrebet blog, indgår den i læsernes forventning til bloggens udformning. Denne
konsistens mellem forventning og faktisk udformning er dermed medvirkende til at fastholde
kontakten mellem afsender og modtager. Variationen er på de tre blogs er minimal, idet der ikke
findes deciderede ”undersider”, som på en almindelig hjemmeside, men kun ”ældre” sider,
udgjort af tidligere indlæg. Arkivet adskiller sig dog ikke væsentligt fra den nyeste side, da
skabelonen, qua den brugte blogsoftware, er den samme. Af selvsamme grund er det svært at tale
om navigation og navigativ funktion i forbindelse med blogs, idet mulighederne begrænser sig til
netop arkiv og den føromtalte liste af links. I de tilfælde hvor skribenterne har lavet links inde i
selve et indlæg, forefindes der dog navigativ variation, idet der ofte åbnes et nyt vindue og rytmen
derved brydes. Det sker fx når Vibeke med ordene ”I kan finde artiklen her”, opfordrer læsernes til
at trykke på det understregede ord, hvorefter man som læser derved ender på hjemmesiden
dseneste.dk og må trykke på browserens ”tilbage”‐knap, hvis man netop vil tilbage til
Discountliv&Luksusdrømme.
Den fatiske funktion kan også findes i sproget, og når Acie skriver ”Kan I se hvem det er?”79, og
dermed mimer den interpersonelle kommunikation, er det egentlig ikke for at spørge læserne om
til råds men snarere for at etablere en kontakt med læserne. Det samme gør sig gældende hos Kia,
når hun hilser sine læsere ”Godmorgen!”80 og desuden ofte afslutter sine indlæg med
kommentarer som fx ”Håber at I har en god lørdag og nyder vejret.81 Når Acie og især Kia, i øvrigt i
modsætning til Vibeke, på denne måde konsekvent henvender sig direkte til læserne, er det
dermed ikke for at overføre information til dem, men snarere en form for rituel handling, der skal
fastholde kontakten mellem dem selv og deres læsere. Derudover fungerer den direkte
henvendelse som en opfordring til kommentarer og interaktion, hvilket jeg senere vil vende
tilbage til.

78

Thorlacius (2002) s. 165‐166.
http://www.acie.dk/?p=297 (12. August 2009)
80
http://fierceogfattig.blogspot.com/2009/08/turen‐gar‐til.html (12. august 2009)
81
http://fierceogfattig.blogspot.com/2009/08/turen‐gar‐til.html ( 12. august 2009)
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Kode
Til koden knytter sig den metakommunikative og den intersemiotiske funktion. Den intersemiotiske
funktion er på spil i en tekst, når man benytter tegn fra ét kodesystem til at forklare tegn fra et andet
kodesystem.82 Det handler altså om samspillet mellem tekstens koder, og i denne forbindelse er Barthes’
(1964) betragtninger om billedets to grundfunktioner, forankring og afløsning

83

, interessante. Hvor en

forankring forekommer, når en tekst understreger oplysninger i et billede eller omvendt, er der tale om
afløsning, når enten tekst eller billede tilføjer nye oplysninger og dermed betydninger til samspillet imellem
de to. Den intersemiotiske funktion på de tre blogs udgøres af forankring¸ når billeder såvel som tekster
bruges til at illustrere og beskrive de objekter, som skribenterne opfatter som ”moderne”. Gennem
forankring af fotografiernes betydning forsøger de således ofte med teksten at give læserne en nøjagtig
fornemmelse af, hvordan objektet tagger sig ud i virkeligheden. Desuden gælder det for alle tre blogs, at de
kun meget sjældent laver indlæg, som udelukkende består af enten billede eller tekst, om end det sker lidt
oftere på Fierce&Fattig og Discountliv, end det gør hos Agurkeliv. De tre blogs benytter sig dog også i stor
stil af afløsning, og det sker især, når de i teksten eksempelvis oplyser om fabrikant, pris og forhandler i
forbindelse med en fotograferet genstand. Dette tilfører nemlig nye oplysninger til læsernes
betydningsdannelse i forhold til fotografiet, som ikke umiddelbart kan læses ud af billedet selv.

Den implicitte modtager
Til den implicitte modtager knytter sig to funktioner, den konative kommunikationsfunktion og den
interaktive kommunikationsfunktion, der begge har det formål at påvirke modtagerens vilje, handlinger
eller andre former for adfærd.84 Som det gjorde sig gældende for den implicitte afsender, gælder det også
her, at disse to funktioner kan aflæses direkte i teksten og altså ikke vedrører den faktiske reception. Hvor
Jakobson (1960) med den konative funktion har sproget in mente og således henskriver den til brugen af
sprogets imperativer eller vokativer, skal den i thorlacius’ (2002) forstand aflæses i, hvorvidt de æstetiske
virkemidler opfordrer eller påvirker modtager til handling.85 Den konative funktion er blandt andet til stede
i søgefunktionerne hos Agurkeliv og FierceogFattig, idet læseren her både gennem tekst og tilhørende
”knap” opfordres til at søge i arkiverne, ligesom den også er i spil, når selvsamme skribenter gennem tekst
og links tilskynder læseren til at følge dem på henholdsvis Twitter, Trendsales, BlogLovin, Bazar og Chili.
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Funktionen findes dog også i skribenternes opfordringer til interaktion, hvilket især finder sted på
Discountliv&Luksusdrømme, hvor Vibeke ofte spørger sine læsere til råds om alt fra genudsendelser i TV, til
hvad der findes af seværdigheder i Horsens.86 Vibeke gør her den implicitte modtager til ekspert, idet hun,
gennem opfodring til interaktivitet, netop konsulterer sine læsere, for at få indsigt og informationer om et
emne, som de ved mere om, end hun gør.
I forbindelse med den interaktive kommunikationsfunktion påpeger Thorlacius (2002), at selve begrebet
interaktion er flertydigt og således opfattes og defineres forskelligt alt efter hvilken fagtradition, man
bekender sig til. Fra et sociologisk perspektiv kendetegnes interaktion ved to eller flere menneskers adfærd,
der gensidigt orienterer sig mod hinanden, mens den i informatikkens optik indebærer, at et menneske
betjener en maskine.87 Indenfor kommunikations‐ og medievidenskaberne findes der en lang række
forskellige tolkninger af begrebet, der dog alle synes at dække over den proces, der foregår mellem
modtager på den ene side og mediebudskabet på den anden side.88 Thorlacius (2002) forholder sig kritisk til
denne tolkning, idet hun nærmere anser, det der foregår mellem tekst og læser som reception snarere end
interaktion. I forbindelse med netop denne tekstanalyse er jeg enig i hendes betragtninger. Idet jeg ikke
inddrager den faktiske modtager, men kun den implicitte, er den kommunikations‐ og medievidenskabelige
begrebsopfattelse ikke tilstrækkeligt operationalisérbar. I stedet vil jeg i forbindelse med nærværende
tekstanalyse benytte informatikkens interaktionsforståelse og dermed fokusere på den interaktion, der
finder sted imellem menneske og maskine. I tråd med Thorlacius (2002) skelner jeg mellem fem interaktive
kommunikationsmønstre89:
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Matrix’et med de fem interaktive kommunikationsmønstre er en videreudvikling af Jens F. Jensens (1997) model,
der dog kun indeholdte fire kommunikationsmønstre. Thorlacius (2002) har tilføjet funktionen Transaktion. Jens F.
Jensens (1997) model er i øvrigt videreudviklet fra Bordewijk & Kaams (1986) matrix med fire
kommunikationsmønstre; Allocution, conversation, consultation og registration.

34

Kilde: Thorlacius (2002) s. 83.

Det første kommunikationsmønster, transmission, optræder i nogen grad på alle tre blogs, ide de alle kan
læses uden nogen form for kommunikation i retningen fra læser(bruger) og skribent(center). Det skyldes
hovedsageligt, at der ikke findes de store muligheder for navigation på de tre blogs, og at læseren, qua det
kronologiske format, ikke har store muligheder for at ændre i det forløb, som skribenten og den brugte
blogsoftware har foreskrevet.
Som ovennævnt spørger Vibeke fra Discountliv&Luksusdrømme dog ofte sine læsere til råds, og det samme
gør sig fra tid til anden gældende for Kia og Acie.90 Hermed er også Thorlacius’ (2002) anden
kommunikationsmønster, konversationen, til stede, idet læsernes svar næsten altid følges op med
kommentarer fra skribenterne, og der i nogle tilfælde opstår debat læserne imellem. Dette
kommunikationsmønster er dog en smule problematisk i forhold til blogsoftware, idet skribenterne faktisk i
mange tilfælde skal godkende læsernes kommentarer, før de bliver offentligt tilgængelige. Dermed er det
ikke læserne(brugerne), der står for distribution af informationen, men snarere centeret (skribenterne), og
interaktionen er dermed til en vis grad kontrolleret, idet de har mulighed for at udøve censur i
kommentarspalterne. Dette forhold kan muligvis have nogle konsekvenser for læsernes lyst til og den måde
de konverserer med hinanden og skribenterne på, hvilket jeg selvfølgelig vil undersøge i forbindelse med
databehandlingen.
Da Thorlacius’ (2002) fjerde og femte kommunikationsmønstre, konsultation og transaktion, vedrører
dataudtræk, eksempelvis søgning efter togtider og e‐handel, anser jeg dem ikke for at være vigtige i
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Se blandt andet: http://fierceogfattig.blogspot.com/2009/08/mere‐lkker‐friis‐og‐co‐stuff.html og
http://www.acie.dk/?p=325 (17. August 2009)
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forbindelse med de tre blogs. Det femte mønster,
registreringen, har dog en vigtig funktion på de tre
blogs, idet det netop er denne, som er på spil i
”faste læsere”‐blokken, der findes på såvel
Discountliv&Luksusdrømme,

Agurkeliv

og

Fierce&Fattig. Som læser har man nemlig

mulighed for at registrere som ”fast læser” af
bloggen, hvilket vil sige, at man ved at logge
sig ind på sin Blogger‐konto, kan se hvilke af
de blogs man har tilmeldt sig, der for nyligt er

Eksempel på ”faste læsere” taget fra Agurkeliv.

blevet opdateret. Udover denne automatiske
opdatering betyder registreringen dog også, at man bliver ”synlig” overfor bloggens øvrige
tilmeldte læsere, som udover at kunne dit navn og et tilhørende billede, også får adgang til ens
Blogger‐profil.91 Registreringen har dermed betydning for læserne i den forstand, at de får adgang
til informationer om hinanden, men har samtidig signalværdi for skribenten, idet funktionen
tydeligt ”tæller”, hvor mange tilmeldte læsere der følger bloggen. Funktionen er med andre ord et
mål for, hvor populær bloggen er, og mens Kia nøjes med at opfordre læsere til at tilmelde sig,92
og Vibeke blot takker dem, der allerede har gjort det93, så har Acie forsøgt at øge antallet af
tilmeldte ved at udlodde et gavekort til Friis&Co på 500 kr.94
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Det er netop denne adgang til andre læseres kontaktoplysninger, som jeg har brugt i rekrutteringen af respondenter
til e‐mail interviews.
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Databehandling
Som nævnt i afsnittet om opgavens metode vil databehandlingen vil have karakter af en
hermeneutisk fortolkningsproces, der af Kvale (1997) karakteriseres således:
Forståelsen af en tekst sker gennem en proces, hvori betydningen af de enkelte dele bestemmes af tekstens
95
globale betydning , således som den foregribes. Den nærmere bestemmelse af de enkelte deles betydning vil
kunne ende med at forandre den oprindeligt foregrebne betydning af helheden, hvilket igen påvirker de enkelte
96
deles betydning osv.

Det betyder rent praktisk, at jeg løbende og eksplicit vil diskutere teori, empiri og delkonklusioner i
forhold til opgavens problemformulering og omvendt, indtil jeg når frem til et enhedspræget
resultat, som dog stadig rummer delkonklusionernes kompleksitet. I tråd med Halkier (2002) har
jeg lavet en tematisk kodning af datamaterialet og således kondenseret materialet ved at samle og
give overskrifter til de tematikker, som rent meningsmæssigt hænger sammen.97 I kondenseringen
fandt jeg frem til fire overordnede tematikker, som i forhold til opgavens problemformulering var
relevante at arbejde videre med: 1) Spørgsmålet om autenticitet 2) Modebloggen som virtuelt
community 3) Den danske modeblogsofære 4) Modebloggen i et kommercielt perspektiv.
Indledningsvist vil jeg dog præsentere Brüggers (2002) mediatetbegreb, som jeg løbende vil bruge
til at beskrive og karakterisere de af modebloggens særlige egenskaber, der eksempelvis adskiller
den fra modebladene, som respondenterne flittigt brugte som udgangspunkt for deres
overvejelser og sammenligninger.

Mediatetsbegrebet
Begrebet mediatet beskriver ifølge Brügger (2002) helt grundlæggende et givent medies måde at
være medie på og er derfor et nødvendigt element i studiet af det givne medie.98 Nødvendigt i den
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Jeg forholder mig kritisk overfor brugen af udtrykket ”global betydning”, og understreger, at jeg i denne
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Kvale (1997) s. 57.
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Selvom opgaven ikke i sin struktur er opbygget efter undersøgelsen af modebloggens mediatet, er det netop
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Brügger (2002) s. 43‐52.
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forstand at et medies mediatet er det centrale analyseobjekt i studiet af mediet, fordi det netop er
dette, der adskiller det fra de øvrige medier, idet hvert medie har sin egen særlige mediatet.99
Et medies mediatet indkredses ved at se på en lang række variable faktorer, materielle som
immaterielle, i forbindelse med områderne produktion, distribution og konsumption:100
1. Matter: Mediets ”materiale”. Er mediet fysisk eller ikke‐fysisk? Er det fx elektronisk?
2. Space: Mediets ”rum”. Er det klart afgrænset eller flydende? Dimension og rumfylde.
3. Time: Mediets ”tid”. Er det klart afgrænset elle flydende? Hvor lang tid tager det fx at
bruge mediet?
4. Movement: Mediets ”bevægelse”. Hvor hurtigt eller langsomt bevæger mediet sig?
5. Accesibility: Mediets ”tilgængelighed” både hvad angår forståelighed og fysisk tilgang.
6. Handiness: Mediets ”håndterbarhed”. Hvor nemt/svært/økonomisk er mediet at
håndtere/kontrollere, både hvad angår tid og rum?
7. Symbolic format: Mediets ”udtryk”. Hvilke udtryksformer benytter mediet? Skrift, billeder,
video etc.
8. Ability to change: Mediets ”forandringspotentiale”. Er mediet stabilt eller dynamisk?

Variablerne skal som ovennævnt ses i forhold til de tre områder, produktion, distribution og
konsumption. Brügger (2002) understreger dog, at områderne alle ligger indenfor mediet, og at
man derfor skal tage udgangspunkt i mediets særlige karakteristika i undersøgelsen af de enkelte
områder.101 Som eksempel vil det i undersøgelsen af modebloggens mediatet, i området
konsumption, betyde, at der skal redegøres for, hvilke variable der tillader og påvirker
konsumptionen, snarere end der skal redegøres for, hvordan indholdet læses af modtageren.
Undersøgelse af mediatet er altså ikke recetionsanalyse, om end de to metoder kan benyttes i
sammenhæng.

Et spørgsmål om autenticitet
En af de tematikker, som i bearbejdningen af datamaterialet kom klarest til syne var læsernes
påpegning af, at der bag hver blog findes et rigtigt menneske frem for en anonym fortæller:
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Modeblogs giver en nærhed, fordi man ved at der sidder en person og blogger (og jeg ved, at man kan
102
bruge lang tid på, at blogge). ‐Emma Lovise.
Hvad der også er betydningsfuldt for mig er, at der bag de forskellige blogs gemmer sig et ganske
"almindeligt" menneske. Jeg kan relatere til deres liv og synes det er stort, de lader os være en del af
103
deres hverdag. –Katrine.
Det er for mig lidt ligesom at se The Hills eller andre realityprogrammer.

104

–Lynn.

For læserne er det altså essentielt, at der bag modebloggen findes en virkelig person, som skriver
med udgangspunkt i sig selv og sit eget liv, og det er således værd at kigge lidt nærmere på
forholdet mellem modebloggen, og den virkelighed den tager udgangspunkt i. For kan man som
læser dermed blot regne med, at teksten er autentisk, forstået på den måde at den skildrer noget
virkeligt og ikke opdigtet, som begrebet autenticitet netop defineres?105 Spørgsmålet om
autenticitet i forbindelse med blogs er komplekst, fordi der, selvom der sidder en ”virkelig person
bag tasterne”, er tale om en slags selvfortælling i form af billeder og ord, hvor bloggeren netop
præsenterer sig selv.106 Det særlige ved selvfortællinger er ifølge Sørensen (2008), at man ikke
bare uden videre kan ”…(…)…sætte sig ned og skrive en biografi uden et fortællesprog at gøre det i,
man vil altid være henvist til de overleverede koder.”107 Så selvom en modeblog i sig selv er et
indeksikalsk tegn på sin forfatter, fordi den peger tilbage denne, så står spørgsmålet om hvad der
er autentisk stadig tilbage, fordi denne virkelighed netop skal formidles. Forholdet mellem tekst og
afsender er derfor ikke direkte mimetisk, men til trods for dette findes der ifølge Sørensen (2008)
en kontrakt mellem læser og afsender, der baserer sig på afsenders intention og læsers
forventning om autenticitet:
Det afgørende forhold er imidlertid, at denne grundbestemmelse fastlægges som en læserkontrakt,
der skal signalere den seriøse bestræbelse på at fortælle sit liv ærligt og sandfærdigt, og at det netop
ikke er det samme som, at der garanteres en direkte og faktuel reference. Kontrakten udformes som
108
et tegn på denne intention i teksten…(…)…

Autenticitet bliver dermed ikke en endeligt definerbar størrelse der sikres af faktuelle oplysninger,
men snarere en intention, som, via en uudtalt kontrakt mellem afsender og læser, gerne skulle
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udmønte sig i en tekst, der ligger i realistisk forlængelse af afsenderen selv. Denne intention om
autenticitet kan klart læses ud af de tre udvalgte modeblogs som tekster, blandt andet i
profilbeskrivelserne hvor hver skribent kort opridser navn (eller alias), køn, alder, bopæl og
motivation for at skrive sin modeblog. For Agurkeliv og Fierce&Fattigs vedkommende gælder
desuden, at de har valgt at offentliggøre et eller flere fotografier af dem selv, hvorved de igennem
en ikonisk reference yderligere styrker sammenhængen mellem dem selv og deres tekster. Det er
altså denne indlejrede intention om autenticitet, som læserne reagerer på, når de mener at kunne
føle, at der sidder et ”rigtigt” menneske på den anden side af skærmen.

Bloggen som performativ selvfortælling
Bloggen er som selvfortælling ifølge Sørensen (2006) performativ, fordi den forsøger at etablere et
åbent og refleksivt kredsløb mellem fortæller og publikum:
Performance sætter selve talehandlingen i scene/til skue, den objektiverer den og åbner den for
evaluering fra et publikum med hensyn til den udviste kompetence og effektivitet. En performance er
109
refleksiv – den bøjer sig tilbage mod sig selv for at blive et objekt for sig selv.

Det skrevne bliver dermed et objekt i sig selv, et refleksivt projekt, der forfattes af skribenten i
forventningen om, at det bliver læst og evalueret af et publikum. Et eksempel på skribenternes
foregribelse af et publikum ses blandt andet i modebloggens mimetiske efterligning af den
personlige kommunikations samtaleformer, hvor det for læseren kommer til at fremstå, som om
bloggeren taler til lige netop ham/hende, mens der dog i virkeligheden skrives til alle og enhver.
Det er blandt andet denne form for performativitet, der, som det blev nævnt i forbindelse med
tekstanalysen, sikrer modebloggens fatiske funktion, kontakten mellem afsender og modtager.
At modebloggen er performativ, gør dog spørgsmålet om autenticitet endnu mere komplekst, end
det var i forvejen. For kan man som læser regne med, at skribenterne overholder den uudtalte
kontrakt og således honorerer intentionen/forventningen om autenticitet, når bloggen samtidig er
skueplads for skribenternes performance overfor læserne? Spørger man Kia, er svaret nej, for
nogle bloggere performer simpelthen ”for meget”:
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…(…)…jeg giver ikke udtryk for, at jeg er noget jeg ikke er. Jeg er bare mig, og når jeg har været til
eksamen så skriver jeg det…(…)…jeg tror læserne nogle gange godt kan tro, at fx sådan en som Trine
hun lever et helt vildt eksklusivt liv. Eller som Pernille der går på designskole og altid bare har et
perfekt outfit på. Og jeg tror godt at der er nogle der kan have en tendens til at tro, at de lever bare
det fede liv. Og når man sidder i Ringsted og er 18 år, så er det da også super nederen at der står
sådan en smuk pige og poserer i en vindueskarm og poserer med sin kat, og fortæller om, at hun skal
110
til reception lige om lidt, ik. –Kia.

Ifølge Kia ligger der altså et problem i, at nogle bloggere ikke tilstræber en realistisk udlægning af
deres liv men efterlader læseren med et urealistisk indtryk af, hvilken slags liv de i virkeligheden
lever. Problemet for Kia, og de læsere, der deler hendes opfattelse af i hvor høj grad en modeblog
bør korrelere med afsenderens faktiske tilværelse, er, at modebloggen, ud over at være en
selvfortælling, samtidig kan være et refleksivt projekt for afsenderen. Selvom der, som læserne
pointerer, sidder et ”rigtigt menneske” bag tasterne, betyder det dermed ikke altid, at
skribenterne tilstræber den selvbiografiske autenticitet, som Kia efter eget udsagn selv efterlever
og desuden efterlyser hos sine kolleger.
At bloggen som selvfortælling er afsenders refleksive projekt, er interessant i forhold til Giddens’
(1991) tanker om modernitet og selvidentitet. Han argumenterer blandt andet for, at
modernitetens refleksivitet strækker sig helt ind i selvets inderste, hvorved selvet med andre ord
netop bliver et refleksivt projekt.111:
Selvidentitetens eksistentielle spørgsmål hænger meget nøje sammen med den skrøbelige karakter
hos den biografi, som individet ”skaber” om sig selv. En persons identitet skal hverken findes i adfærd
eller i andres reaktioner ‐ uanset hvor vigtige disse er – men i evnen til at holde en særlig fortælling i
112
gang.

Identitet handler i Giddens’ (1991) optik med andre ord om individets evne til at holde en
fortælling i gang, og projektet er kronisk i den forstand, at det fortsætter hele livet igennem.113
Modebloggen som performativ selvfortælling kan dermed anskues som et ud af mange områder,
hvor afsenderen løbende forsøger at skabe en følelse af stabil selvidentitet. En skueplads hvor
skribenten med sin fortælling ikke kun performer sin selvfortælling overfor sit publikum men også
overfor sig selv. Set i dette lys handler spørgsmålet om autenticitet i forbindelse med modeblogs
således ikke længere kun om afsenderens realistiske præsentation af sit liv overfor læserne, men
også om egen forhandling af identitet. Dermed har modebloggen ikke kun funktion for læserne,
110
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som bruger modebloggen som redskab til afkodning af modens tegn og som et blik ind i andres
hverdagsliv. Den har også funktion for skribenterne, som bruger deres blogs og deraf følgende
status som modebloggere, som en del af deres selvfortælling og aktive identitetsarbejde. Netop
funktionaliteten i forhold til bloggernes refleksive projekt ses i skribenternes begrundelser for,
hvorfor de startede med at blogge:
Acie: …(…)…vi og snakkede om, at nogle gange når man havde det, altså det kunne være rart at have
noget at gå op i, sådan udover studiet. Og noget som man sådan var godt til. Altså, nu var hun begyndt
til gymnastik ikke. Og altså, hvad er du god til? Haha. Jeg spillede engang tennis, men det gider jeg ikke
mere! Haha.
Interviewer: Haha. Okay, så det er også en hobby?
114
Acie: Ja. Helt sikkert. Ja, men det er i høj grad en hobby. –Acie.
Det er lidt ligesom at gå til håndbold!

115

–Vibeke.

…(…)…Og så er det en hobby jo, ligesom hvis jeg strikkede eller hvad man nu har som hobby. Løber
116
eller et eller andet. –Kia.

Ovenstående citater illustrerer modebloggens rolle, som del i et større identitetsprojekt, fordi de
netop understreger bloggernes refleksivitet i forhold til projektet. Det handler om, at finde
tilfredsstillelse og identitet i at være ”god til noget”, det være sig enten sport, håndværksarbejde
eller modeblogging. De tre interviewede bloggere omtalte således alle deres blogging som en
fritidsaktivitet, hvor de blandt andet fik mulighed for at udleve deres lyst og evner til at skrive, og
det endda til et publikum, som læser det.117 Modebloggen har derfor en specifik og meget jordnær
funktion for bloggerne, fordi den for det første har karakter af hobby og fritidsaktivitet og derved
indgår, som del i et større identitetsprojekt. Derudover har den for det andet funktion som
publicerings‐mekanisme for skribenternes lyst til at skrive og blive læst.

Det autentiske modefotografi
Som nævnt i forbindelse med tekstanalysen nøjes modebloggernes egne fotografier ikke kun med
at mime de realistiske snapshot‐genrer, de er simpelthen den realistiske snapshot‐genre.
Andersen (2001) argumenterede for, at de realistiske fotogenrer og de modefotografier, som låner
deres genretræk, forekommer mere autentiske og troværdige for læserne, fordi de er mindre
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”kodede”, end de mere opstillede fotografier. Det er en observation, som læserne delvist synes at
være enige i:
Jeg synes godt om billederne, bloggerne tager om sig selv. Altså, der er en del billeder, der er i virkelig
ringe kvalitet som hvis de er taget med et dårligt mobilkamera i modlys foran et fedtet spejl. Og dem
kan jeg selvfølgelig ikke bruge til noget. Men de billeder, hvor man kan se, hvad folk har på, og hvor
outfittet er i fokus kan jeg godt lide. Altså, de bliver jo sjældent ligeså flotte som magasinernes
editorials, men jeg kan bruge dem til noget, hvis jeg kan se, hvad folk har på, hvordan de sætter det
118
sammen og lignende. ‐Maria.

Maria understreger således modefotografiets referentielle funktion, som symbolsk tegn på
moden, men tilføjer, at denne funktion kun er til stede, hvis bloggeren gør sig lidt umage og
undgår modlys, fedtede spejle osv. Det kan forekomme en anelse paradoksalt, at læserne på
denne måde simultant anerkender bloggernes billeder som brugbare men samtidig underkender
deres kvalitet, fordi de fås meget bedre i modemagasinerne. Her er det igen modebloggens
autenticitet der er på spil; hvis fotografiernes kvalitet blot holder et vist niveau, så man kan se,
hvad bloggeren har på, og hvorledes hun har sammensat det, så er man villig til at tilgive
bloggerne deres manglende evner som fotografer. I magasinerne er det nemlig ikke modellen selv,
der har udvalgt og sammensat det fremviste, og selvom fotografierne således er flotte, kan Maria
ikke finde den samme grad autenticitet i disse, som hun kan i bloggernes. Med udgangspunkt i
læserkontrakten vedrørende autenticitet, anskuer læserne altså i forlængelse heraf også
bloggernes egne fotografier som mindre kodede, end de der forefindes i magasinerne. Læsernes
oplevelse af bloggerfotografiernes realisme bevirker desuden, at de bruges som udgangspunkt for
sammenligning mellem disse og skribenten, en sammenligning som kun er mulig, fordi bloggerne
netop ikke er modeller.
Jeg synes det bliver mere personligt, når der er billeder af bloggeren. Så ved man hvordan personen
ser ud. Modellerne i bladene ser ret kolde ud. Det kan da godt være flot sat op, men der er bare for
119
stor afstand mellem modellen og læseren af bladet. –Emma Lovise

Præmissen for Emma Lovises sammenligning er altså, at der ikke må være for lang afstand mellem
hende selv, og dem hun sammenligner sig med. Der skal med andre ord være mulighed for
identifikation, og bloggerfotografiernes autenticitet repræsenterer netop læsernes mulighed for at
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spejle sig selv i ”helt almindelige piger”, som bloggerne gerne omtaler sig selv.120 Her er altså tale
om et trade‐off, hvor autenticitet spiller en så stor rolle, at man som læser netop er villig til at gå
på kompromis med fotografiernes kvalitet hvad angår lys, komposition og skarphed, alt sammen
for at få en autentisk tolkning af modens tegn, og samtidig spejle og sammenligne sig med andre
”helt almindelige piger”. Modebloggernes egne fotografier er altså mere end blot en dårligere
version af de modefotografier, der findes i magasinerne, og noget tyder på, at også magasinerne
efterhånden har fået øjnene op for deres særlige appel. Eksempelvis er Eurowoman og Cover
faktisk begyndt at bringe eksempler på disse i selve magasinerne.121

Hverdagen i medierne
Læserne er altså villige til at bære over med dårlig billedkvalitet, fordi de vil se, hvordan et
”virkeligt” menneske bærer et stykke ”virkeligt” og økonomisk opnåeligt tøj, fordi de dermed kan
spejle sig selv i dem:
Jeg har også nemmere ved at relatere til en blogger, fordi de er et helt almindeligt menneske med et
helt almindeligt budget og en helt almindelig krop, end en model, der er blevet stylet til
122
ugenkendelighed med ultra dyrt tøj på. ‐Maria.
De kan det at de måske er lidt mere på lige fod med os andre, hvor det man ser i bladene virker langt
123
væk fra ens hverdag, hvis du forstår? ‐Kassandra.

Medieringen af det ”virkelige” og “hverdagslige”, i dette tilfælde almindelige piger, som skriver
blogs om deres personlige interesse for mode, er interessant ud fra et læsersynspunkt, for hvad er
det, modtageren får ud af at være vidne til andres forholdsvist almindelige liv? Ifølge Jerslev
(2004) er mediering af det ”almindelige” del af en tendens, hvor det alment interessante har
skriftet karakter, idet grænserne mellem hvad der er privat og offentligt er i opløsning.124 Det der
førhen tilhørte privatlivet er ikke længere privat, og det offentlige rum er ikke længere offentligt i
traditionel forstand, som det eksempelvis blev beskrevet hos Habermas (1971). Thompson (2001),
120

Jeg vil senere komme ind på, hvordan det at være en succesfuld modeblogger i sidste ende kan resultere i, at
skribenten ikke længere blot kan beskrives som en ”helt almindelig pige”.
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som arbejder i forlængelse af Habermas’ (1971) betragtninger om forholdet mellem det offentlige
og det private, argumenterer for, at netop udviklingen af moderne kommunikationsteknologier
har haft stor betydning for det privates indtog i offentligheden.125 Det skyldes for det første, at
kommunikationsmedier skaber potentiale for offentlighedsformer fritaget fra specifik lokalitet.
Individerne skal ikke længere være ”til stede” for at få indblik i begivenheden, da denne kan
”optages” og udsendes” og således ikke er bundet i hverken tid eller rum. Teknologien har altså
muliggjort en forskydning af grænsen mellem det offentlige og private, men hvilken
modtagerappel har så modebloggens offentliggørelse af private beretninger om det monotone
hverdagsliv, der ikke har hverken intentioner eller illusioner om at ændre det samfund, vi lever i?
Ifølge Bondebjerg (2002), der i sin undersøgelse søgte svar på reality TV’s appel for seerne, skal
begrundelsen netop findes i moderne individers behov for at spejle sig selv i andre:
The rise of reality TV is not just the result of the need for cheap, popular infotainment formats,
although it most certainly is that as well. It is also a reflection of the deep mediation of everyday life in
a network society which creates a strong need for audiences to mirror and play with identities and the
126
uncertainties of everyday life, thus intensifying our innate social curiosity.

Hvis man overfører Bondebjergs (2002) betragtninger omkring reality‐genrens funktion til
blogmediet, og således godtager at flytte argumentationen fra audiovisuelle medier til bloggens
tekst‐ og fotografibårne univers, udfylder bloggen samme funktion som TV’s reality programmer.
De opfylder individernes behov for, at ”få et blik ind i de andres liv”, så man derved kan spejle sig
selv og sin egen identitet i andres, og fungerer således som symbolsk materiale i modtagernes
selvstændige identitetsarbejde. Behovet for denne spejling skyldes ifølge ovenstående citat den
usikkerhed, der ligger i at være et moderne individ og som ifølge Beck (2004) er forårsaget af det
faktum, at selvdannelsesprocessen er blevet fjernet fra det lokale og nære. Den er nu i høj grad et
individuelt projekt, som på baggrund af mediernes eksplosive udbud af symbolsk materiale, ikke
længere er givet på forhånd, men nu kræver aktive valg, fravalg og fortolkning. Et medie som
modebloggen kan derved indgå i individernes selvdannelsesproces, fordi læserne her kan spejle sig
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i skribenten og dennes liv og herudfra drage input til deres eget identitetsarbejde.127 En tese som
også Jerslev (2004) synes at tilslutte sig:
Beretningerne fra det virkelige liv har som damebladenes temaartikler en praktisk funktion som
sparringspartner for det projekt, som det personlige liv er, et projekt som, når det kommer til stykket,
128
skal bestå sin prøve i forhold til andre.

Jerslevs (2004)argumenterer altså for, at mediering af de personlige fortællinger fungerer som
sparringspartner for individernes identitetsprojekter. Modebloggen spiller således ikke kun en
rolle i afsenderens refleksive projekt, som led i den fortælling de blandt andet gennem deres blog
holder i gang, men også i læsernes projekter, som input til deres egne fortællinger.
Delkonklusion: Et spørgsmål om autenticitet
Autenticitet spiller en stor, hvis ikke afgørende, rolle i forsøget på at finde frem til modebloggens
appel hos læserne. Med afsæt i den uudtalte læserkontrakt om netop autenticitet føler læserne,
at de bag tasterne kan mærke et ”rigtigt” og autentisk menneske, og kontakten mellem læser og
skribent sikres gennem sidstnævntes mimen af den interpersonelle kommunikation. Da
modebloggen kan karakteriseres som skribenternes performative selvfortælling kan der dog
sættes spørgsmålstegn ved netop autenticiteten, fordi den indgår som en del af deres refleksive
identitetsprojekt. Nogle bloggere performer simpelthen for meget, hvorved realismen og dermed
autenticiteten risikerer at gå tabt, fordi der ikke må blive for lang afstand mellem læser og
skribent. At det autentiske menneske bag tasterne er ”helt almindelig” hvad angår krop, økonomi
osv., skaber nemlig baggrund for en grad identifikation, der ikke ville være mulig med eksempelvis
magasinernes modeller. De er simpelthen for urealistiske at sammenligne sig med. Det dybe blik
ind i bloggernes til tider monotone og almindelige hverdag fungerer dermed ikke kun som
platform for læsernes afkodning af modens tegn, men desuden som input i deres egen spejling og
forhandling af identitet.
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Modebloggen som virtuelt community
Udover autenticitet var en af de tematikker, der i kodning af datamaterialet kom klarest til syne
spørgsmålet om relationer, interaktion og community på og omkring de forskellige modeblogs.
Selve begrebet community er en smule uhåndterbart, idet der findes forskellige definitioner og
dertilhørende kritik, alt efter om begrebet benyttes indenfor sociologien, filosofien eller
kommunikations‐ og medievidenskaben.129 I nærværende opgave vil jeg, grundet opgavens fokus,
tage udgangspunkt I sidstnævnte perspektiv, og således koncentrere mig om de virtuelle
communities. Rheingold (2000) definerer det virtuelle community som ”…(…)…social aggregations
that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with
sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace.”130 Det virtuelle
community baserer sig I denne forstand af menneskelige relationer, der strækker sig over en vis
periode, og som indeholder en tilstrækkelig mængde af “følelser”. Kia, som, udover at skrive sin
egen blog, er en ivrig bloglæser, formulerer følelsen af community således:
Jeg føler, at når jeg logger på, når jeg læser mine modeblogs, så føler jeg, at jeg har sådan 50 veninder,
131
at jeg kender dem alle sammen på en eller anden måde.

I Rheingolds (2000) forstand opstår de virtuelle communities på bekostning af hverdagens ikke‐
medierede relationer, idet de skaber potentiale for nye og anderledes samværsformer og
relationer end den ”virkelige” verden. Castells (1996) skelner ikke på samme måde mellem det
”virkelige” og det ”virtuelle” men argumenterer for, at dualiteten må opløses, fordi de virtuelle
communities på en og samme tid er virkelige og virtuelle:
It is a system in which reality itself (that is people’s materialistic/symbolic) existence is entirely
captured, fully immersed in a virtual image setting, in the world of make believe, in which
appearances are not just on the screen through which experience is communicated, but they become
132
the experience.

I Castells’ (1996) forstand er de oplevelser og relationer, der skabes som et resultat af de virtuelle
communities blot en del af virkeligheden og er altså ikke adskilt fra individernes hverdag. En
betragtning som jeg er enig i, idet Kia i ovennævnte citat giver udtryk for, at det er hendes
129

Se bl.a. Gelanty (2003) for en udførlig beskrivelse og diskussion af begrebets historik og forskellige anvendelser.
Rheingold (2000) s. 6‐7.
131
Bilag C side 11.
132
Castells (1996) s. 373.
130

47

oplevede følelse af at have 50 veninder og muligheden for at interagere med dem, der er vigtig, og
ikke så meget om det nu sker offline eller online. I tråd med Castells (2001) påpeges det dog også
senere hos Rheingold (2000), at det centrale spørgsmål vedrørende virtuelle communities er
relationerne, som de fordrer, og de sociale transformationer, som potentielt kan følge deraf. I
forlængelse af disse betragtninger argumenterer Chin og Chignell (2006) i A Social Hypertext
Model for Finding Community in Blogs netop for, at bloggens mediatet fordrer en form for virtuelt
fællesskab, der på mange måde kan sidestilles med fællesskabsfølelse oplevet udenfor
cyberspace.133 Det sker på baggrund af følgende ræsonnement:
By treating people as synonymous with the blogs that they author, comments that people make on
each other’s blogs may then be viewed as reciprocal links in a social network. The patterns of
interconnections between large numbers of blogs thus forms a social hypertext, and this social
hypertext not only conveys hyperlinked information, but also may create forms of virtual community
as people establish online presences and locales, and communicate with each other, through webs of
134
interconnected blogs.

Med andre ord overfører de altså begrebet hypertekst til de forbindelser og den interaktion der
finder sted på og imellem de forskellige blogs, deres forfattere og læsere, og kalder det social
hypertekst. Teknologien, og den måde den benyttes af såvel skribenter og læsere, skaber nemlig,
som Chin og Chignell (2006) skriver, et potentiale for virtuelle fællesskaber135, idet de forskellige
blogs for det første er kædet sammen af de mange gensidige links og desuden af de mange
personer, såvel læsere og skribenter, der skriver, læser og kommenterer på dem. I forbindelse
med Brüggers (2001) mediatetsbegreb er det dermed især variablerne matter, accesibility og
ability to change, der skaber fundamentet for det virtuelle community. Matter fordi det netop er
mediets materiale, det faktum at det er elektronisk, der gør, at det kan benyttes overalt og ikke er
bundet til en lokalitet. Accesibility fordi det kun kræver en computer med internetforbindelse og
html‐browser at få adgang til det, og sidst, men måske vigtigst, ability to change, fordi læserne har
mulighed for at kommentere og debattere det skrevne og dermed ændre på den oprindelige tekst.
At modebloggen fungerer som et virtuelt community skyldes med andre ord dens særlige
mediatet, som skaber platform for medlemmernes indbyrdes relationer og muligheden for
interaktion uanset lokalitet.
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Sørensen (2006) arbejder ud fra den tese at de communities, som opstår omkring blogs er
smagsfællesskaber i den forstand, at de formes omkring skribentens smagsdomme, som de faste
læsere som udgangspunkt accepterer og således deler. Nielsen (2006) argumenterer for, at smag i
det senmoderne er blevet en ”umiddelbar præference hos det enkelte individ, som i denne
henseende ikke skal stå til regnskab overfor nogen almenhed.”136 Hvor man tidligere kunne tale
om almenkulturel konsensus og fælles værdier, er det i dag især karakteriseret som individets
personlige ”mavefornemmelse” af, hvad der er ”skønt”. I tråd med Thompsons (2001) tanker om
den individualiserede identitetsskabelse137 er smagen og de deraf følgende smagsdomme dermed
til dels blevet et individuelt anliggende, frigjort fra lokalitet og diversificeret i takt med mediernes
eksplosive udbredelse af symbolsk materiale. At der ikke længere findes almenkulturel konsensus
om den gode smag, betyder dog ikke, at behovet for fællesskab dannet omkring netop
smagsdomme er blevet overflødige, snarere tværtimod:
Den skitserede udvikling betyder, at de kulturelle orienteringsmønstre i befolkningens livsverden i
tiltagende grad har taget form af livsstilsgruppernes partikulære smagsfællesskaber, der netop holdes
sammen af ensartede æstetiske præferencer på basis af hvilke, man monologisk afgrænser sig fra
138
andre livsstilsgruppers smagsorienteringer.

Smagsfællesskaber holdes med andre ord sammen gennem medlemmernes ensartede æstetiske
præferencer, og denne tankerække overføres derved nemt til modebloggens univers, idet disse
communities netop opstår omkring smagsdomme og forhandlinger i forhold til moden i Simmels
(1957) forstand. Bloglæserne selv påpeger netop mulighed for afkodningen af modens tegn og
efterfølgende inkorporering i deres egen garderobe, som en af årsagerne til deres bloglæsning:
139

…Kia har en god stil, og jeg ofte bliver inspireret af de ting, hun viser på sin blog. (Maria)
140
…jeg får inspiration til min egen stil. (Kassandra)
141
…At kigge med på andres blogge, kan inspirerer mig og give mig gode idéer til min stil (Lynn)

Som nævnt i tekstanalysen er det hermed bloggens symbolske funktion, skribenternes specifikke
udlægning af modens og dens tegn, som konstituerer dens funktion for læserne. På helt
136
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lavpraktisk plan kan de nemlig tage de tendenser de kan lide fra bloggen og planlægge deres
indkøb og påklædning herefter. Selvom smagen som ovennævnt er individualiseret, dyrkes den
dermed i fællesskaber, som definerer sig selv i opposition til øvrige fællesskaber, en tanke som
ligger tæt på Borudieus (1979) tanker om smagens socialt differentierede og differentierende
karakter:
“The denial of lower, coarse, vulgar, servile –in a word, natural‐enjoyment, which constitutes the
sacred sphere of culture, implies an affirmation of the superiority of those who can be satisfied with
the sublimated, refined, disinterested, gratious, distinguished pleasures forever closed to the profane.
That is why art and cultural consumption are predisposed, consciously and deliberately or not, to fulfil
142
a social function of legitimating social differences”.

Bourdieu (1979) argumenterer ligesom Simmel (1957) for, at smag og kulturel konsumption er
socialt differentierende, idet det netop er forskelle og afgrænsninger i forbindelser smag, som man
indenfor fællesskaberne benytter til at trække en grænse mellem ”dem” og ”os”. Samtidig er den
social differentieret, idet det netop er forskelle i smag, der har skabt og adskiller de forskellige
fællesskaber fra hinanden. Overfører man disse betragtninger til modebloggen, kan man blandt
andet anse læsernes mulighed for, ganske synligt, at tilmelde sig som ”fast læser”, som et tegn på
medlemmernes/læsernes behov for at signalere sit tilhørsforhold til et bestemt smagsfællesskab.
Samme tendens kan ses på Agurkeliv, hvor Acie, i modsætning til de øvrige bloggere, er meget
selektiv med hensyn til sin linksliste, idet hun skelner mellem sine ”favoritter” og øvrige blogs. På
denne måde signalerer hun, at hun smagsmæssigt tilhører samme gruppe som favoritterne, mens
hun på samme tid implicit lægger afstand til de øvrige blogs, idet de ikke, i ligeså høj grad som de
andre, falder i hendes smag. Modebloggen som smagsfællesskab eksisterer derved både på den
enkelte blog, hvor medlemmerne deler æstetiske præferencer med skribenten, men også på et
mere overordnet niveau hvor modeblogs indbyrdes hænger sammen i kraft af skribenternes
ensartede æstetiske præferencer.

Maffesoli (1996), som blandt andre arbejder i forlængelse af Simmel (1957), argumenterer for, at
nutidens smagsfællesskaber kan karakteriseres som neostammer, indenfor hvilke medlemmerne
netop finder grundlag for identifikation:
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Unlike anthropological tribes, our contemporary social life is marked by membership in a multiplicity
of overlapping groups in which the roles one play become sources of identity which, like masks,
143
provide temporary identifications.

Sammenhængskraften i neostammerne er æstetikken og i forlængelse heraf de følelser og
oplevelser denne tilvejebringer.144 Anser man modebloggen I denne optik, fungerer den altså blot
som et ud af mange fællesskaber eller neostammer, som medlemmerne på det givne tidspunkt
indetificerer sig med. Heraf følger, at identitetsprojektet i Maffesolis (1996) forstand, ligesom i
Gidddens’ (1991), er kronisk, idet det baserer sig på midlertidige tilknytninger til bestemte
fællesskaber. Gruppemedlemskabets flygtige karakter har nogle implikationer for medlemmernes
forhold til hinanden, som jeg blandt andet vil komme ind på i forbindelse med afsnittet ”styrken
ved de svage forbindelser”.

Community ≠ Venskab
Selvom Kia som ovennævnt udtaler, at hun føler, hun har 50 veninder i de skribenter, hvis blogs
hun følger, synes bloggerne omvendt ikke rigtigt at vide, hvem deres læsere egentlig er. Et
eksempel på dette er Acie, som, uden at vide hvem hendes læsere er, har en forhåbning om, at de
dog trods alt ligner hende selv:
Interviewer: Ok, men kender du nogen af dine læsere. Altså ud over at de giver feedback?
Acie: Nej, jeg aner ikke hvem de er! Det har jeg tit tænkt over faktisk, hvem de er. Om det er 14 årige
fra provinsen der synes jeg er sådan lidt Nynne‐agtig, eller om der også er sådan nogle som mig selv
derude. Det tror jeg der er, det håber jeg da! Ved det ikke.
Interviewer: Ok, så du vil godt have et venskab med dem, de må gerne være ligesom dig, men du
møder dem ikke rigtigt?
Acie: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg ved ikke om jeg vil have et venskab. Det er jo sådan lidt et
145
venskab med en masse, der ligger.

Ovenstående citat er vigtigt, fordi det viser, at skribenterne ikke vil have et decideret venskab med
læserne, selvom disse kan have en følelse af, at et sådant forhold eksisterer. Venskab kendetegnes
i et moderne og socialpsykologisk perspektiv ifølge Kunert (2001) nemlig især ved den gensidige
143
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tillid der, der eksisterer imellem to individer, en tillid som i tilfældet modeblogs kun udgøres af
læsernes forventninger om bloggens autenticitet.146 På trods af fravær af decideret venskab
mellem skribent og læsere argumenterer Galla (2004) dog for, at der alligevel eksisterer en
interessant relation mellem læser og skribent:
The remarkable thing about weblogs is that the information they contain can be attributed to a
person, or at least a group of persons. This means that reading a weblog establishes a directed
147
relationship between the reader and the author(s) of the weblog.

Hvis man følger Gallas (2004) tanker om et directed relatiopnship til dørs, kommer man således
frem til, at der findes en relation mellem læser og skribent, som nok er svagere end venskab, men
stadigvæk er signifikant, fordi læseren kan have følelsen af, at et sådant venskab eksisterer.
Relationen mellem skribent og læsere må derfor i denne sammenhæng betegnes som værende
asymmetrisk, selvom der er mulighed for interaktion. Denne finder jo sted på afsenders
præmisser, da han/hun som indehaver af bloggen har beføjelser til at blokere og moderere efter
forgodtbefindende. Når det så er sagt, er det samtidig vigtigt at have sig for øje, at modebloggen
kan karakteriseres som et pull‐medie, hvor det netop er læseren, der gennem aktiv indsats sætter
sig selv i en modtagersituation. Selvom relationen således er asymmetrisk hvad angår den
oplevede følelse af venskab, er det dermed op til de potentielle modtagere og læsere, om de
overhovedet vil indgå i relationen. Når Kia alligevel føler, at hun er veninder med de skribenter,
hvis blogs hun følger, kan det skyldes det forhold, at moderne kommunikationsmedier ifølge
Hjarvard (1997) netop, som førnævnt, simulerer de interpersonelle kommunikationsformer:
…(…)…simulations‐karakteren gør ikke kommunikationen uægte eller andenrangs, modtagerens
reaktion på disse henvendelser er ikke ulig de måder, som han eller hun reagerer på i interpersonel
kommunikation, og der er tale om socialt og psykologisk virkelige henvendelser, der spiller sammen
148
med anden kommunikation.

Hjarvard (1997) argumenterer i forlængelse af Horton & Wohls (1986) teori om parasocial
interaktion, der i korte træk beskriver hvordan brugen af direkte henvendelsesformer, der mimer
den interpersonelle kommunikation, kan føre til modtagernes illusion om fortrolighed mellem
dem selv og den person, der gennem mediet henvender sig til dem. Modtagernes kan over tid få
146
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en fornemmelse af, at de kender personen, på samme måde som de kender deres venner fra deres
fysiske omgangskreds.149 Selvom Horton & Wohls (1956) betragtninger begrænsede sig til TV
mediet og således er udledt af den audiovisuelle kommunikation, kan betragtningerne ifølge
Hjarvard (1997) overføres til computermediet, fordi der netop ikke er tale om radikalt forskellige
kommunikationsformer men blot modificering, abstraktion og formalisering af den interpersonelle
kommunikation.150 At illusionen om venskab og fortrolighed også kan opstå i forbindelse med et
skrift‐ og fotografibåret medie som modebloggen ses dermed også tydeligt i læsernes udtalelser
omkring denne:
Jeg kan godt lide, at jeg langsomt lærer bloggerne lidt at kende..(…)….

151

–Maria.

Og jeg synes også selv at når jeg følger en blog rigtig meget, at så kan jeg mærke personen. Ikke kun
ved hjælp af, at jeg ved hvordan det ser ud, men også jeg kan mærke om de har humor og er sjov og
152
om jeg måske kan lide deres type. Eller om jeg ville klicke med dem, hvis jeg mødte dem, ik. ‐Kia.
Jeg kan relatere til deres liv og synes det er stort, de lader os være en del af deres hverdag.
Katrine.

153

–

Ovenstående citater gør det altså klart, at læsning af modeblogs ikke kun handler om afkodning af
modens tegn, men desuden om de følelser og den relation der opstår mellem skribenten og
dennes læsere. Når det så er sagt, er der dog netop i forbindelse med modebloggen grænser for,
hvor stor en del af bloggerens liv læserne ønsker at blive involveret i:
…der er bloggere, der skriver om deres meget personlige problemer, og det synes jeg godt kan komme
154
til at virke ynkeligt og grænseoverskridende, hvis jeg bare kom forbi for at kigge på noget tøj. –
Maria.
Øhm, der var en pige her for nylig der også blogger, hun skrev sådan en masse stikord om hvad hun
havde oplevet den dag, og så skrev hun sove, spise og nogle punktummer, og så skrev hun også sex.
155
Og der blev jeg sådan lidt…oversharing! ‐Kia.

At der er grænser for, hvor stor grad af intimitet læserne ønsker fra bloggernes side, er desuden
en vigtig pointe i forhold til Sørensens (2006) betragtninger omkring bloggens genremæssige
typologier. Nok låner modebloggen genremæssige træk fra dagbogen, men modsat dagbogen er
modebloggen mindre intim, for det første fordi læserne, som de giver udtryk for i de ovenstående
citater, ikke ønsker den altudleverende intimitet, men også fordi modebloggerne bevidst
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fravælger den.156 Som Maria i ovenstående citat påpeger, så kan det virke grænseoverskridende at
blive konfronteret med en uforholdsmæssig grad af intimitet, når man, som hun formulerer det,
bare ”kom for at kigge på noget tøj”. I hendes øjne hører modeblogs dermed til i Sørensens (2006)
aktuelt kommenterende genretypologi, idet hun helst bare vil se skribenternes tøj og høre deres
mening derom og ikke så meget om deres privatliv. Som jeg ser det, befinder modebloggen sig
som genre dermed et sted i spektret mellem de to af Sørensens (2006) typologier, den
personligt/intime og den aktuelt kommenterende, alt afhængig af graden af intimitet og fokus på
moden som tema.

Interaktion mellem skribent og læsere
Ifølge Galla (2004) er relationen mellem blogskribent og læser, ud over sin asymmetri,
kendetegnet ved sin svaghed, idet den mangler gensidighed og intimitet.157 Selvom relationen
mellem læser og skribent i forbindelse med modeblogs kendetegnes af et fravær af venskab, er jeg
dog ikke helt enig i betragtningen om, at relationen mangler gensidighed. Som det fremgik af
tekstanalysen er de tre udvalgte modeblogs rige på interaktion, særligt i kommentarspalterne, og
det er netop denne form for interaktion, samt det forhold at indholdet overhovedet bliver læst,
som har stor betydning for bloggernes lyst til at blogge. I forhold til modebloggens mediatet er det
altså igen variablen ability to change, læsernes mulighed for at ændre på den oprindelige tekst,
der er fremtrædende:
Hvis de ikke gav feedback, så kunne det være lige meget på en eller anden måde. Men fordi det netop
er lidt dynamisk, og hvis der er noget de ikke kan lide, så er de bare SÅ hurtige, til bare at give en slag i
ansigtet…(…)…Men på den anden side er de også enormt dygtigt til at sige, hvis der er noget de godt
kan lide. Og der er slet ingen ende for hvor fantastisk menneske man er. Og det lyder vildt mærkeligt
når man siger det til folk. Men det er jo bare netop det der med, spektret for feedback er enormt stort
158
i forhold til, hvis det havde været i den virkelige verden. Og det er meget sjovt at prøve. –Acie.

Bloggerne

lægger

altså

især

vægt

på

konversationen,

Thorlacius’

(2002)

2.

kommunikationsmønster, når de skal sætte en finger på, hvad de selv som bloggere får ud af at
skrive en modeblog. Thorlacius’ (2002) karakteristik af konversationen som interaktionsform
begrænser sig dog til informatikkens perspektiv og er derfor ikke tilstrækkelig i sin beskrivelse af
156
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interaktionens natur. For at forstå denne benytter jeg derfor Thompsons (2001) betragtninger om
medieret interaktion, idet denne tager sit udgangspunkt i den kommunikations‐ og
medievidenskabelige

fagtradition

og

dermed

forholder

sig

mere

kvalitativt

til

interaktionsbegrebet. Thompson (2001) skelner i sit interaktionsbegreb imellem tre former for
interaktion, ansigt‐til‐ansigt‐kommunikation, medieret kommunikation og medieret kvasi‐
kommunikation.159 Hvor ansigt‐til‐ansigt kommunikation er kendetegnet ved

samtidig

tilstedeværelse i tid og rum, er medieret kommunikation udtryk for samme dialogiske relation,
som dog foregår gennem et teknisk medium, fx papir, elektriske kabler, elektromagnetiske bølger
osv. Forskellen mellem de to findes i afsender og modtagers adskillelse i tid og/eller rum, alt efter
det tekniske mediums karakteristika. Den tredje form for medieret kommunikation, den
medierede kvasi‐kommunikation, er også kendetegnet ved adskillelse i tid og/eller rum, men hvor
afsenderen ved de to førstnævnte interaktionsformer henvender sig direkte til nogle nærmere
bestemte individer, henvender afsenderen i den kvasi‐medierede kommunikation sig til en
ubestemt mængde potentielle modtagere. Desuden argumenterer Thompson for (2001), at
interaktionen i forbindelse med de to første interaktionsformer har karakter af dialog, mens den
ved sidstnævnte har karakter af monolog, idet afsenderen som hovedregel ikke forventer at
modtage respons fra sine modtagere.160 Set i forhold til blogs vil jeg argumentere for, at
Thompsons (2001) skarpe skel mellem den medierede kommunikation og den medierede kvasi‐
kommunikation er blevet opløst.161 Selvom at blogskribenterne nok henvender sig til en ubestemt
mængde af potentielle modtagere, så udnytter modtagerne i høj grad de muligheder, de har for at
give respons, ligesom skribenterne løbende opfordrer læserne til at kommentere og diskutere det
skrevne. Jeg anser derfor interaktionsformen på de forskellige modeblogs som en hybridform, der
nok tager sit udgangspunkt i den medierede kvasi‐kommunikations asymmetri mellem afsender og
modtager, men som dog tillader individuel læser‐respons i en sådan grad, at kommunikationen i
nogle tilfælde nærmere har karakter af netop den dialogiske, medierede kommunikation.
Udover

den

gensidighed

der

opstår,

når

læserne

kommenterer

og

diskuterer

i

kommentarspalterne, påpeger Acie i ovenstående citat desuden, at spektret for feedback på
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bloggen er væsentligt anderledes, end det hun oplever i den virkelige verden. Hvor hun sjældent
oplever at blive kaldt et ”fantastisk menneske” i virkeligheden, er det ikke usædvanligt på bloggen,
og efter min overbevisning er det samme mekanismer, som Joinson (2005) påpegede i forbindelse
med det medierede forskningsinterview, der er på spil. De sociale spilleregler for hvad man siger
og ikke siger ændres, når kommunikationen medieres, og når læserne således skamroser Acie på
et niveau man normalt ikke oplever ansigt‐til‐ansigt, sker det fordi, de netop ikke omgås hende i
fysisk forstand. At reglerne for det acceptable ændres betyder dog ikke, at bloggerne udelukkende
modtager ros for deres blogs. På det tidspunkt hvor de tre interview blev foretaget, havde ingen af
de tre interviewede bloggere oplevet at få decideret negative kommentarer fra deres læsere,
sådan som det var sket for flere af deres kollegaer.162 Det betød, at ingen benyttede sig af
muligheden for at forhåndsgodkende læsernes kommentarer og dermed udøve censur, inden de
blev offentliggjort. Ifølge Acie skete det netop ud fra ønsket om symmetrisk kommunikation:
…(…)…folk må sige lige hvad de vil. Jeg synes det er dårlig stil at slette kommentarer, for hvis jeg har
163
lov til at skrive lige hvad jeg har lyst til, så skal andre have samme. –Acie.

Lidt senere tilføjer hun dog, at årsagen til ikke at slette kommentarer desuden bunder i et ønske
om ikke at blive opfattet som krukket:
Også fordi jeg tænker, at før jeg ser dem, så er der garanteret andre der har set dem, og så hvis jeg
164
sletter dem, så er det da lidt krukket, er det ik? –Acie.

Bloggerne er altså villige til at stå model til lidt af hvert fra læsernes side, fordi det anses som
”dårlig stil” at begrænse læsernes adgang til at ytre sig. Læsernes ubesværede mulighed for
interaktion, ability to change, udgør altså en så essentiel del af modebloggens mediatet, at det vil
virke kunstigt at begrænse den. Denne modvilje mod brug af restriktioner i forbindelse med
kommentarfunktionen ses også hos Kia, da hun, som reaktion på en række voldsomt negative og
personlige kommentarer, i løbet af efteråret 2009 alligevel følte sig tvunget til at indføre dem:
Jeg ved godt at det er nemt at sidde der bag skærmen og spille smart. Men bag skærmen sidder jeg
altså også, og jeg er virkelig træt at gå på listefødder omkring min måde at skrive på, fordi I er et par
stykker der ikke fatter pointen…(…)…Er I klar over hvor demotiverende og ubehageligt at logge på sin
blog og se den ene svinske kommentar efter den anden? Jeg må sige at min tålmodighed er stoppet.
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Det er sku MIN blog, og jeg vil ikke finde mig i det! Derfor er kommentarmoderation slået til fra denne
165
søndag. Trist, da jeg synes at mine kommentarfelter skal være til fri snak.
–Kia.

Citatet er udtryk for en af de eneste negative konsekvenser, som skribenterne påpeger ved det at
være blogger, nemlig de barske og til tider ondskabsfulde kommentarer. Fordi skribenterne netop
skriver om sig selv og deres eget liv, rammes de ikke kun på det skrevne, men også på et mere
personligt plan fordi alle indlæg peger tilbage som dem selv som mennesker. For at beskytte sig
selv mod dette blev Kia altså i sidste ende nødt til at gøre interaktionen mere asymmetrisk, og
således udøve censur på læsernes kommentarer.
Tekstanalysen viste, at Vibeke på Dicountliv&Luksusdrømme ofte spørger sine læsere til råds,
hvormed hun styrker bloggens fatiske funktion ved at indbyde til konversation. Hermed placerer
skribenten således læserne i rollen som ligeværdig ekspert på det område, der nu engang spørges
ind til. En strategi, som fra Vibekes side er helt bevidst:
jeg kan godt lide når det er på det samme niveau, og at man er nede sammen med sine læsere. At det
er på samme plan, og at man ikke bare står og fortæller og så er der nogen der sådan lytter til en. Det
166
er fedt, når der er debatter, eller når folk kommenterer de ting man har. –Vibeke.

Ved at placere læsere i denne rolle styrker skribenterne den følelse af community, der findes
omkring de forskellige modeblogs, fordi læserne således også bidrager til fællesskabet.
Eksempelvis søgte Acie råd omkring køb af et hårprodukt, og hendes læsere svarede igen med
hele 30 kommentarer, der ivrigt diskuterede fordele og ulemper ved de produkter, som de selv
havde erfaring med.167 Et par dage senere lavede Acie et nyt indlæg, hvor hun afslørede hvilket
produkt hun havde valgt, hvilket i øvrigt var det produkt, som hovedparten af læserne havde
anbefalet.168

Styrken ved de svage forbindelser
Selvom jeg i det ovenstående har argumenteret for, at relationen mellem en modeblogs skribent
og læsere er svagere end venskab, er den dog ikke uden betydning. Ifølge Granovetter (1983) skal
man netop ikke afskrive de svage relationer, idet det er disse, som har stor betydning for
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udvidelsen af individers sociale netværk.169 Så selvom modebloggens som medie altså ikke fordrer
stærke forbindelser og intime venskaber, kan den spille en afgørende rolle i diffusionen af enhver
form for ideer og information170, idet afsender og modtager netop ikke befinder sig i de samme
(fysiske) sociale cirkler. Styrken ligger altså i, at bloggen, netop fordi den er udenfor modtagernes
fysiske univers, kan tilføje noget nyt og anderledes, som modtageren ikke havde kunnet finde hos
sine stærke, fysiske og mere intime relationer. Thompson (2001) argumenterer for, at den
medierede kvasi‐interaktion171, som interaktionen omkring modeblogs låner træk fra, netop
fordrer ikke‐gensidig intimitet på afstand.172 Det sker fordi, man som modtager nyder nogle af
fordelene ved selskab uden de forpligtelser, der ville have været forbundet med et møde ansigt‐
til‐ansigt:
De er faste og pålidelige ledsagere der kan underholde, give gode råd, fortælle om begivenheder på
fjerne lokaliteter, tjene som samtaleemne og så videre –alt sammen på en måde der er fri for de
gensidige krav og komplikationer, der kendetegner de forhold man opretholder gennem ansigt‐til‐
173
ansigt‐interaktion.

Denne tanke ligger i umiddelbar forlængelse af Joinsons (2005) betragtninger om CMC‐
metodikken styrke, som netop består i den fysiske afstand mellem parterne. Ligesom
interviewpersonen i Joinsons (2005) forstand kan være mere ”ærlig”, fordi relationen er fritaget
fra den situationelle sociale interaktion, kan såvel skribent som læser ganske ”risikofrit”
henholdsvis blogge og læse blogs, uden at det har særlige konsekvenser i deres nære fysiske
omgivelser. En tese der blandt andet understøttes af det faktum, at især Acie men også Kia i høj
grad forsøger at holde deres blogging adskilt fra andre dele af deres liv:
Nej nej nej, altså mine forældre aner det ikke! Jeg tror heller ik de ville sige noget til det. Men, jeg kan
ikke rigtig forklare det…(…)...det er ikke noget jeg sådan har skiltet med. Det er sådan noget mine
venner i høj grad sådan selv har måttet finde ud af. Ja, der er også nogen der sådan ved, at den findes,
men som ikke ved hvor den findes. Altså, som giver mig space nok til, at lade være med at prøve at
174
lede efter den. –Acie.
jeg skal have et job i fremtiden…(…)…Og jeg gider ikke have, at de sidder en dag og surfer og så falder
de over fierceogfattig, og så står jeg der i en vindueskarm og spiller smart. Haha. Altså, det går bare
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ikke, og jeg tror der vil ske et eller andet med min autoritet. Jeg skal være da være professionel og
175
sådan nogle ting. –Kia.

Bloggernes ønske om at holde afstand mellem deres blogliv og de øvrige områder af deres
tilværelse kan i denne tankegang netop være forårsaget af mekanismerne forbundet med de
svage relationer. Det er risikofrit, idet det ikke har konsekvenser for deres nære omgivelser, men
kun så længe de to områder holdes adskilt. I den forbindelse var det da også bemærkelsesværdigt,
at der i skribenternes nære og fysiske vennekredse ikke fandtes fælles interesse for netop mode
og bloglæsning:
jeg har nogle veninder, men de interesserer sig ikke for mode på samme måde.

176

–Kia.

Og det er jo lidt sjovt, for det er måske også derfor jeg har brug for at lave den. Øhm, fordi der ikke er
177
samme interesse for mode. –Vibeke.
Acie: Men jeg har altså heller ik sådan nogle særligt internet‐agtige veninder!
Interviewer: Ha, ok, så det der med at være blog‐læser, så er man sådan lidt internet‐agtig?
178
Acie: Det tror jeg! –Acie.

Den svage relation mellem skribent og læsere har dermed en dobbelt funktion, idet den for det
første lader læserne få et risikofrit ”kig” ind i den måde andre lever deres liv, men samtidig tillader
blogskribenten at dyrke en interesse, som ikke findes i deres umiddelbare omgivelser. At denne
uforpligtende og svage forbindelse desuden har evnen til at skabe diffusion af nye ideer og
information på tværs af geografi og sociale cirkler gør, at bloggen bliver interessant i kommercielt
øjenmed, hvilket jeg vil gå i dybden med i et senere afsnit.

Delkonklusion: Modebloggen som virtuelt community
Det er modebloggens mediatet, der med mulighed for interaktion skaber de virtuelle
communities, som opstår omkring og imellem de forskellige modeblogs. Skribenter og læsere
kommenterer og debatterer, og over tid opstår der en følelse af fællesskab, som formes efter
medlemmernes fælles æstetiske præferencer. Relationen mellem læser og skribent er dog
asymmetrisk i sin natur, idet skribenterne ikke besidder samme følelser af venskab, som det gør
sig gældende for læserne. Denne diskrepans skyldes interaktionsformens karakter, der i sin
175
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efterligning af den dialogiske og personlige kommunikationsform styrker læseren i sin oplevelse af
fortrolighed, som trods muligheden for interaktion til dels er en illusion. Relationen er dog ikke
uden betydning, idet den med sin risiko‐frihed tillader både læsere og skribenter at dyrke
interesser og relationer, som ikke findes i deres fysiske omgangskredse. Denne risiko‐frihed har
dog også en slagside, idet skribenterne ofte må stå model til negative og sårende kommentarer,
idet reglerne for social interaktion ændres, når den medieres.

Den danske modeblogosfære
Tekstanalysen viste, at de tre analyserede modeblogs alle gør flittigt brug af Thorlacius’ (2002)
intertekstuelle funktion, særligt i forbindelse med linkslister med henvisninger til andre
modeblogs. De mange henvisninger på kryds og tværs af de forskellige modeblogs udgør altså en
selvstændig blogsofære i Foot & Schneiders (2002) forstand, idet de netop udgør et sæt
hyperlinkede og dynamisk definerede ressourcer, som nok befinder sig på forskellige blogs, men
som alle relaterer sig til et specifikt emne, tematik eller objekt. I dette tilfælde mode. For at få et
overblik over en så uhåndgribelig størrelse som den danske modeblogosfære har jeg benyttet mig
af IssueCrawler179, en hollandsk nettjeneste, som ved hjælp af et par enkelte netadresser kan
kortlægge det netværk af links, som de oprindelige sider er en del af. Udover at kortlægge
forbindelserne giver tjenesten dog også et billede af de forskellige netsteders placering indenfor
blogosfæren, og man får derved en fornemmelse af, hvilke sider der oftest linkes til i netværket og
dermed kan betegnes som værens centrale for den specifikke sfære. Resultatet, som blev skabt ud
fra de tre undersøgte blogs, ser således ud:

(Karen, jeg mangler stadig at modtage det endelige resultat, så det må du vente med at se til den
endelige udgave!)

Resultatet afslører, at de danske modebloggere linker til hinanden i stor stil, et faktum, som
læserne også har bemærket:
179
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Eftersom alle modebloggere er gode til at henvise til hinanden og desuden opdaterer deres bloglister,
180
har jeg opdaget mange flere blogs...(…)… –Katrine.

Bloggernes indbyrdes henvisninger har altså en funktion for læsernes, idet det er her, de har
muligheden for at finde nye blogs at følge med på. Igen er det bloggens særlige mediatet, nemlig
dets elektroniske og ikke‐fysiske materiale, matter, der spiller en rolle i forhold til læseren, fordi
det kun kræver kun et klik på et link, før læseren er inde på en ny blog. Velviljen til gensidig
henvisning kunne tyde på, at der ikke kun omkring den enkelte blog men også blandt bloggerne
selv findes en følelse af community, et spørgsmål som bloggerne dog synes at være lidt uenige om:
…(…)…der er en eller anden skjult konkurrence. Eller ikke konkurrence, men der er et eller andet. Vi er
ikke united eller hvad man nu siger…(…)…Vi er sådan, der er mig og så er der hende. Vi har det
181
tilfælles at vi skriver en modeblog. Vi er ikke sådan modebloggere, wuhuu! ‐Kia.

Heroverfor ser Acie lidt anderledes på tingene, idet hun faktisk ofte taler med og mødes med et
par stykker af sine blogkolleger:
..(…)…vi er nogen der sådan kommunikerer bag blogfladen. (…) Og på en eller anden måde er det da
meget hyggeligt at man sådan får det her fællesskab, for vi står alle sammen i den samme situation, og
kan alle sammen forholder os til det der med, at når man står i H&M, så er der en der kigger lidt for
182
længe på os, så er det bare lidt for mærkeligt.. –Acie.

Acies kommentar afslører, at der indenfor den danske modeblogosære findes små, lukkede
grupperinger, en af dem bestående af hendes selv og et par andre modebloggere. Her udveksler
de erfaringer og diskuterer i øvrigt de tilbud, som de hver især modtager fra interesserede
samarbejdspartnere.183 Denne information kan ikke umiddelbart læses ud af teksten, og det er
således svært, om ikke umuligt, for læserne at gennemskue de forbindelser, der findes ”bag
blogfladen”, som Acie formulerer det.

Hierarki i blogland
Et af de emner, som i interviewundersøgelsen dukkede op hver gang jeg spurgte ind til
modeblogsfæren som helhed var spørgsmålet om hierarki og bloggernes indbyrdes status. Det
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skete fx, da jeg spurgte ind til den ret populære danske blog, Anywho184, som Acie havde følgende
kommentarer til:
Anywho er sådan lidt i en liga for sig selv…(…)…de kan bare noget, som er enormt svært at hamle op
med i og med, at de er i branchen allerede. Og allerede fra starten af havde en hel masse gode
kontakter…(…)…Og de er altså bare frontløberne lige nu. …(…)…så er vi andre sådan lidt amatør‐
185
spaderne der kommer spænende bagefter. –Acie.

Ovenstående citat afslører altså at der, trods demokratisering afsenderrollen, findes et
værdihierarki, og at der findes nogle centrale netadresser, herunder Anywho, som også blandt
bloggerne selv anses for at være en autoritet. Som Acie nævner, kan man som blogger opnå status
ved at ”kunne noget”, fordi man har en fod indenfor i den etablerede del af modebranchen, sådan
som det er tilfældet for Anywho.186 Derudover afgøres en modeblogs placering i hierarkiet ifølge
Acie desuden af læsertallene, som fungerer som en slags kvalitetsstempel.187
At blogs som Anywho, som skrives af personer, der beskæftiger sig professionelt med mode er dog
ikke altid opskriften på en succesfuld modeblog. I hvert fald ikke hvis man spørger Kia, som sætter
spørgsmålstegn ved, om Anywho overhovedet kan defineres som værende en modeblog:
Men det der med Anywho, de er gode bloggere og jeg elsker deres blog, men i mine øjne er de
188
magasinbloggere og jeg kunne i princippet have købt et modemagasin, ik. I princippet, ik. –Kia.

Kia er her er inde og definere, hvad en modeblog er for en størrelse, og i hendes optik er amatør‐
aspektet så essentielt, at det udgør skillelinjen mellem modebloggen og modemagasinet.
Foretagendet må med andre ord ikke være for professionelt, fordi hun så ligeså godt kunne have
købt et modemagasin, og det er en vigtig pointe i forhold til bloggernes status, som ”helt
almindelige piger”. Grænsen mellem amatør og professionel er nemlig blevet noget uklar, for når
Acie og Kia rent faktisk bliver betalt for at skrive om mode hos hhv. bazaronline.dk og chili, er de så
ikke netop blevet professionelle modeskribenter i stedet for de amatører, som udråber sig selv til
at være? Mit vurdering vil være jo, og dikotomien er væsentlig, fordi den fører tilbage til
spørgsmålet om autenticitet og læsernes mulighed for identifikation med de ”helt almindelige
piger”. For hvis skribenterne bliver for professionelle, risikerer de nemlig at skabe for stor afstand
184
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mellem sig selv og deres læsere, som ikke længere vil kunne spejle sig i dem. Kia indfører i denne
henseende begrebet magasinblogger, som netop betegner de skribenter, som via deres
samarbejde med et modemagasin og deres deraf følgende tætte forbindelser til modebranchen,
ikke længere kan betegnes som amatører.189
Spørgsmålet om hierarki i modeblogosfæren er desuden relevant på et lidt mere overordnet plan,
nemlig i forbindelse med modebloggens status set i forhold til de øvrige blogs. Herring et al.
(2004/A) stillede i undersøgelsen ”Bridging the Gap” skarpt på køns‐ og aldersfordelingen indenfor
blogofsæren. Resultatet viste, at selvom kvinder, og især de unge kvinder, i høj grad deltager
aktivt i blogosfæren, så er der et misforhold mellem deres numeriske talstærkhed og deres
tilstedeværelse i offentlig diskussion omkring netop blogs og blogging:
Women and young people are key actors in the history and present use of weblogs, yet that reality is
masked by public discourses about blogging that privilege the activities of a subset of adult male
bloggers. In engaging in the practices described in this essay, participants in such discourses do not
190
appear to be seeking consciously to marginalize females and youth.

Blog skrevet af yngre kvinders negligeres altså i den offentlige diskurs, og statusmæssigt befinder
de sig ”under” de blogs, der skrives af mænd. Det betyder med andre ord, at debatten om
blogging som fænomen og blogs i det hele taget, på trods demokratisering af afsenderrollen, er
med til at reproducere et køns‐ og aldersbaseret hierarki, der i sidste ende spænder ben for dens
ellers demokratiserende potentiale. Selvom de unge piger har fået et talerør og således har
mulighed for at publicere til et publikum, tages deres skriverier eller nyfundne status som
skribenter ikke seriøst, i samme grad som det sker ved deres mandlige kolleger. Som Herring et al.
(2004/A) påpeger, er denne diskursive konstruktion dog opretholdt af såvel kvindelige som
mandlige kommentatorer, forskere og endda bloggerne i nærværende undersøgelse:
..(…)…jeg tror, der er folk, der godt kan tro, det er meget overfladisk kan man argumentere for. Jeg
synes ikke det er overfladisk, men det er et overfladisk emne i hvert fald. Og så kan man godt have en
tendens til at tænke, at man er lidt hjernedød eller et eller andet. Ok, du skriver om mode, nå ja ok,
191
ik. –Kia.

Undersøgelsens fokus på netop diskursen omkring de forskellige blogs’ indbyrdes statusforhold
afslører en socialkonstruktivistisk tilgang til feltet, hvor sproget er en definerende faktor. I
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Foucaults (1972) forstand, hvor en diskurs defineres som ”en gruppering af udsagn/ytringer
(énoncés) indenfor den samme diskursive formation”192, bliver diskursanalysen en øvelse i at
identificere mønstre og formationsregler i den måde mennesker ytrer sig. Den måde hvorpå vi
forstår og ytrer os om omverdenen er på én og samme tid altså struktureret og strukturerende for
de skabelon‐lignende ”kategorier”, der udgøres af de diskursive formationer, som dog kan ændres
over tid.193 Overført til diskursen omkring blogs og modeblogs, betyder det, at blog‐hierarkiet blot
afspejler og reproducerer samfundets allerede eksisterende kategorier og forståelser af køn og
alder. Når Kia i ovenstående citat således tilkendegiver, at det at blogge om mode kan forekomme
”hjernedødt”, sker det altså ud fra de naturaliseringer, der hedder, at ”mode er overflade” og
”unge piger er uintelligente”. Pointer som hun helt sikkert både kan og vil argumentere imod, men
som er blevet så alment accepterede/gyldige, at hun selv gengiver dem. Også hos Acie anes der en
form for manglende selvtillid til sin status som blogger, trods det faktum at hun i forhold til
læsertal er en af de absolut mest succesfulde bloggere i Danmark:
Acie: Ja, men jeg ved det sgu ikke rigtigt. Et eller andet sted, så synes jeg faktisk det er lidt kikset at jeg
skriver om mig selv på internettet. Og at jeg står der og tager billeder af mig selv og lægger dem på
nettet!
Interviewer: Ok, hvorfor?
194
Acie: Det ved jeg ikke rigtigt. Det lugter bare sådan lidt af Arto og se mig!

Bloggerne er altså bevidste om, hvad deres omgivelser tænker om dem og deres blogging og
foregriber med deres udtalelse den kritik, de forventer at blive genstand for.
Den medproducerende modeblogosfære
I forbindelse med interviewundersøgelsen, såvel ansigt‐til ansigt som email‐interviews, blev det
hurtigt klart for mig, at der i modeblogosfæren ikke findes noget entydigt skel mellem det at være
læser og det at være skribent:
…(…)…en stor del af min blogging, den er inspireret af et eller andet jeg har set derhenne og derhenne
og derhenne. Og jeg vil gerne have noget der minder lidt om det, men vil hellere have noget der er lidt
195
sådan der. Og alle de indtryk jeg selv får, bliver så til mit eget udtryk.
–Acie.
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Jeg begyndte at læse blogs fordi jeg selv manglede en læserskare.

196

‐Emma Lovise.

Grundlæggende ser der ud til at være to årsager til, at læser og skribent i forbindelse med
modeblogs tilsyneladende er to sider af samme sag. For det første fordi det netop er læsning af
andre modeblogs, der inspirerer til egne skriverier, men også fordi man ved at være synlig på
andres blogs kan opbygge en læserskare til sin egen blog. At modebloggen som genre på denne
måde lægge op til, at læserne aktivt kan deltage i dens tilblivelse og videreudvikling kan ses som et
moderne eksempel på de mekanismer, som Radway påpegede i ”Reading the Romance” (1984).
Undersøgelsen fokuserede på læsernes faktiske brug af harlequinromaner, hvilke behov de
dækkede hos læserne, og den tekst de selv konstruerede under deres læsning. Undersøgelsen er
en klassiker inden for cultural studies traditionen, og et af de bemærkelsesværdige resultater var,
at mange af læserne tog springet fra at være læser til at være skribent. Nogle fordi de følte, at det
intensiverede den nydelse de fandt i at læse og beskæftige sig med genren, andre fordi læsningen
havde givet dem en øget grad af selvtillid, som de ved at skrive deres egne romaner ville dele med
andre.197 Ligesom det var tilfældet i Radways (1984) undersøgelse, viste det sig også, at
skribenterne i nærværende undersøgelse netop havde taget beslutningen om at blive skribent, ud
fra den selvtillid de havde opnået, blandt andet ved at læse andres blogs:
Øhm, og så tænkte jeg, nå ja, men det kan jeg da også.

198

–Acie.

Men, så var det, jeg var egentlig begyndt at blive irriteret over, at i bladene så står der altid budget, og
så er det en T‐shirt til 900 kr. Og det var jeg lidt træt af, og så synes jeg bare, at der var nogle billige
ting som jeg havde fundet, og som jeg var glad for. Og så tænkte jeg, at det ville jeg gerne dele med
199
andre. –Vibeke.
Altså, jeg kom i gang med at skrive min blog, jeg startede i september sidste år. Og før det, der havde
jeg læst mange modeblogs og virkelig været aktiv, kommenteret rigtig meget og gået op i det. Haft en
200
lidt nørde‐hobby med det…(…)…Og så tænkte jeg, det kan jeg fandme også godt! –Kia.

Ovenstående udtalelser understreger, at afstanden fra at være læser til at være skribent også i
forhold til en genre som modebloggen er forsvindende lille.201 Udover en begejstring for genren og
visheden om at ”det kan jeg også”, er der dog en afgørende forskel mellem harlequinromaner og
modeblogs, hvad angår skribenternes mulighed for publicering. Hvor skribenterne i Radways
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(1984) undersøgelse måtte indsende manuskripter til en række forskellige forlag, i håbet om, at de
ville udgive det, er det qua modebloggens mediatet nemmere at starte en sådan. Som det fremgik
af tekstanalysen, er de tre undersøgte modeblogs alle bygget op omkring gratis og nemt
tilgængeligt software, og dermed adskiller variablerne handiness og accesibility sig i forbindelse
med bloggen sig markant fra den trykte roman. For det første fordi adgangen til at blive publiceret
er betydeligt lettere, men desuden fordi det nævnte software har gjort det nemt at offentliggøre
sine tekster.
Den danske modeblogosfære er tætmasket i den forstand, at der for det første linkes intensivt de
enkelte blogs imellem, men desuden fordi en stor del af læserne selv er skribenter. De enkelte
læsere/skribenter ved med andre ord, hvad der i store træk rører sig, og hvem man skal holde øje
med, fordi de netop bruger andres blogs til at søge inspiration og sikre synlighed. Denne tese
understøttes af det faktum, at bloggerne rent faktisk tænker i bredere perspektiv end blot deres
egen blog, når de skal skrive et indlæg:
Og på den måde vil jeg gerne skille mig ud og være anderledes. Jeg vil ikke bare være endnu en af de
der bloggere. Fordi vi ligner jo alle sammen hinanden i vores tøjstil, stort set. Og køber tøj de samme
steder. Så på en eller anden måde skal man jo skille sig ud, altså.
Interviewer: Ok, så du tænker over det lidt større blog‐økosystem når du skriver?
202
Ja, det gør jeg faktisk. –Kia.

En modeblogger kan derfor ikke blot skrive med ”skyklapper på”, da det at have en succesfuld
blog, udover stil og personen bag, også vedrører bloggens positionering i forhold til de øvrige
blogs. Det hjælper med andre ord ikke at ligne ”alle de andre”, da bloggen så ville være
uinteressant. En modeblog skal derimod præstere en vis grad af originalitet for at være
interessant, en pointe, som også læseren Maria er enig i:
Jeg synes meget hurtigt, at enkelte beklædningsgenstande ender med at blive overeksponeret på alt
for mange blogs. Alexander Wangs tasker er blevet vist alt for mange gange, ligesom Balmains blazere
og pailletkjoler er det. Det er som om der nogen gange går kollektiv hjerneblødning i samtlige
bloggere, så de kun kan skrive om en ting. Det kan godt irritere mig, da det ikke inspirere mig at se en
203
overeksponeret støvle for 117. gang. ‐Maria.

Maria påpeger altså problemet i, at den danske modeblogosfære tilsyneladende er så sluttet om
sig selv, at det i nogle tilfælde resulterer i uinspirerende og uoriginale indlæg. Henvisning og
202
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inspiration fra andre blogs, eller i Thorlacius’ (2002) forstand den intertekstuelle funktion, kan altså
gå hen og blive ødelæggende, fordi den i yderste konsekvens betyder, at modeblogosfæren fyldes
med ”ekkoer” af tidligere indlæg/tanker/ideer osv. og derved kommer til at mangle den
originalitet, som læserne efterlyser.

Delkonklusion: Den danske modeblogosfære
De 200‐300 danske modeblogs linker i stor stil hinanden, noget som især læserne sætter pris på,
da det er netop er ved hjælp af disse links, de finder nye blogs at følger med på. Velviljen til at
linke betyder dog ikke, at der ikke konkurreres mellem de forskellige blogs, dette foregår bare ikke
eksplicit men kæmpes i en skjult kamp om læsertal, og desuden i retten til at definere hvad en
rigtig modeblog egentlig er. De stærke forbindelser på kryds og tværs og det faktum at skellet
mellem læser og skribent synes at være forsvindende lille, betyder dog også at diversiteten nogle
gange forsvinder, fordi der tales og skrives om det samme. Noget som både skribenter og læsere
dog synes at være opmærksomme på og forsøger at undgå, om end det ikke altid lykkedes.

Modeblogs i et kommercielt perspektiv
Som det blev nævnt i indledningen er modebloggerne for nyligt kommet i det gode selskab og
bliver altså inviteret med til modeugens shows og efterfester, der eller er lukket for
offentligheden. De får tilsendt vareprøver, fungerer som værtinder til tøjfirmaers events204 og sidst
men ikke mindst, er en del af dem begyndt at levere indhold til de større magasiners hjemmesider.
Bloggerne er med andre ord blevet interessante i kommercielt øjemed, og i dette afsnit vil jeg
søge at belyse årsagerne til denne udvikling. Indledningsvist vil jeg dog introducere begrebet
corporate blogging, der beskriver de tilfælde, hvor en virksomhed står som afsender af en blog, og
teksten således bliver skrevet på virksomhedens vegne.
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Bloggen som virksomhedens talerør
En ikke ubetydelig del af litteraturen og forskningen omkring blogs udgøres af den mere
markedsorienterede genre, hvor undersøgelserne hver især præsenterer måder, hvorpå man som
virksomhed kan slås mønt på bloggen som medie.205 En udvikling, som kan forekomme paradoksal
og lidt ironisk, set i forhold til Dave Winers oprindelige blogprojekt, der netop havde et
demokratiserende formål, idet individer uden adgang til medier, nu også kunne deltage i
debatterne. Såvel medieforskere som virksomheder har immervæk for længst fået øjnene op for,
at bloggen også kan være et værdifuldt markedsføringsredskab, og Ifølge Castells (2001) skyldes
det blandt andet bloggens mulighed for interaktivitet, idet denne fordrer forholdsvist ubesværet
informationsudveksling mellem producent og forbruger.206 Corporate blogging giver med andre
ord virksomheden mulighed for at kommunikere direkte og forholdsvist omkostningsfrit med
forbrugerne. At virksomheder, der som udgangspunkt har mulighed for at købe taletid i medierne,
vælger at bruge bloggen som talerør, handler ifølge Lutz (2005) om at genskabe forbindelsen til
forbrugerne:
We’ve found the blog to be a hugely effective communication tool and a terrific way to conduct a
207
grassroots, largely unfiltered conversation with fans and non‐fans alike.

Når Lutz (2005) I ovenstående citat bruger begrebet largely unfiltered, har han fat i en af de mest
omdiskuterede problematikker i forbindelse med corporate blogging208, nemlig spørgsmålet om
troværdighed. Ifølge Dwyer (2007) skal corporate blogs opfylde en række kvalitative kriterier, for
at fremstå som troværdige i læsernes øjne. For det første skal teksten af sidstnævnte opfattes som
værende baseret på gode intentioner. Dette skal for det andet gerne anspore læserne til at være
positivt indstillede overfor afsender, med andre ord at kunne lide denne, og disse to faktorer skal
så optimalt set resultere i tillid mellem de to parter.209 Så selvom Lutz (2005) i ovenstående citat
gerne vil kommunikere med såvel fans som non‐fans, er det altså i Dwyers (2007) optik begrænset,
hvad sidstnævnte får ud af at læse bloggen, idet de er negativt indstillede overfor afsenderen.
205
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Omvendt kan man, i tråd med Castells (2001) tanker om ubesværet kommunikation, se en fordel
for virksomhederne, idet de fra deres non‐fans kan få information om, hvad de kunne gøre
anderledes. Idet spørgsmålet om indledende positiv/negativ indstilling derved spiller en afgørende
rolle i læsningen af en given corporate blog, konkluderer Dwyer (2007) derfor også, at corporate
blogging aldrig kan stå alene:
Regardless of what pundits may claim, blogs supplement rather than supplant more substantive
activities.

210

Det er altså ikke noget under, at virksomhederne efterhånden er begyndt at udforske det
kommercielle potentiale i netop de private blogs, som allerede beskæftiger sig med deres
produkter, og at modebranchen således er begyndt at tage modebloggerne seriøst. Som jeg i
afsnittet omkring community på de danske modeblogs argumenterede for, findes der mellem
læsere og skribenter af private blogs en uudtalt læserkontrakt, der baserer sig på skribentens
intention og læserens forventning om autenticitet. Relationen mellem disse opfylder dermed, i de
fleste tilfælde211, Dwyers (2007) kriterier for troværdig kommunikation, idet relationen er præget
af læsernes tillid til, at afsenderne overholder den uudtalte kontrakt. Herved adskiller de
personlige blogs sig fra corporate blogs, idet sidstnævnte næppe kan opbygge samme grad af tillid
i relationen til sine læsere. Modebloggen har altså som genre en kommunikativ fordel, idet
læserne instinktivt, og baseret på følelser af community og venskab, opfatter det skrevne som
troværdigt og autentisk. Heroverfor strander troværdigheden i corporate blogs i mange tilfælde
allerede i læsernes antagelser om afsenders intentioner, nemlig at de bare vil have mig til at købe
noget.
Anderson (2006) har med The Long Tail forsøgt at beskrive, hvordan nye produktions‐ og
lagringsmetoder har skabt en ny form for økonomi, the long tail, der kort fortalt handler om, at
der i fremtiden vil blive solgt mere af mindre.212 Indsigterne drager han fra erfaringerne med
internet‐baserede tjenester som amazon.com og ebay.com, men også blogs spiller en vigtig rolle i
210
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den nye økonomi.213 Det sker for det første fordi blogs med deres indholdsdiversitet og afsender‐
demokratisering kan understøtte efterspørgslen efter mere specialiseret information og dermed
specialiserede produkter, men desuden fordi ”consumers are often the best guides because their
incentives are best aligned with our own”.214 Med denne pointe in mente giver det altså mening at
inddrage blogs i en marketingsstrategi, når man som virksomhed ønsker at kommunikere med sine
forbrugere, og dét især i de tilfælde hvor målgruppen har en begrænset størrelse. Anderson
(2006) påpeger dog, at ingen blog, når det kommer til spørgsmålet om The Long Tail, er en
autoritet i sig selv, men skal ses i sammenhæng med andre blogs, der behandler samme tema eller
produkt. Det sker ud fra en betragtning om, at The Long Tail per definition er varieret og divers,
hvorfor man aldrig kan udtale sig generaliserende om en given Long Tail.215 Dette medfører en
række implikationer for brugen af modeblogs i en markedsføringsstrategi, blandt andet, at man
som afsender for det første ikke kan være sikker på, om budskabet overhovedet danner en long
tail, og for det andet hvilken retning den vil udvikle sig i. Anderson (2006) skriver mestendels ud
fra et forbrugersynspunkt og holder sig fra at blive egentligt handlingsanvisende i relation til,
hvordan den nye økonomi kan udnyttes kommercielt. Overfører man imidlertid hans
betragtninger til et kommercielt og proaktivt scenario, kan man som virksomhed høste følgende
indsigter; ved at gøre sig selv og sine produkter/tjenester synlige for interesserede forbrugere,
blandt andet gennem blogs, kan man skabe yderlige efterspørgsel, ved hjælp af den long tail, som
muligvis vil udvikle sig. Man risikerer dog lige så vel, at udviklingen aldrig kommer i gang og sidst
men ikke mindst kan det ske, at man sætter gang i en lavine af negativ omtale, som måske aldrig
havde udviklet sig til en long tail, hvis man ikke selv havde leveret skytset. At benytte modeblogs
frem for egen corporate blog til PR betyder dermed, at man som virksomhed opgiver kontrollen
over, hvad der bliver sagt og skrevet om ens produkt eller virksomhed.

Effektiv kommunikation i allerede eksisterende communities
En af kongstankerne bag brugen af private blogs frem for corporate blogs er, at man som
virksomhed kan høste nogle af fordelene ved de allerede eksisterende communities. Før det første
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er læserskaren allerede på plads, for det andet er det forholdsvist billigt, set i forhold til at købe
omtale i andre medier, og sidst men ikke mindst taler individerne i et givent community allerede
med hinanden. Ifølge Sepstrup (2007) er netop sidste forhold en fordel, når man som afsender
gerne vil have spredt et budskab: ”…(…)…nær, situationsrelevant og interpersonel kommunikation
er mere effektiv end bred mediebåret information.”216 Med andre ord kan man altså, ved at få
allerede eksisterende netværk af mennesker til at tale om det kommunikerede, håbe på en større
reaktion end ved at satse på envejs massekommunikation, fx TV‐ eller magasinreklamer.
Bloggerne selv er i hvert fald opmærksomme på, at de skaber ringe i vandet:
Jeg ved ik, om det er magt, det lyder så voldsomt. Men jeg tror, jeg har en indflydelse, og jeg tror, jeg
har større indflydelse, end jeg sådan rigtigt bryder mig om og erkender. Altså med 12000 læsere om
217
ugen, så kommer de jo for et eller andet. –Acie.
Jeg tror, at der er en eller anden magt, eller hvad man siger. Ikke magt, men indflydelse. En stærk
218
indflydelse på nogen piger selvfølgelig. –Kia.

Sepstrup (2007) beskriver i Tilrettelæggelse af Kommunikation det, han kalder ukonventionel
kommunikation219, som ”en kommunikationsform, der bevæger sig i grænseområdet mellem
medieformidlet og interpersonel kommunikation.”220 Denne diskussion af interaktionsformen
mellem læser og skribent lægger sig tæt op af Thompsons (2001) indkredsning af
interaktionsbegrebet, hvorudfra jeg sluttede, at skellet mellem den medierede kommunikation og
den medierede kvasi‐kommunikation i forbindelse med blogmediet var opløst. I stedet kan
interaktionen ses som en hybridform mellem de to, og som jeg ser det, placerer bloggen sig
dermed indenfor Sepstrups (2007) definition af ukonventionel kommunikation, i grænsefladen
mellem medieret og interpersonel kommunikation. Det skyldes, at bloggen for det første benytter
medievejen til at nå ud til et større publikum end den interpersonelle kommunikation men
samtidig bibeholder karakteristika fra denne. I kommunikativ såvel som i kommercielt øjemed er
en af styrkerne ved interpersonel kommunikation nemlig at:
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…den interpersonelle kommunikation spreder et budskab langsomt, men kan med langt større
sandsynlighed nå alle mennesker og påvirke holdninger og adfærd. En væsentlig årsag til dette er den
tillid, man har til andre personer i ens sociale netværk, herunder at de ikke plejer specielle
221
interesser.

Med sidste del af ovenstående citat har Sepstrup (2007) fat i noget af det, som jeg anser for at
være grundstenen i bloggens kommercielle potentiale. Nemlig den tillid der findes mellem
skribent og læsere, idet indlæggene tager udgangspunkt i afsenderens liv og levned og dermed
ikke plejer specielle interesser, som det formuleres. Og her bliver det så paradoksalt, idet tilliden,
der skal danne grundlag for et kommercielt potentiale, netop er begrænset af, at den er baseret
på læsernes forventning om, at skribenterne ikke plejer nogen interesser udover deres egen.
Måske netop derfor var skribenterne i nærværende undersøgelse yderst opmærksomme på ikke
at lade sig rive med af den kommercielle interesse:
…(…)…Jeg tror bare vi skal være enormt selektive lige nu, og tænke os om, før vi bare rider med på alt,
hvad der bliver kastet i hovedet på os. For så når man at køre det i sænk, hvis vi ikke sådan styrer
222
det. –Acie.

Ud fra et teoretisk synspunkt kunne man argumentere for, at bloggen er lukket land hvad angår
udefrakommende forsøg på kommercialisering, idet det bryder med selve dens præmis om
læsernes tillid til skribentens uafhængighed og det skrevnes autenticitet. Imidlertid er der indenfor
det sidste halvårs tid nærmest sket en eksplosion i måder, hvorpå danske mode‐ og livsstilsblogs
forsøges udnyttet kommercielt, og som det fremgår af ovenstående citater, er skribenterne ikke
afvisende, så længe det drejer sig om produkter og begivenheder, som er relevante i forhold til
netop deres blog. Det bemærkelsesværdige ved de to ovenstående citater er dog, at de ikke på
noget tidspunkt italesætter læsernes tillid, som begrænsende faktor i forhold til kommerciel
indblanding, men i stedet fokuserer på sig selv som afsendere. Det kunne tyde på, at skribenternes
overvejelser i forhold til at sige ja eller nej til et givent tilbud ikke så meget går på, hvad læserne
ville synes om det, men hvorvidt det ville kompromittere skribentens egen troværdighed.
Men, det skal være fuldstændig 110% relevant før jeg vil overveje at annoncere eller reklamere for
223
noget. Så, det der med børnemodetøj på nettet, det kan de bare, come on man, målgruppen! –Kia.

Kia trækker altså en grænse for kommercielt indhold, alt efter om det passer til hende selv og
hendes målgruppe, og udvælger derfor sine samarbejdspartnere ud fra et kvalitativt frem for et
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kvantitativt synspunkt. Det skyldes efter min overbevisning det faktum, at Fierce&Fattig peger
tilbage på hende selv, hvorfor det absolut ikke er ligegyldigt hvilke produkter og virksomheder,
hun sættes i forbindelse med. Som hun selv siger det, ville det være utroværdigt hvis hun pludselig
gav sig til at omtale webshops med børnetøj, fordi hun netop ikke har børn, og hun på den måde
ville komme til at bryde den uudtalte læserkontrakt vedrørende autenticitet. Man kan for så vidt
sige, at hun opretholder sin ende af kontrakten ved at fastholde sin intention om autenticitet,
selvom virksomheder er villige til at betale hende penge for at bryde den. Noget som læserne
absolut også forventer:
Jeg kan godt forstå de firmaer, som tilsender de forskellige prøvepakker, men jeg mener også, at
bloggeren skal gøre opmærksom på, at det er blevet tilsendt. På sin vis er det jo gratis, skjult reklame
224
for firmaet, når en blogger tester og omtaler produkterne. Emma Lovise.
Jeg synes, bloggerne har et ansvar for at tænke sig om, inden de siger ja til at modtage og skrive om
produkter. Det er fint nok, de skriver om ting, de modtager, men det skal være tydeligt, at det er
noget, de har fået for den modydelse det er, at skrive om produktet. Tidligere på året modtog en del
danske bloggere en creme‐ og deoserie fra Dove (mener jeg, det var) og der var ingen, der skrev et
225
kritisk ord om produkterne. –Maria.
Lige præcis de indlæg, som bliver skrevet om tilsendte produkter, synes jeg ikke fanger mig. Men jeg
springer dem ikke over; jeg læser dem nok bare mere kritisk og vurderer også folks kommentarer på
226
indlægget. –Katrine.

Læserne er, for at sige det mildt, på vagt overfor det skribenterne, fordi de ikke vil tages ved
næsen og således være ofre for skjult markedsføring, som i Danmark i øvrigt er forbudt ved lov.227
Den uudtalte læserkontrakt omkring autenticiteten af det skrevne gælder altså også konkrete
produktomtaler, hvor læserne vil have skribenternes ærlige mening, uanset om de har fået
produktet tilsendt gratis eller selv betalt for det. I øvrigt er Marias bemærkning omkring Dove
produkterne interessant, fordi hun påpeger problematikken i, at bloggerne, qua deres rolle som
”helt almindelige piger”, muligvis kan blive lidt overvældede af at modtage gaver fra større
virksomheder. I hvert fald er det bemærkelsesværdigt, at der som Maria sagde, i hele den danske
modeblogosfære ikke faldt en eneste negativ kommentar omkring Dove‐produkterne. Enten er det
nogle rigtig fine produkter, eller også har skribenterne været positivt forudindtagede fordi
produktet var en gave og man ønskede at bevare et godt forhold til producenten og ligeledes
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sikre, at man også fremover fik del i de gratis glæder. En tese, som, Kia mener, kan være korrekt,
men mest når der er tale om uetablerede bloggere:
Jeg tror at der er mange nye bloggere…(…)…der godt kan have tendens til at synes, at det hele er
meget vildt. For man får tilsendt gratis ting, og det kan godt virke meget glamourøst...(…)…det er da
også fedt at få tilsendt gratis ting, men så kan man måske godt miste sin kritiske sans lidt og tænke, at
228
det er også ondt, hvis jeg skriver at det er et dårligt produkt, ik. –Kia.

Underforstået siger hun altså, at det især er de nye bloggere, der lader sig rive med, fordi de ikke
er vant til virksomhedernes opmærksomhed i form af gratis produkter. Noget hun muligvis kan
have ret i, idet Rheingold (2000) jo netop påpegede elementet tid, i opbygning af communities og
deraf følgende troværdighed og tillid. Før der opstår en følelse af community, vil hverken
skribenten eller læseren altså føle sig forpligtet overfor hinanden, og skribenten har derfor ikke
opnået den troværdighed, som han/hun med et kommercielt samarbejde sætter på spil.
Mediatet som kommerciel fordel
En af de ting både læsere og skribenter gentagne gange påpegede, som en af modebloggens
forcer, set i forhold til modemagasinet, var dens hastighed:
Jeg føler at blogs er langt hurtigere til at være opdaterede omkring tendenser, begivenheder og
229
lignende end modeblade er. –Pernille.
Det modeblogs kan, er at være hurtigt ude med nye tendenser og hvilke nye varer der er i
230
butikkerne. –Maria.

Her er det altså modebloggens mediatet, særligt variablerne movement og ability to change, der
er afgørende. For det første fordi mediet er hurtigt i den forstand, at det kun kræver et tryk på en
kanp, fra skribenten har lavet sin tekst, til læseren kan se det, men for det andet fordi det kan
opdaterede med en frekvens, der stort set kun begrænses af skribentens lyst til at blogge. Som
nævnt i forbindelse med tekstanalysen opdaterer både Kia og Acie flere gange dagligt, mens der
hos Vibeke godt kan gå et par dage imellem hvert indlæg. At der opdateredes med så hyppig
frekvens betyder, som også læserne giver udtryk for, at modebloggerne er langt foran fx
modemagasinerne, hvad angår tendenser og begivenheder. Som Maria giver udtryk for, er det dog
også deres mulighed for at kommentere, hvad der findes ude i butikkerne lige nu, as we speak,
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som hun finder brugbart. Modebloggen bliver på denne måde ikke kun en guide i fortolkning af
modens tegn, men derimod også en helt lavpraktisk guide til, i hvilke butikker man kan få lige
præcis et bestemt stykke tøj, og nogle gange endda helt ned i et detaljeniveau, der afslører hvilke
størrelser en bestemt beklædningsdel er tilgængelig i:
For vi er sgu hurtigere end modemagasinerne i forhold til tendenser og i forhold til ting i butikkerne.
Altså der er 2 størrelse 38 tilbage i Fields af den der hypede nederdel, ik! Haha. Det ser du ikke i
231
Costume og Bazar. – Kia,

Denne form for øjeblikkelighed i modebloggens opdateringsfrekvens har skabt en tilstand, hvor
butikkerne kan mærke, hvis en bestemt genstand er blevet omtalt på en blog.232
Modemagasinerne kommer således, qua deres anderledes og langsommere mediatet, til kort, når
det gælder hastighed, men det betyder dog ikke, at de er en erstatning for disse:
Det gode ved modemagasiner er at det hele ligesom er samlet på ét sted og at man kan sidde og
hygge sig med et blad på en anden måde end med en computer. Én ting som man ikke får på blogs,
men som er i modemagasiner er artikler. På blogs er det hele meget kort og ikke særlig uddybende og
233
det får man i et modemagasin. –Pernille.

Modebloggens ikke‐fysiske matter er altså ikke ligeså hyggelig, som magasinets glittede og
tryksagsduftende sider. Igen er der tale om et trade‐off, hvor læserne ofrer magasinets hygge med
bloggens hastighed, fordi denne har en anden funktion. Det er derfor vigtigt at bemærke sig, at
samtlige læsere i e‐mail undersøgelsen, på trods af deres omfattende bloglæsning, stadig læste
modemagasiner.234 Det skete ud fra klare overvejelser om, at modemagasiner for det første var
mere hyggelige end computerskærmen, men også, som Pernille giver udtryk for, indeholder
længere artikler, som man netop ikke finder hos modebloggen.
Den seneste udvikling, hvor magasiner som Eurowoman, Cover og Bazar betaler etablerede
bloggere for at skrive indlæg om mode, vider dog om, at modebloggernes læsertalsmæssige
succes følges med nogen bekymring. Ved at invitere bloggerne indenfor, ønsker man med andre
ord at ”låne” lidt af modebloggens mediatet og således også gøre brug af mekanismer som
modebloggens autenticitet og øjeblikkelighed. Efter min overbevisning bliver det dog med
begrænset succes, idet magasinerne nok kan overføre noget af modebloggens mediatet til deres
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hjemmesider, men aldrig til de faktiske magasiner idet disse jo netop ifølge Brügger (2001) har
hver deres særlige mediatet. De indlæg bloggerne laver på magasinernes hjemmesider fungerer
derfor kun som skygger af deres private modeblogs, blandt andet fordi læserkontrakten om
autenticitet og uafhængighed sløres, fordi læserne ikke ved, om afsenderen skriver i kraft af sin
rolle som privat blogger eller som betalt modejournalist. I øvrigt er der for magasinerne et
problem i, at deres hjemmesider ikke indbyder til samme form for community, som de private
blogs, fordi mulighederne for interaktion og opbygning af relationer ikke er tilstrækkelige til at
fordre netop troværdighed og tillid.

Tallene fortæller en anden historie
Selvom jeg før argumenterede for, at blogs i teorien burde være lukket land for kommercielle
interesser, fordi læsernes tillid er bundet op på antagelsen om uafhængighed, så forholder
størstedelen

af

de

danske

bloggere

sig

forholdsvist

positivt

til

udviklingen.

Medieovervågningsbureauet Cision gennemførte således i 2008 en undersøgelse af de danske
bloggeres holdning til PR gennem blogs235, og hele 62 % af de adspurgte ville overveje at bringe et
indlæg om et produkt, så længe det var indenfor det emneområde, bloggen beskæftigede sig med.
Heroverfor sagde 26 % nej, mens 12 % svarede ”ved ikke”. Med andre ord kan man altså sige, at
bloggen som medie står ret åbent i forhold til kommercielle interesser, i hvert fald i højere grad
end jeg som ivrig (og måske naiv) blog‐læser havde forestillet mig. På trods af bloggernes velvilje
er der dog nogle kriterier, som skal være opfyldt før de mod betaling vil omtale et produkt; for det
første mener 65 %, at skal der være åbenhed omkring samarbejdet, således at læserne er
opmærksomme på det og 70 % mener desuden, at virksomheder og PR‐bureauer bør holde sig fra
at kommentere anonymt på diverse indlæg, idet det netop slører gennemsigtigheden. Selvom
disse tal afslører, at langt over halvdelen af de danske bloggere forholder sig skeptisk til
udefrakommende kommercielle interesser, så synes jeg nærmere, at det er de tal, der ikke tales
om, der er de interessante: De 35 % der synes, at det er i orden at tage imod betaling fra
virksomheder og PR‐bureauer, uden at læserne indvies i samarbejdet. Det synes jeg er en
overraskende stor gruppe, og i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen skrev Thomas
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Telving og Kristine Fjord Tolborg, ansatte hos Cision, en indlæg på kommunikationsforum.dk, der
bar titlen ”Bestik en blogger”.236 Selvom bloggerne i nærværende opgave således alle var både
kritiske og åbne omkring kommercielt arbejde, findes der altså bloggere derude, som er villige til
at lave ulovlig, skjult reklame, hvis de bliver betalt for det. En kendsgerning, som måske i sidste
ende kan ende med at dræbe den autenticitet og tillid, som netop danner fundamentet for
(mode)bloggens kommercielle potentiale.
Delkonklusion: Modebloggen i et kommercielt perspektiv
De danske modeblogs er interessante i kommerciel sammenhæng, fordi de netop opfylder
kriterierne for troværdig kommunikation og således har en chance for at nå de efterhånden
reklame‐immune modtagere. Ligeledes kan man ved at benytte allerede eksisterende
communities udnytte, at medlemmerne allerede taler sammen, da man således har god chance
for at ændre deres (købs)adfærd. Modebloggen har desuden en kommerciel force i sin mediatet,
idet den opdateres så ofte, at informationen altid er aktuel og altså relateret til det udbud af
produkter, der er tilgængeligt på markedet lige nu. De interviewede modebloggere er, ligesom de
danske bloggere generelt, åbne overfor kommercielt samarbejde, især hvis produktet er relevant
for netop dem og deres blog. Mens respondenterne i denne opgave holder sig på den dydens
smalle sti, er op mod en tredjedel af de danske bloggere dog villige til at begå lovbrud og benytte
deres blogs som platform for skjult reklame.
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Konklusion
Den danske modeblog fungerer som spejl på mere end én facon. For det første fordi læserne kan
spejle deres egne tolkninger af moden i bloggernes, for det andet fordi modebloggen, udover
forhandling af smag, også kan bruges som symbolsk input i læsernes forhandling af identitet, og
for det tredje fordi bloggerne bruger den offentlige selvfortælling som refleksivt projekt. Selvom
computerens skærm altså netop leverer gennemsigtighed og et risikofrit ”kig” ind i andres
hverdagsliv, så skaber den i forbindelse med modeblogs også genspejling, både i forhold til
fortolkning og forhandling af mode og smag, men også i forhold til identitet. Som svar på mit
indledningsvise spørgsmål om hvad den danske modeblog egentlig kan, så kan den kort fortalt
levere input til læsernes søgen efter information i relation til alt fra ”hvor kan jeg finde en god sort
nederdel, der ikke koster mere end 300 kr.” til ”hvad går andre piger på min alder egentlig og
laver?”
At modeblogs og læsningen af disse handler om meget mere end fortolkning af moden skyldes
blandt andet læsernes oplevelse af autenticitet. I modsætning til magasinerne findes der bag
modebloggen ”et rigtigt” menneske, som læserne kan identificere sig med og spejle sig i, fordi de
netop ligner dem selv, hvad angår krop og økonomi. At læserne netop påpeger og oplever
autenticiteten, som en af modebloggens vigtigste appeller, betyder dog ikke, at skribenterne altid
forsøger at efterleve den. For skribenterne kan modebloggen nemlig bruges som et sted, hvor de
kan udfolde deres kreativitet i forhold til mode men også for deres lyst til at skrive. Det handler om
at ”være god til noget”, og modebloggen er netop et sådant sted, hvor skribenterne finder
tilfredsstillelse i at udøve deres talent. Fordi det skrevne dermed fungerer som performativ
selvfortælling, og således kan indgå i skribentens egen identitetsforhandling, kan læserne dermed
ikke vide sig sikre på, at det skrevne er lige så autentisk, som de tror og forventer. Selvfortællingen
kan qua sin refleksivitet nemlig være udtryk for det, skribenten ønsker at fremstille og være, og
således have en væsentligt mindre grad af korrelation med skribentens liv end læseren antager.
Udover sin funktion som vindue og spejl er modebloggen særligt karakteriseret ved det fællesskab,
som dens mediatet skaber mulighed for. Der læses, kommenteres og debatteres, og over tid står
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læserne tilbage med fornemmelsen af, at de rent faktisk ”kender” skribenten, hvormed der fra
deres side opstår en følelse af venskab og fortrolighed. Selvom skribenterne sætter pris på
modebloggens muligheder for interaktion med læserne, deler de dog ikke opfattelsen af, at der
mellem dem og deres læsere eksisterer et gensidigt venskab. At forholdet mellem skribent og
læser således er præget af læsernes illusion om venskab og fortrolighed betyder dog ikke, at
relationen og fællesskabet er uden betydning. Ved at indgå i de fællesskaber der opstår på og
omkring de forskellige modeblogs, kan læsere såvel som skribenter nemlig dyrke en bestemt
interesse eller smag, som ikke findes i deres umiddelbare fysiske omgivelser. Qua modebloggens
mediatet er tid og sted ikke begrænsende faktorer i dannelsen af fællesskaberne, og selvom
forbindelsen mellem medlemmerne derfor kan synes svag, er den et af de væsentligste
karakteristika ved modebloggen. Den svage forbindelse er nemlig kendetegnet ved sin risiko‐
frihed, idet læserne kan bruge modebloggen til at dyrke en bestemt smag og samtidig hurtigt og
konsekvensløst droppe den igen, hvis eller når de ikke længere deler fællesskabets
smagspræferencer. Det er dog ikke kun omkring den enkelte modeblog, at fællesskaberne opstår.
Der linkes intensivt mellem de forskellige modeblogs, og der etableres derfor en decideret
modeblogosfære, hvor læserne hele tiden præsenteres for nye blogs og smagsfællesskaber, de
kan afvise eller tilslutte sig. Det ligger altså indbygget i modebloggens mediatet at være
henvisende, idet man som læser ved et enkelt klik befinder sig på en ny blog, som skribenten i
forhold til smagssammenfald har anbefalet. En af bloggens særlige træk er derfor, at der ”altid er
mere”, og at man aldrig når til sidste side, som ved et modemagasin. På denne måde fremstår
modebloggen og modeblogosfæren nærmest organisk, idet den hele tiden opdateres og udvikler
sig, idet gamle blogs dør og nye opstår.
Den danske modeblog skylder sit kommercielle potentiale til den troværdighed, som læserne i
forlængelse af den uudtalte kontrakt om autenticitet tillægger den. De stoler på, at skribenterne,
ligesom de øvrige læsere, der kommenterer og debatterer, ikke plejer andre interesser end sine
egne, men de bør egentlig være på vagt. Undersøgelser viser nemlig, at 35% af de danske bloggere
faktisk er til salg, og som det var tilfældet med skribenterne i denne undersøgelse, er det således
udelukkende deres egen samvittighed og ønske om at bevare troværdigheden, der sætter
grænsen for den kommercielle indblanding. Men hvorfor ikke bare give los og udnytte alle de
muligheder, invitationer og gaver, der følger i kølvandet på det at have en succesfuld modeblog?
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Fordi bloggerne på denne måde går fra at være ”helt almindelige piger” til at være modeinsidere
eller modejournalister, og det betyder, at læsernes grundlag for identifikation med skribenten
forsvinder. Det skrevne vil på den måde begynde at ligne det, der kan findes i modemagasinerne,
og det betyder ikke nødvendigvis at de danske modeblogs bliver uinteressante eller mister læsere,
de vil blot miste den specifikke appel, de har i læsernes oplevelse af autenticitet. Den
kommercielle interesse for de danske modeblogs er stadig ny, så kun tid og videre undersøgelser
vil vise, hvad en sådan udvikling ellers vil føre med sig.
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Perspektivering
Som den opmærksomme læser vil have opdaget, er alle de interviewede skribenter og læsere i
denne undersøgelse kvinder. Det skyldes for det første, at der kun findes ganske få modeblogs,
som skrives af mænd237, og for det andet fordi mændene også blandt de ”faste læsere”, hvorudfra
læser‐respondenterne er udvalgt, er overordentligt svære at få øje på. Den danske modeblog er
altså kendetegnet ved sin overrepræsentation af kvinder, både blandt skribenter og læsere, i en så
høj grad, at det nærmere må betegnes som et decideret fravær af mænd. Hvorfor det forholder
sig således er svært at sige, men set i bakspejlet kunne det have været interessant at belyse
opgaven ud fra en køns‐optik og eksempelvis set nærmere på, hvad overrepræsentationen af
kvinder betyder for modebloggen som smagsfællesskab. Spiller det overhovedet nogen rolle, eller
kunne man forestille sig samme fællesskaber i blogosfærer domineret af mænd? Jeg har i opgaven
kort været inde på den offentlige diskurs omkring unge kvinders blogs, men det er min opfattelse,
at man også ved at inddrage spørgsmålet om køn i diskussionerne om interaktion i
smagsfællesskaberne og bloggen som performativ selvfortælling kunne opnå en endnu bedre
forståelse af, hvad det er, der forgår på og omkring de danske modeblogs.
Skribenten Kia introducerede begrebet magasinblogger, som betegnelse for de skribenter, som via
samarbejde med et modemagasin og tætte forbindelser til modebranchen, ikke længere kan
betegnes som amatører. Men alt imens der de mest populære modebloggere indgår disse aftaler,
vil modeblogsofæren dog stadig være fyldt med mindre og/eller nyopstartede blogs, som (endnu)
ikke er blevet interessante i kommercielt øjemed. På den måde kan man argumentere for, at
modeblogsfæren på et tidspunkt, hvis det ikke allerede er ved at ske, vil ”knække i to” og således
bestå af amatørerne på den ene side og de semiprofessionelle på den anden side. Det interessante
ved denne mulige udvikling er, at de læserpopulære amatørblogs på den måde ender med at
forsvinde, fordi skribenterne bliver ”inviteret indenfor i det gode selskab”, så snart de når op på et
vist antal læsere. Amatørmodebloggen risikerer dermed at sejre sig selv ihjel, fordi autenticiteten
netop forsvinder med kommercialiseringen. Om jeg får ret i mine forudsigelser vil kun tiden vise,
237

To af de sjældne eksempler på blogs, der skrives af mænd: http://boohyouwhore.com/, der skrives af 18‐årige
Mikkel fra København og http://www.my‐clothing‐blog.blogspot.com/, der skrives af 15‐årige Niklas fra Fyn.
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men det bliver i hvert fald spændende at se, hvorledes modeblogosfæren vil blive påvirket af den
intensive kommercialisering, som først lige er begyndt.
Selve ordet magasinblogger peger desuden på en anden udvikling, som potentielt set kan påvirke
den danske modeblogsosfære fremover, nemlig mediekonvergens. Seneste tiltag er, at
modemagasinet Costume nu forsøger at flytte sit indhold over på computerskærmen ved at
udgive et digitalt magasin, som sendes til abonnenterne over e‐mail. Det digitale magasin
”Fashionista by Costume” udsendes således første gang d. 8. december 2009, og ifølge
chefredaktør Rikke Agnete Dam er formålet med det nye tiltag at kombinere Costumes ”eksklusive
look med de interaktive muligheder, nettet byder på. Brugeren vil for eksempel kunne
sammensætte sine egne outfits og købe dem med få klik med musen."238 I fremtiden kan
modemagasiner således også være digitale og interaktive, og det bliver spændende at se, om
brugerne tager godt imod initiativet, eller om de stadig vil foretrække deres magasiner på tryk,
fordi det simpelthen er ”hyggeligere.”239

238
239

http://mediawatch.dk/artikel/benjamin‐udgiver‐online‐modemagasin ( 1. november 2009)
Bilag F s. 3 og 8.
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English abstract

During Copenhagen Fashion Week 2009 a group of unfamiliar faces were among the usual
suspects of reporters, celebrities and designers. They mingled, drank champagne, took pictures
and notes, and by the end of the day, they went home and posted it on their blogs, so that their
readers could hear all about it.
Over the span of two years, 200‐300 hundred Danish fashionblogs have shot up from out of
nowhere, and within the last few months, a couple of them have managed to draw in no less than
60.000 unique readers in a month. Pretty impressive when compared to the larger Danish fashion
magazines, that top out at 210.000 readers for Eurowoman and 147.000 for Costume. In recent
months these magazines as well as others, have faced the competition by joining force with them.
By paying the most popular fashion bloggers to blog for the magazines, they hope to harvest some
of their success, and perhaps even gain readers from the association.
This paper argues that the success of the Danish fashion blog lies in its function as a mirror. First of
all, because the readers can use it as a place to reflect their own fashion taste in that of the
bloggers. But the fashion blog mirrors a lot more than just objects of fashion, it gives the readers
the ability to look deep within the everyday lives of girls just like them, and therefore it can also be
used to mirror identities. In this instance, it functions as input in the never ending process of the
individuals’ identity project. This also means that the bloggers themselves can actually use their
blogging, as part of the performative and reflective storytelling that is their identity‐project. So
even though the fashion blog is read through a screen that permits readers to have a glance at the
doings of others, it also reflects back upon the reader as well as the author.
The fashion blog distinguishes itself from the fashion magazine in many ways, one of which is the
readers’ experienced feeling of authenticity. There is a “real person” behind the words and over
time the readers feel that they somehow get to know this person, as well as they know their
friends in real life. The feeling of authenticity also stems from the bloggers’ own fashion
photographs that, even though they might not be as beautiful or stylish as those found in the
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magazines, are more “believable” and “attainable” because the readers can simply see themselves
in them. In the case of fashion blogs, authenticity creates the possibility for readers to identify
with the authors, because “if she can pull that off, so can I!”
The fashion blog fosters a sort of virtual community formed by the members’ shared tastes in
fashion. The members of these communities might be separated in both space and time, but
nevertheless, it gives them an opportunity to practice and cultivate an interest or taste, that isn’t
shared in their immediate physical surroundings. That the communities have next to no relation to
the readers’ physical surroundings also means that the membership can be rather weak, as it can
be resolved at moment’s notice and without any consequences. Again, it provides the individual
with an opportunity to mirror and play with their identity.
Because the readers perceive the fashion blog as more authentic than the fashion magazine, and
also because they feel that they know the author as a friend, they automatically tend to believe
what is written is both be true and sincere. Ideally, the author serves no interest but their own,
but ironically, it is exactly this kind of blind trust, that makes the Danish fashion blogs interesting
from a commercial point of view. If you can convince or even pay a fashion blogger to write
something positive about your product, chances are that the readers will believe them and
perhaps even buy it. At the moment Danish bloggers are being flooded with free gifts and
invitations to closed events in the design industry to such a degree, that they are at risk of losing
their self proclaimed status as “normal girls”. Many of them have in fact become semiprofessional
and this presents a danger to the fashion blog in its current form, because the feeling of
authenticity is based upon the girls being “like me”, i.e. an amateur.
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