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Blondinbella.se is the most read blog in Sweden. It is written by an 18 year old girl and 
brings up fashion, glamorous parties and the life of an 18 year old. But who is this 
Blondinbella behind all the attention and publicity? What kind of image is she 
creating, and how does she convince her readers about this image? What messages is 
she sending between the lines in the blog? In order to answer these questions, we chose 
the theory and methods as following; with a study based upon social constructivism we 
made a critical discourse analysis with a rhetorical analysis of 13 random posts. First, 
we analysed the posts on a rhetorical level. Then we used these results in combination 
with the posts to identify discourses within the social constructivist sphere. From this 
we found a couple of keywords that is important to understand in order to answer our 
theisis. The keywords are; time, power and identity. On the basis of these keywords, 
we were able to identify a number of discourses.  

From this research, based on the 13 posts, we have been able to come up with several 
conclusions. Based on the rhetorical analysis in combination with the critical discourse 
analysis, we are able to argue that Blondinbella is using several methods to convince 
her readers about her own excellence. Her self-confidence is overshadowed by her 
self-absorbed way of writing and from a social constructivist point of view she is, if 
anything, a leader of opinions which does not lead to a better society, on the contrary, 
she is the spokesman of a life that always puts oneself first.  
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1 Inledning 

Genom alla tider har ungdomskulturer av olika slag varit föremål för forskarstudier. 
Allteftersom att internet blivit en större del i våra liv, har också interaktiva ungdomskulturer 
uppstått. Facebook, Lunarstorm och inte minst bloggar är alla forum där ungdomar uttrycker 
sina åsikter och känslor. Internet har också bidragit till att det blivit lättare att hitta människor 
med gemensamma intressen. Det finns ett oändligt antal sidor på internet som direkt kan 
härledas till specifika intressen. I och med detta är det idag lättare för ungdomar att hitta andra 
som man kan identifiera sig med och diskutera kring sådana ämnen som man tycker är 
intressanta. 

1.1 Problemformulering 

Blondinbella.se är Sveriges mest besökta blogg, alla kategorier, med flera hundratusen 
besökare varje vecka. (http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/) Hur är det möjligt? Hur kan 
så många människor vara intresserade av en person som egentligen aldrig har gjort något 
annat än att skriva om sitt liv? 

Det är intressant på så många nivåer att det kan vara svårt att bestämma sig för vilken 
infallsvinkel en studie av Blondinbellas blogg ska ha. Till en början paralyserades vi av alla 
valmöjligheter men när vi funderat ett tag började några möjliga infallsvinklar ta form.  

Den första tanken som slog oss var att undersöka hur man kan bli känd utan att gjort något av 
värde. Men den infallsvinkeln förkastade vi ganska snabbt, för vilka är vi att fastslå att något 
inte har ett värde. Därefter började vi fundera kring möjligheterna att undersöka Blondinbellas 
position som opinionsbildare, eller ens om hon är i den positionen. Hur skulle vi attackera den 
frågeställningen? Det var just det, vårt intresse för den frågeställningen var inte tillräckligt 
starkt och den rann ut i sanden.  

Fortfarande ville vi veta varför så många människor läser vad Blondinbella skriver. Kanske 
att det skulle vara vår utgångspunkt. Vi förstod dock ganska snabbt att den frågeställningen 
var alldeles för omfattande för oss då vi varken hade tillräckligt med tid eller pengar för att 
undersöka detta.  

Istället kom vi att inrikta oss på den bild som Blondinbella målar upp av sig själv i sin blogg. 
Genom att förstå hur hon framställer sig själv och beskriva vad denna bild bygger på kommer 
vi indirekt att få en djupare förståelse för varför Blondinbella är Sveriges största blogg.  
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1.2 Syfte 

Genom att utföra en kritisk diskursanalys på Blondinbellas texter och bilder vill vi identifiera 
och beskriva dolda betydelser utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med andra ord 
vill vi förstå vad som döljer sig mellan textraderna i Blondinbellas blogg, sättet hon 
framställer sig själv på och vilka diskurser hennes självbild bygger på. För utvecklade 
resonemang kring dessa begrepp se kapitel 1.4 Avgränsningar, 4.5 Kritisk diskursanalys samt 
3.1 Socialkonstruktivism.  

 

1.3 Frågeställning 

1. Vilken bild av sig själv förmedlar Blondinbella? 
2. Hur gör hon för att övertyga läsarna om bilden av sig själv? 
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1.4 Avgränsningar 

Vem är Blondinbella? En tillsynes banal fråga som vid en första anblick kan ge intrycket av 
att vara lättbesvarad. Men, börjar man fundera kring denna frågeställning blir det uppenbart 
att frågan är mångbottnad. För vår studie får komplexiteten i denna fråga konsekvensen att vi 
inte kommer att använda oss av Blondinbellas riktiga namn i denna uppsats, utan vi kommer 
bara använda oss av namnet Blondinbella. Under kapitlet Bakgrund kommer vi presentera 
personen bakom alter-egot Blondinbella. 

Vi gör denna avgränsning för att då behöver vi inte ta ställning till huruvida vi kan sätta 
likhetstecken mellan Isabella Löwengrip, som är hennes riktiga namn, och Blondinbella. 
Något som inte är självklart, för hur kan vi veta om den bild Isabella Löwengrip framställer 
genom sitt alter ego överensstämmer med verkligheten? Det enkla svaret är; det kan vi aldrig 
veta eftersom vi varken har träffat henne och än mindre känner henne. Det är Blondinbellas 
texter och bilder vi ska analysera och sedan får du som läsare själv avgöra om du vill sätta 
likhetstecken mellan Blondinbella och Isabella Löwengrip.  

Som det står att läsa i syftet för denna uppsats ligger vårt fokus på Blondinbellas texter och 
bilder. Vi vill analysera vad och hur hon skriver. Däremot kommer vi inte på något sätt att 
försöka ta reda på hur de som läser bloggen uppfattar hennes bilder och texter. Inte heller 
kommer vi att analysera den rent lingvistiska aspekten såsom detaljerad grammatik eller 
meningsbyggnad.  
 
Formuleringen ”dolda betydelser” i syftet, skulle kunna föranleda dig som läsare att tro att vi 
är ute efter att hitta och beskriva lögner som Blondinbella skriver, men så är inte fallet. 
”Dolda betydelser” i denna kontext betyder att vi i allmänhet söker efter det som inte står 
skrivet rakt ut och i synnerhet hur Blondinbella odlar en bild av sig själv trots att hon till 
exempel beskriver en alldaglig händelse.  
 
När vi har förstått vilken bild Blondinbella tillskriver sig själv är nästa steg att förstå hur hon 
genom sina texter argumenterar för denna bild. Detta är vad som avses med identifieringen av 
de dolda betydelserna. Det sista steget i vår studie av Blondinbella blir sedermera att försöka 
beskriva vad hennes självbild bygger på, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
 
Blondinbella publicerar ofta bilder i samband med att hon lägger upp ett textinlägg och från 
början var vi inne på att kombinera den retoriska analysen med en semiotisk analys. Men allt 
eftersom vi kom högre upp i vår hermeneutiska cirkel för den kritiska diskursanalysen blev 
det uppenbart för oss att den retoriska analysen är så pass omfattande att den går att tillämpa 
på bilder också. Vi tar upp mer om detta i metodkapitlet.  
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1.5 Begrepp 

I detta kapitel kommer vi att förklara och beskriva denna studies två huvudbegrepp – diskurs 
och retorik.  

1.5.1 Diskurs 

I flertalet av de böcker vi har läst rörande begreppet diskurs har författarna inlett med att 
påpeka att diskurs har blivit lite av ett modeord som använts slarvigt och med många olika 
betydelser. För att undvika att vi i vår uppsats använder begreppet på ett mångtydigt sätt 
kommer vi att utgå från nedanstående begreppsdefinition: 

disku´rs (fr. discours 'samtal', 'yttrande', 'tal', av lat. discu´rsus 'samtal', eg. 'kringlöpande') betyder i 
dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av 
sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den 
religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.  

Ur dessa mer precisa betydelser har en mer allmän men användbar betydelse vuxit fram. Den bygger på 
uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser, och att diskursen så 
starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. (http://www.ne.se/sok/Diskurs) 

Eftersom diskurs ofta kan ses som ett otydligt begrepp så har vi valt att ha med denna 
grundläggande definition. Det första stycket ger en grundläggande översikt över begreppet, 
medan det andra stycket är utgångspunkten för vår studie; ”[…] hela vårt förhållande till 
verkligen uttrycks genom diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning 
att vi är fångade i den.” (Ibid) Med denna definition som utgångspunkt utvecklar vi 
sedermera vårt resonemang under metodkapitlet.  

1.5.2 Retorik 

Retoriken är en vetenskap med en lång historia. Grekerna och romarna skapade retoriken 
redan under antiken och den levde vidare och frodades i västerländska skolor under 2000 år 
som ett obligatoriskt ämne. Men under 1800-talet började retoriken ifrågasättas, något som 
ledde till att den plockades bort från skolschemat. Retoriken var för ett tag försvunnen för att 
sedan återvända igen efter andra världskrigets slut. Över hela världen började man återigen 
forska, tala och skriva om retoriken. (Johannesson 1998) 

Vad retorik egentligen är fastslogs redan av Aristoteles: ”Retorik är konsten att vad det än 
gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.” (Johannesson 1998) Genom att man är 
förtrogen med retoriken kan man lära sig att identifiera de mekanismerna som används i till 
exempel reklam och av politiker för att övertyga publiken om sitt budskaps förträfflighet. 
(Ibid)  

Den understryker att vi måste vara kritiska och medvetna om den makt man kan utöva genom språket, 
så att vi kan värja oss som individer och välja det liv vi själva vill ha. (Ibid) 
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Med hjälp av retoriken vill talaren eller skribenten övertyga på djupet. Detta sker när 
mottagaren gör om de kunskaper, tolkningar, känslor och attityder som man tagit till sig av 
omvärlden, till sina egna. Om mottagaren däremot känner sig övertalad har sändaren inte 
lyckats att förmedla sitt budskap på rätt sätt därför att mottagaren då kan känna sig lurad, 
missbrukad eller förnedrad. (Lindstedt 2002) Men på grund av att människan existerar i 
sociala sammanhang, utvecklas och lever vi inom ramen för en social gemenskap. Vad som 
uppfattas som giltig kunskap bestäms genom en social överenskommelse människor emellan. 
(Lindstedt 2002) 

 Därför betonar retoriken så kraftigt att lyssnaren och läsaren måste uppfatta det som 
 sannolikt för att kunna bli övertygade om något. (Lindstedt 2002:21) 

Följaktligen har man inom retoriken lagt stor tonvikt på de mekanismer som används för att 
övertyga en mottagare, det vill säga pathos, logos och ethos. (Ibid)  

Pathos: ”de starka känslor, ’affekter’ eller ’passioner’ som en talare försöker väcka hos sina           
åhörare och utnyttja för att övertyga dem”. (Johannesson 1998:283) 

Logos: ”betyder allmänt ’tal, ord, tanke’ men inom retoriken också ’argumentation’  och 
därmed ett av de tre medlen att övertyga tillsammans med ethos och pathos”.  (Johannesson 
1998:282) 

Ethos: ”den karaktär eller personlighet som en talare vill tillskriva sig själv för att vinna sina 
åhörares intresse, välvilja och förtroende; ibland får ethos också beteckna mildare och 
ljuvare affekter i motsats till pathos eller de kraftiga och våldsamma lidelserna”. 
(Johannesson 1998:280) 

Den retoriska arbetsprocessen består av sex steg; intellectio, inventio, disposito, elocutio, 
memoria och actio/pronunciato. Eftersom retoriken från början bara tillämpades på det talade 
ordet gäller de två sista kategorierna inte för det skrivna ordet. (Lindstedt 2002) Betydelserna 
av dessa steg tas upp under kapitel 4.3 Retorisk analys. 
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2 Bakgrund 

2.1 Blondinbella 

Blondinbella heter egentligen Isabella Löwengrip och den 21 oktober 2008 fyllde hon 18 år. 
Blondinbella går i trean på en skola som heter Jensen N och hon beskriver sig själv som en 
”driven och målmedveten tjej”. (http://www.blondinbella.se/)  

Exakt när Blondinbella startade sin blogg är svårt att hitta ett definitivt svar på, men säkert är 
att hon registrerade sin blogg på Bloggtoppen.se den 29 november 2007 och sedan dess har 
hon haft 20 539 792 unika besökare. (http://www.bloggtoppen.se/blogg/17889/) Det ska dock 
understrykas att bloggen har funnits längre än så. I arkivet på Blondinbellas blogg är det 
äldsta inlägget daterat till den 1 december 2006 
(http://www.blondinbella.se/2006/december/index.aspx?page=2), men det framgår inte om 
det är hennes första inlägg eller om historikfunktionen på hennes blogg är tidsbegränsad.  

Blondinbella.se är Sveriges just nu mest besökta blogg med god marginal. När detta skrevs, 
onsdagen den 4 november 2008 kl 12:09, hade Blondinbellas blogg, hittills under vecka 45, 
haft 156 055 unika besökare medan tvåan på listan, Kenza, haft 82 469 unika besökare. 
(http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/)  

Blondinbella specificerar inte vad hon skriver om på sin blogg men som läsare får man 
uppfattningen att den handlar om hennes liv. Hon skriver om vad hon gör på dagarna, hon 
kommer med råd och tips för hur man ska trivas bättre med sig själv, hon skriver om sin 
pojkvän, om vilka kläder hon har på sig och vilka fester hon går på. Många av hennes inlägg 
ackompanjeras av bilder och i vissa fall är det bilderna som utgör själva inlägget. Intressant i 
sammanhanget är att Blondinbella officiellt gått ut med att hon har dyslexi. 
(http://nyheter24.se/noje/kandisar/37326-blondinbella-har-dyslexi)  

Blondinbella slutade plötsligt blogga under två veckor under 2008. Anledningen var att hon 
höll på att bli utbränd. Efter detta valde Blondinbella att bara skriva inlägg i bloggen mellan 
09.00 och 17.00 och skriva mindre om sitt privatliv. 
(http://www.improveme.se/magazine/2626) 
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2.2 Blogg/kontext 

Att blogga tycks för många vara lika självklart som att äta och sova, det har blivit en del av 
vardagslivet. Blondinbella är en av de personer som kan sägas leva sitt liv i en slags symbios 
med sin blogg. Just i Blondinbellas fall är förutsättningarna lite speciella jämfört med gemene 
bloggare. Man kan säga att hennes blogg påverkar hennes liv samtidigt som hennes liv utgör 
grunden för hennes blogg, utan bloggen hade Blondinbella förmodligen inte blivit inbjuden 
till kändisfester eller fungerat som språkrör för unga människor i debattprogram. Inte heller 
hade Blondinbella existerat utan bloggen utan då hade bara Isabella Löwengrip funnits till. 
Man kan säga att Isabella Löwengrips alter ego, Blondinbella, konstituerar sin egen existens 
genom att skriva om sitt liv som kanske hade sett annorlunda ut om hon inte hade skrivit om 
det.  

Men hur många förutom Blondinbella är det som bloggar? En svår fråga att besvara och 
beroende på vilken bok man konsulterar får man olika svar. Enligt Geert Lovink (Zero 
Comments 2008) fanns det i början av 2006 mer än 100 miljoner bloggar i världen. Denna 
siffra är inte dagsaktuell och trots mängden bloggar finns det förvånansvärt lite litteratur inom 
ämnet, så exakt hur många bloggar det finns just nu, i slutskedet av 2008, låter vi vara osagt. 

Ordet ”blogg” kommer från engelskans weblog och kan enligt Nationalencyklopedin 
definieras som följer: 

[…] personlig och öppen dagbok på webben. Man kan även se begreppet 
som ett mellanting mellan personliga kolumner i dagstidningar och dagböcker. 
(http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/652248/652248) 

Men eftersom en privat blogg inte styrs av någon annan än personen som startat den är det 
möjligt att en blogg kan skrivas hur som helst, om vad som helst. Med detta i åtanke känns 
Lars Våges definition bättre på grund av dess allmänna hållning: 

 En blogg är en ofta uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras 
 av förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i omvänd  
 kronologisk ordning så att det senast skrivna kommer överst.  
 (Våge, Stattin och Nygren 2005:9) 

I Nationalencyklopedin står det heller inget om att en blogg kan anta andra former än att 
enbart bestå av text. Det finns till exempel fotobloggar, ljudbloggar och videobloggar. (Våge, 
Stattin och Nygren 2005) 

Tim Berners-Lee är den person som tillskrivs bloggens födelse, han är även mannen som 
uppfann webben och på sin skapelse hade han en hemsida där han lade ut adresser till alla nya 
hemsidor som skapades. Detta anses av många vara den första bloggen. (Våge, Stattin och 
Nygren 2005) Det skulle dock dröja ända till 1999 innan bloggen fick sitt stora genomslag. 
Detta hänger ihop med att det är först vid denna tidpunkt som det skapades ett gränssnitt som 
gjorde att man kunde skapa en blogg utan att kunna skriva html-kod. Och på den vägen är det, 
nu finns det otaliga hemsidor där man kan starta en blogg inom loppet av några minuter. 

Som innehavare av en blogg kan man registrera sig på Bloggtoppen.se. Genom att göra det 
kan man se hur populär ens blogg är på en rankinglista och hur många läsare man har. På 
Bloggtoppen.se:s topp-tio-lista, som Blondinbella leder, handlar åtta av de tio bloggarna om 
mode och kändisar. (http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/)  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivism har som område blivit allt mer populärt de sista tio till tjugo åren. En av 
anledningarna till varför fler och fler sluter sig till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan 
vara dess kritiska kraft. (Wenneberg 2001) Den danske forskaren Sören Wenneberg skriver så 
här: 

[…]den tar inte det direkta eller omedelbara för givet. Den försöker avslöja de direkta fenomen 
som ytliga företeelser som styrs av bakomliggande och mer ’verkliga’ storheter. Den demaskerar 
eller säger sanningen om (’debunks’) verkligheter och letar efter den egentliga grundvalen. Det 
omedelbart givna är ett ’bländverk’ – där bakom lurar den verkliga verkligheten. (Wenneberg 
2001:10) 

Man skulle kunna föranledas att tro att socialkonstruktivismens popularitet beror på att den är 
lätt att hantera och tydligt definierad, men så är inte fallet. Begreppet socialkonstruktivism 
används ofta på olika sätt och med olika betydelser. (Wenneberg 2001) Ian Hacking 
uppmärksammar detta problem i sin bok, ”Social konstruktion av vad?” (Hacking 1999), i 
vilken han diskuterar kring begreppet social konstruktion utifrån boktitlar som börjar med 
”Den sociala konstruktionen av X” eller ”Att konstruera X”.( Hacking 1999) På grund av att 
begreppet fortfarande är på högsta mode understryker Hacking vikten av att fråga efter vad 
som är poängen, inte betydelsen, när man ska göra en socialkonstruktivistisk analys. (Hacking 
1999) Som utgångspunkt för en socialkonstruktivistisk analys formulerar Hacking tre teser, 
varav nedanstående citat är den tes som är själva grundstenen: 

(1) X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X, eller X som det är  
just nu, är inte bestämt av tingens natur; det är inte oundvikligt. (Hacking 1999:20) 

De två andra teserna han formulerar kommer ur det faktum att många som tillämpar 
socialkonstruktivistiska analyser vill kritisera, förändra eller förstöra X.(Ibid)  

(2) X är riktigt dåligt som det är. 
(3) Det skulle vara mycket bättre om vi kunde göra oss av med X, eller åtminstone radikalt 

förändra det. (Ibid:20) 

Trots att de flesta direkt hoppar till tes två och tre anser inte Hacking att det är nödvändigt. 
Utan han hävdar att det kan räcka med att bara inse: ”att något, som för närvarande verkar 
oundvikligt, faktiskt inte är oundvikligt utan att det därför måste vara något dåligt”. (Hacking 
1999) Baserat på den första av de tre teserna kan man säga att vårt samhälle är fullt av sociala 
konstruktioner som vi människor själva konstruerar. Vissa har vi gjort oss så beroende av att 
samhället skulle rasa samman om vi inte skulle ty oss till dem, medan andra är konstruktioner 
som bara återfinns i vissa sammanhang och som lätt är utbytbara. 

I ett försök att tydliggöra socialkonstruktivismens olika former delar Wenneberg in denna 
filosofi i fyra kategorier: ”kritiskt perspektiv, sociologisk teori, kunskapsteori och ontologisk 
ståndpunkt”. (Wenneberg 2001:13) Genom denna indelning möjliggör han etikettering av 
socialkonstruktivismen då han väljer att kalla den socialkonstruktivism som har ett kritiskt 
perspektiv för ”socialkonstruktivism 1” och så vidare. Siffran anger graden av radikalitet där 
ett är lägst och fyra är högst. (Wenneberg 2001) 
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Denna kategorisering är på intet sättet oproblematisk. Wenneberg anser sin egen 
kategorisering vara ”godtycklig” och hade den utförts av någon annan kunde den sett 
annorlunda ut. (Wenneberg 2001)  

Kategorin som Wenneberg benämner som ”socialkonstruktivism 2” utgår från ett sociologiskt 
perspektiv och genom att tillämpa den på den sociala institution vi benämner som kunskap 
blir socialkonstruktivismen en kunskapsteori. (Wenneberg 2001) Detta leder till följande, 
enligt Wenneberg: 

 Vår inre subjektiva verklighet, framför allt vår kunskap om yttervärlden, blir nu socialt 
 konstruerad i den bemärkelsen att vårt vetande i förväg är strukturerat av vårt språk. 
 Språket kan ju inte vara något icke-socialt – det förutsätter fler människor, eftersom 
 språkets syfte är att möjliggöra kommunikation. (Wenneberg 2001:14) 

Detta innebär att det är språket som strukturerar vår verklighet. Genom att vi kan och har 
förståelse för olika begrepp kan vi se på något och förstå vad det är. (Wenneberg 2001) 
Socialkonstruktivismens kärna utgörs av att språket är något som människor skapar 
tillsammans. Alltså är språket socialt konstruerat och därför är alla människors uppfattning 
och kunskap om verkligheten konstruerad. (Wenneberg 2001) 

Språkfilosofen, John R. Searle, utvecklar och förtydligar detta resonemang i sin bok, 
”Konstruktionen av den sociala verkligheten” (1997), då han understryker vikten av att skilja 
på ”råa fakta” och ”institutionella fakta”. Han skiljer på dessa i den bemärkelsen att råa fakta 
existerar oberoende av mänskliga institutioner medan institutionella fakta enbart kan existera 
inom mänskliga relationer. (Searle 1997) Eftersom vi har språket kan vi uttrycka ordet ”träd”, 
men även utan språket skulle ett träd alltid vara ett träd i den bemärkelsen att det skulle se 
likadant ut vad man än benämner det som. Man kan alltså säga att trädet är rå fakta. Tar vi 
däremot exempelvis Sveriges kung och den makt han besitter i egenskap av kung, kan man 
säga att hans makt bygger på en mänsklig institution. Om denna institution inte hade existerat 
hade man inte kunnat tillskriva kungen någon makt alls, och han skulle leva som vilken annan 
människa som helst. 

För att förstå vad det är som Searle benämner som institutioner gör han en åtskillnad mellan 
”regulativa” och ”konstitutiva” regler. Han menar att vissa regler finns till för att reglera saker 
och aktiviteter som redan finns, det vill säga regulativa regler. Medan det å andra sidan finns 
regler som inte bara reglerar utan att det är reglerna i sig själva som möjliggör aktiviteten, det 
vill säga konstitutiva regler. Vidare hävdar Searle att institutionell fakta enbart finns inom ett 
system av konstitutiva regler, vilket innebär att det är regelsystemet i sig som skapar dessa 
fakta. (Searle 1997)  

Searle utgår ifrån sin tes om att: ”språket på ett grundläggande sätt är konstitutivt för den 
sociala verkligheten”. (Searle 1997:73)  

Den egenskapen hos språket som är avgörande för konstituerandet av institutionella fakta är  
existensen av symboliska verktyg, som till exempel ord, som i kraft av en konvention betyder 
eller representerar eller symboliserar någonting utöver sig själva. (Searle 1997:74)   

Men eftersom att tesen är formulerad på ett allmänt sätt måste man göra skillnad på 
språkberoende och språkoberoende fakta för att undvika cirkularitet. Av samma anledning 
måste man också göra en åtskillnad på språkberoende tankar och icke språkberoende tankar. 
(Searle 1997)  

Denna uppsats tar alltså sitt avstamp i socialkonstruktivismen, en utgångspunkt som på intet 
sätt är okomplicerad men som har stora möjligheter att bidra till ett intressant resultat i 
slutänden. I nästa avsnitt presenterar och redogör vi för de metoder vi använt oss av. 
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4 Metod 

I denna del ämnar vi redovisa för vilka metoder vi har valt att använda i vår analys. 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi är inte intresserade av hur ofta hon skriver si eller så utan vi vill flytta fram 
kunskapshorisonten för vilken bild Blondinbella vill ge av sig själv och beskriva varför. 
Förståelse framför generaliseringar. Kvalitativ metodik framför kvantitativ metodik eftersom 
vi är ute efter det icke uppenbara. 

 Ett annat men näraliggande skäl är att det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under 
 ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten. (Esaiasson, Gilljam,
 Oscarsson och Wängnerud 2007:237) 

Med detta klart bestämde vi oss för att göra en kritisk granskning av Blondinbellas inlägg 
snarare än en systematisering av desamma. För att på bästa sätt komma åt vad som står mellan 
raderna valde vi att göra en kritisk diskursanalys som bygger på en retorisk analys. Genom 
den retoriska analysen hoppas vi kunna se vilket ethos Blondinbella tillskriver sig själv.  

 Eller så kan man i en retorikanalys ställa samman de retoriska grepp som används i syfte att 
 övertyga en publik om att anamma en given ståndpunkt. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och              
Wängnerud 2007:238) 

Den givna ståndpunkten blir i vårt fall det ethos Blondinbella tillskriver sig själv.  

Resultaten från den retoriska analysen kommer sedan att ligga till grund för den kritiska 
diskursanalysen då vi ska försöka skapa oss en övergripande bild av vilka betydelser 
Blondinbella bygger sin självbild på.   

Nedan följer en redogörelse för vår hermeneutiska resa som utspelat sig under de tio veckor vi 
jobbat med denna studie. Därefter följer en grundlig presentation av de analysmetoder vi har 
använt oss av. 
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4.2 Vår hermeneutiska resa tillsammans med Blondinbella 

Att vi skulle göra en kritisk diskursanalys var aldrig någon självklarhet. Vi visste däremot att 
vi på något sätt ville studera Blondinbellas blogg, på samma sätt visste vi att vi inte var ute 
efter det uppenbara. Vi ville förstå och tolka hennes texter för att på så sätt komma åt vad som 
står mellan raderna. Så redan där hade vi bestämt att vår studie skulle komma att ta sitt 
avstamp i en kvalitativ ansats.  

Med den insikten klar och vår vilja att analysera och tolka är steget inte långt till att välja 
diskursanalys som metod. Men efter att ha spenderat ett antal timmar på biblioteket kom vi i 
kontakt med ett nytt begrepp – kritisk diskursanalys. Fortfarande hade vi inte skrivit ner något 
syfte eller frågeställning för vår undersökning men det kändes ändå som att den kritiska 
diskursanalysen passade vår idé bättre än en diskursanalys.  

När vi bestämde vilken metod vi skulle använda, bestämde vi samtidigt det teoretiska 
ramverket för vår studie. Detta för att den kritiska diskursanalysen bygger på ett 
socialkonstruktivistiskt tankesätt, nämligen att språket är något som människan skapar 
tillsammans i sociala sammanhang och därigenom skapar vi också den värld vi lever i.  

Traditionellt sett brukar den kritiska diskursanalysen kombineras med en lingvistisk analys. 
Vi visste redan från början att den kombinationen inte var ett alternativ för oss eftersom vår 
utgångspunkt är ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Och just därför var 
det naturligt för oss att välja bort den lingvistiska analysen till förmån för en retorisk analys 
och en semiotisk analys.  

Den retoriska analysen skulle vi tillämpa på texten och den semiotiska analysen på bilderna 
som finns på Blondinellas blogg. Det var tanken.  

Med detta klart ställde vi upp vårt syfte och frågeställningen: 

Syfte   

Genom att utföra en kritisk diskursanalys på Blondinbellas texter och bilder vill vi identifiera dolda betydelser 
utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka retoriska grepp använder Blondinbella? 
2. Hur använder sig Blondinbella av tecken, symboler och/eller ikoner?  
3. Vilken/vilka betydelser kan vi utläsa utifrån ovanstående frågeställningar? 

Den uppmärksamme läsaren ser vid en jämförelse att ovanstående syfte och frågeställningar 
har förändrats gentemot det syfte och frågeställningar vi har angivit i kapitel 1.2 och 1.3. 
Syftet har bara förändrats marginellt medan frågeställningarna är helt förändrade. 
Frågeställningarna ändrade vi första gången då vi förstod att den semiotiska analysen skulle 
bli onödig eftersom bilder ofta analyseras som om de vore text i den kritiska diskursanalysen. 
Och bilderna täcks då in av den retoriska analysen. Så den andra frågan i frågeställningarna 
ändrade vi till att fråga efter hur hon använde sig av de retoriska grepp vi hittade.  
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Under analysen av vår empiri, det vill säga de tretton blogginlägg som vi valt ut, började vi 
allt mer att förstå exakt vad vi var ute efter. Eller rättare sagt, vi förstod vad som var intressant 
att analysera. Plötsligt blev det uppenbart att det vi skulle fokusera på var Blondinbellas bild 
av sig själv – hur hon vill framställa sig själv och hur hon gör för att försöka övertyga sina 
läsare om denna bild. I nästa steg skulle vi försöka beskriva varför hon anser att det är viktigt 
att övertyga sina läsare om just denna bild. Denna insikt ledde till att vi ändrade syfte och 
frågeställningar till deras nuvarande utformning.  

De första genomläsningarna av Blondinbellas inlägg fick oss att förstå vad det var vi ville 
försöka förstå. Tack vare det kunde vi precisera vårt syfte och våra frågeställningar.  
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4.3 Retorisk analys 

I den retoriska analysen kommer vi bland annat använda oss av Mediated Discourse Analysis 
(MDA). I boken Methods of Critical Discourse Analysis gör R. Wodak och M. Meyer 
gällande: 

 
In addition to Critical Discourse Analysis of texts, MDA often makes use of contrastive rhetorical 
analysis of text structures as well as argument structuring. Such text structures orient the reader to the 
significance of portions of the text. In addition to orienting the reader, text structures may also distract 
the reader or mislead the reader if the reader comes to the text with different expectations for reading. 
(2001) 
 

För att den retoriska analysen ska bli så fullständig som möjligt ämnar vi även att använda oss 
av en mer klassisk retorisk analys av texterna. Då MDA inte fokuserar på grammatik, passar 
den vår studie. Då MDA främst ses som en del av den kritiska diskursanalysen så hänvisar vi 
till kapitel 4.5 för en mer detaljerad beskrivning av MDA. 
 
Den retoriska analysen kommer vi att genomföra med den klassiska retorikens arbetsprocess 
som utgångspunkt. Den innehåller i sin helhet följande steg: 
intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio/pronunciatio. (Lindstedt 2002:28) 
Vi kommer dock att bortse från det första respektive de två sista stegen i vår analys. Det första 
steget, intellectio, brukar inte räknas som en huvuddel inom retoriken och vi kommer att 
bortse från det därför att det gäller när du ska skriva en text eller ett tal. Intellectio betyder i 
detta sammanhang att du som talare ska förstå uppgiften och vilka du riktar dig till. De två 
sista stegen gäller enbart för det talade ordet och är därför helt ointressanta för vår analys. 
(Lindstedt 2002)  
 
Den retoriska analysens fokus kommer att ligga på Blondinbellas texters inventio. Det vill 
säga vilken bild hon förmedlar av sig själv och hur hon argumenterar för den. Inventio i den 
antika betydelsen är för oss inte intressant, då man utgick från att det fanns förutbestämda 
argument och exempel som man kunde lära sig och därigenom övertyga sina läsare och 
åhörare. Denna trosföreställning är idag förlegad och i stället anses talaren eller skribenten 
skapa sina egna argument och exempel som används för att övertyga sin publik. (Hägg 2002) 
 
Inventio är den första av retorikens fem huvuddelar och det är i den fasen man skapar sina 
argument. (Johannesson 1998) Det första en talare eller skribent gör, är alltså att bestämma 
vilken bild av sig själv som ska förmedlas och vilka argument som ska användas och hur de 
ska framföras. Med andra ord innebär det att talaren eller skribenten under inventio-fasen 
bestämmer sig för vilken självbild (ethos) som ska förmedlas och vilka argument (pathos, 
logos) som ska användas för att övertyga sin publik om denna bild. 
 
När vi säger att fokus ligger på Blondinbellas texters inventio betyder det att vi ska försöka 
identifiera vilken bild av sig själv som Blondinbella vill förmedla och hur hon argumenterar 
för denna bild. Så när vi i analyskapitlet pratar om ethos, pathos och logos vet du som läsare 
att dessa begrepp tillhör blogginläggets inventio. 
 
Den andra delen av retorikens fem huvuddelar går under namnet dispositio och det fokuserar 
på hur talaren eller skribenten strukturerar talet eller texten. Tal och text ska med fördel 
struktureras så att publiken övertygas successivt. (Hägg 2002) Vi kommer inte att lägga någon 
större tonvikt på denna retoriska aspekt i vår analys, under förutsättningen att vi inte märker 
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att det finns ett behov av det för att Blondinbella strukturerar sina blogginlägg på ett 
banbrytande sätt eller om vi upptäcker att det kan tillföra analysen något. 
 
Den klassiska retorikens tredje huvuddel heter elocutio och i denna fas samlar talaren eller 
skribenten ihop sina argument som hon utarbetat under inventio-fasen och ger dem en 
språklig form. Med fördel ska denna språkliga form vara utformad på ett sådant sätt att 
argumenten blir klara och kraftfulla. (Hägg 2002) Inom retoriken finns det benämningar på de 
flesta språkliga uttryckssätt. Några av de mer kända greppen är ironi, metaforer, parafraser 
och retoriska frågor. Andra namn på retoriska grepp är inte lika kända men själva innebörden 
av dem är desto mer kända – hyperbol, som betyder att man överdriver eller exclamatio, som 
innebär att talaren eller skribenten gör ett utrop för att visa på känslor. På grund av att det 
finns ett namn för i stort sett alla språkliga knep kommer vi inte att kunna redogöra för 
betydelsen av dem alla, utan vi kommer att förklara innebörden av begreppen efter hand som 
vi stöter på dem i vår analys. (Hägg 2002)  
 
Denna del av retoriken är viktig och därför också viktig för vår analys av Blondinbellas 
blogginlägg. Om vi tillåts tala i metaforer för en stund, kan man säga att elocutio är för en text 
eller för ett tal vad klädsel, kroppsspråk och frisyr är för en jobbsökande.  
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4.4 Diskursanalys 

Man kan likna en diskursanalys av en text med en hermeneutisk cirkel. Den analyserade 
texten får betydelse först när den ställs som en del av ett större sammanhang, eller som G. 
Bergström och K. Boréus (2005) väljer att beskriva det:  
 

Meningen i en särskild text förstås framförallt utifrån andra omgivande texter som denna relaterar till 
och utifrån en ”ordning” som texterna är uttryck för. Men också omvänt; diskursen som helhet förstås 
utifrån de enskilda texterna. (Bergström och K. Boréus 2005:28)  

 
I boken ”Diskursanalys i praktiken” (2007) diskuterar M. Börjesson och E. Sundblad kring 
begreppet diskurs ur ett konstruktivistiskt perspektiv: 
  

Så snart språk används så har verklighet konstruerats. Genom att namnge ting, grupperingar eller 
händelser har sammanhang skapats – verklighet har producerats. (M. Börjesson och E. Sundblad:10) 
 

Författarna menar att man genom diskurser bygger upp föreställningar om föremål, händelser 
och sociala relationer där texten i sig är en pågående process i ständig utveckling och 
förändring. (M. Börjesson och E. Sundblad) Diskursen ses som en:  
 

[…] viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera världen. (M. Winther, L Phillips 
2000:67) 
  

Inom området för diskursanalys kan författarna utröna tre huvudkategorier; E. Laclau och 
Mouffes´ diskursteori (poststrukturalistisk teori), Diskurspsykologin (socialpsykologisk teori) 
samt Kritisk diskursanalys (teori med betoning på intertextualitet). (M. Winther, L Phillips 
2000) Då vi, som tidigare nämnts, valt att göra en kritisk diskursanalys kommer en 
beskrivning av denna nedan.   
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4.5 Kritisk diskursanalys 

Enligt M. Winther, L Phillips (2000) kan den kritiska diskursanalysen sammanfattas med att 
den:  
 

[…] ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka 
relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. 
(M. Winther, L Phillips 2000:66)  

 
Det som i huvudsak skiljer den kritiska diskursanalysen gentemot de övriga inriktningarna är 
att den ser språkets diskurs både som en form av handling där människor kan påverka världen 
samt en handling som är socialt och historiskt situerad och är beroende av andra aspekter av 
det sociala. (M. Winther, L Phillips 2000) Här blir samspelet mellan den kritiska diskursen 
och det socialkonstruktivistiska synsättet tydligt:  

 
Samhällets diskursiva konstitution härleder sig inte från idéernas fria spel i människors huvuden utan 
från en social praktik som är fast förankrad i och orienterad mot verkliga, materiella sociala strukturer.’  
(M. Winther, L Phillips 2000:68) 
 

Fairclough och Wodak avgränsar den kritiska diskursanalysen på följande sätt: 
  

1. Critical Discourse addresses social problems. 
2. Power relations are discursive 
3. Discourse constitutes society and culture 
4. Discourse does ideological work 
5. Discourse is historical 
6. The link between text and society is mediated 
7. Discourse analysis is interpretative and explanatory 
8. Discourse is a form of social action 

(R. Wodak, M. Meyer 2001:141) 

  
Även här blir kopplingen mellan socialkonstruktivismen och den kritiska diskursanalysen 
tydlig. Man betonar maktförhållanden, hur samhället konstitueras av diskurser och hur viktig 
den historiska aspekten är ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. (R. Wodak, M. Meyer 
2001) Det är också intressant att se till den 6:e punkten där Wodak och Meyer gör en tydlig 
koppling mellan text och samhälle. Man kan säga att det man skriver speglar i vilken/ vilka 
diskurser man befinner sig i. 
 
MDA är en variant av den kritiska diskursanalysen och skiljer sig från denna eftersom att den 
inte fokuserar på sociala problem utan snarare på sociala aktioner: 
  

[…] through which social actors produce the histories and habitus of their daily lives 
which is the ground in which the society is produced and reproduced. …MDA takes it 
as one of its central tasks to explicate and understand how the broad discourses of our 
social life are engaged (or not) in the moment-by-moment social actions of social 
actors in real time activity.  (R. Wodak, M. Meyer 2001:140) 

  

Genom att använda MDA med fokus på sociala aktioner i kombination med den kritiska 
diskursanalysen så kommer vi få koherens i våra analyser då de båda metoderna bygger på det 
socialkonstruktivistiska synsättet. Användandet av MDA innebär att vi inte heller behöver 
lägga alltför mycket fokus på diskurser som bygger på sociala problem. 
 
I Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (figur 1) redovisas hur man 
kan angripa en text som en kommunikativ händelse. (Fairclough 1995) Med kommunikativ 
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händelse menar Fairclough ett fall av språkbruk. Detta inkluderar en tidningsartikel, en film, 
en intervju eller liknande. (M. Winther, L Phillips 2000) I vårt fall handlar det om ett 
blogginlägg.  

 
      

  (Fairclough: 1995) Figur 1  

 
M. Winther och L Phillips (2000) delar upp Faircloughs tredimensionella modell som en 
analys av följande delar: 

 
• Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten (den               

diskursiva praktikens nivå) 
• Deras lingvistiska uppbyggnad 
• Överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den      

existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala 
praktiken (den sociala praktikens nivå). (M. Winther och L Phillips 2000:67) 

 

   
Med den analyserade texten i centrum kan man försöka se den ur ett antal olika perspektiv; 
Den sociala praktiken kan man direkt härleda till det socialkonstruktivistiska synsättet. (se 
utvecklat resonemang under Teorikapitlet) Här gäller det att identifiera sociala konstruktioner 
(Sociocultural practice). Utifrån de sociala konstruktionerna kan man identifiera diskurser 
(Discourse practice). Genom att se texten och de omgivande praktikerna ur avsändarens 
(production) och mottagarens (consumption) perspektiv kan man se texten på två olika sätt; 
såsom avsändaren vill uppfattas eller som texten uppfattas av dess läsare.   
Denna sammanfattning kommer att fungera som en bas under vår analys, med den skillnaden 
att vi ämnar göra en retorisk analys av texten och de bilder som publiceras i samband med 
blogginläggen. 
 
Enligt Fairclough så framgår det tydligt att språkbruket analyseras med hjälp av en lingvistisk 
textanalys i social interaktion, inom den kritiska diskursanalysen. (M. Winther, L Phillips 
2000) Detta är emellertid en metod som för oss är olämplig då vi varken har tid eller 
tillräcklig kunskap för att lingvistiskt analysera en text. Därför riktar vi, i hänseende till 
språkbruket, vår analys mot en mer renodlad retorisk analys. 
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Genom att även inkludera bilder avser vi hitta diskurser som finns bakom bilderna i sig, men 
primärt kommer det att handla om att undersöka vilket diskursivt förhållande som finns 
mellan bilderna och texten. Inom den kritiska diskursanalysen utgår man oftast från ett 
semiotiskt perspektiv. Man bör dock vara medveten om att det inom diskursanalytiska 
metoder i allmänhet är vanligt att analysera bilder som om de vore skriftspråk. (M. Winther, L 
Phillips 2000) Vi har därför valt att analysera bilderna som en del av texten. 
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4.6 Urval  

Vår empiri kommer från Blondinbella.se. Men eftersom vi inte haft för avsikt att läsa alla 
inlägg på bloggen, har vi valt att göra ett snävt urval. Detta har resulterat i att vår empiri 
består av tretton inlägg från Blondinbella.se. 
 
Med den huvudsakliga inriktningen bestämd gjorde vi sedan valet att använda oss av logiken 
inom det strategiska urval som heter typiska fall. Detta tillvägagångssätt passar vår 
undersökning på ett bra sätt då detta används i sammanhang där man kan hävda att ett fall inte 
skiljer sig systematiskt från andra fall i populationen. Vår empiri är homogen i den 
bemärkelsen att det är samma person som skrivit alla inlägg. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
och Wängnerud 2007) 
 
Kritiker av denna urvalsstrategi ifrågasätter hur, i vissa situationer, ett enda fall kan vara 
representativt för en hel population. Svaret är att det beror helt och hållet på frågeställningen 
och populationens sammansättning. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007) 
 

Är bara frågeställningen tillräckligt generell och populationen tillräckligt homogen går det att 
uttala sig allmängiltigt utifrån mycket få fall. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 
2007:187) 

 

Eftersom vår empiri är homogen i den bemärkelsen att samma person har skrivit alla texter 
har vi ingen anledning att tro att inläggen är olika skrivna från gång till gång. Innehållet 
ändras självklart från inlägg till inlägg men sättet de är skriva på och diskurserna de bygger på 
är desamma.  
 
Vi bestämde oss för att välja ut ett inlägg från varje månad som vi skulle analysera. Med ett 
material som spänner över lång tid får vi möjligheten att kunna uttala oss mer allmänt om 
vilka diskurser som omger Blondinbella och hennes blogg, inte bara specifikt för ett inlägg, 
en dag eller en vecka.  
 
Vi valde ut de inlägg vi skulle analysera genom att först välja ut ett nummer mellan ett och 
trettioett. Vi skrev ner varje nummer på en lapp, blandade och drog sedan det nummer som 
skulle bli det datum vi skulle analysera. Numret blev sju. Med datumet bestämt valde vi att ta 
det andra inlägget den sjunde i varje månad från och med november 2007 till november 2008. 
Anledningen till att vi valde det andra inlägget är att vi ville slippa analysera inlägg av typen 
”god morgon, jag vaknade precis och ska göra mig redo för skolan” och för att vi visste att 
Blondinbella med största sannolikhet skriver minst två inlägg varje dag.  
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4.7 Metodreflektion 

För att förstå vad som står mellan raderna, det som finns bakom bilderna och vad dessa dolda 
betydelser bygger på valde vi att göra en kritisk diskursanalys. Ett metodval som vi tror är det 
ultimata utifrån vår studies syfte. Dock valde vi att bygga vår kritiska diskursanalys på en 
retorisk analys i stället för en lingvistisk analys, ett val som kanske inte är helt självklart men 
eftersom vi inte befinner oss i den språkvetenskapliga sfären  utan är hemmahörande i den 
medie- och kommunikationsvetenskapliga sfären föll sig detta val naturligt. Genom att bygga 
den kritiska diskursanalysen på en retorisk analys har vi kunnat se hur Blondinbella 
strukturerar sina texter för att på bästa sätt övertyga läsarna om bilden av sig själv.  

Blondinbellas status som Sveriges mest lästa bloggare och det faktum att hon har figurerat i 
rikstäckande medier har medfört att vi har haft en uppfattning om Blondinbella redan innan 
analysen påbörjats. Men för att undvika att vår förförståelse påverkat vår analys har vi under 
hela processen rannsakat oss själva och ifrågasatt våra resultat. Som läsare ska du dock ha 
klart för dig att vår förförståelse ofrånkomligt har påverkat resultatet, det är omöjligt att 
undvika i en kvalitativ textanalys. Men vi har gjort vårt yttersta för att minimera oss själva i 
analysen.  

Du som läsare bör även vara medveten om att vi i denna uppsats varken tillåts eller har för 
avsikt att göra generaliseringar. Men eftersom det är just Blondinbella som skriver alla inlägg 
är empirin enhetlig och det medför att våra resultat ändå har ett visst mått av allmängiltighet 
för Blondinbellas blogg. Däremot gör vi inte något anspråk på att presentera ”sanningen” om 
den bild som Blondinbella vill förmedla av sig själv. Denna studie syftar till att öka 
förståelsen för nyss nämnda bild. Sedan är det upp till dig som läsare att bilda dig en egen 
uppfattning, men vår förhoppning är förstås att du genom att läsa denna uppsats flyttar fram 
din egen kunskapshorisont och avancerar uppåt i den hermeneutiska cirkeln.  



21 

5 Analys 

Vi kommer här att redogöra för genomförandet av analysen. Först den retoriska analysen och 
sedan diskursanalysen. 

5.1 Retorisk analys 

Vad blogginläggen i sig handlar om är för vår analys; om inte ointressant så i alla fall måttligt 
intressant. Vi vill nämligen se hur Blondinbella framställer sig själv och genom den retoriska 
analysen hoppas vi se hur hon gör just det. Vi ska alltså inte använda retoriken för att se hur 
hon försöker övertyga läsaren om det hon skriver i ett specifikt inlägg utan vi vill se hur 
Blondinbella försöker övertyga läsaren om Blondinbella och allt vad det innebär. Målet med 
analysen blir alltså att se på vilket sätt Blondinbella framställer sig själv (ethos) och på vilket 
sätt hon försöker övertyga (logos, pathos, elocutio) sina läsare om denna bild. 
 

5.1.1 Tillvägagångssätt  

Vi började med att läsa igenom alla inlägg som ingick i vår analys, totalt 13 stycken. Efter det 
började vi bryta ned inläggen ett efter ett enligt en den klassiska retoriska modellen. 
(Lindstedt 2002) 
 
För att underlätta vår retoriska analys gjorde vi en mall som vi följde under analysfasen. (se 
bilaga 1) Innan analysen började, diskuterade vi huruvida vi skulle analysera varje inlägg 
enskilt, för att sedan jämföra och diskutera våra enskilda resultat. Vi bestämde oss dock för att 
analysera alla inlägg tillsammans av den anledningen att du aldrig kan tänka utanför dig själv. 
Det vill säga att om du analyserar en text själv kan du inte se förbi din egen förförståelse och 
kunskapshorisont. Men om analysen utförs av oss tillsammans kan vi, i egenskap av forskare, 
diskutera, se och förstå saker som vi inte hade kunna göra på egen hand.  
 
Med mallen framför oss började vi sedan analysera Blondinbellas blogginlägg. När vi hade 
analyserat fem av de tretton blogginläggen började vi ana att vi hade uppnått en mättnad i vårt 
material. Sättet på vilket hon bygger sina texter är konstant oavsett innehåll men trots denna 
känsla av mättnad i empirin följde vi den ursprungliga planen och analyserade alla tretton 
inlägg. (bilaga 2-14)  
 
En del av inläggen innehåller, förutom text, även bilder och dessa kommer vi att analysera 
som om de vore text. Detta innebär att vi inte kommer att analysera bildens betydelse i sig 
utan hur bilden samspelar med vad som står skrivet.  
 
Vi kommer nedan att presentera våra resultat från den retoriska analysen vi gjort på de inlägg 
vi har valt ut. Resultaten kommer vi att presentera under fyra underrubriker, de är som följer: 
Ethos 
Pathos 
Logos 
Elocutio 
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Vi har valt denna struktur för att på ett tydligt och överskådligt sätt visa vad vi genom den 
retoriska analysen uppmärksammat. Under respektive underrubrik presenterar vi resultaten 
från alla 13 inläggen. För att ytterligare åskådliggöra vad vi kommit fram till kommer vi att 
använda oss av direkta citat från Blondinbellas inlägg. Observera att vi inte kommer att ändra 
något i citaten för att göra dem grammatiskt korrekta. Detta för att du som läsare ska få en så 
rättvis bild som möjligt.  
 

5.1.2 Analys  

5.1.2.1 Ethos 

 
Efter att ha läst ett inlägg som Blondinbella skrivit om sig själv och sitt liv är det sannolikt att 
uppmärksamma hur upptagen hon verkar vara. Efter att ha läst, och läst om de tretton inlägg 
som utgör vår empiri, som vi har gjort, är det lätt att tolka det som att hon framställer sig själv 
som en väldigt upptagen person. Omedvetet eller inte? Det är svårt att säga eftersom det 
mycket väl kan vara så att hon är extremt upptagen. I ett inlägg skriver hon: ”Jag har legat 
och läst hela morgonen, som vanligt. I brist på böcker läste jag om Mig Äger Ingen och jag 
[…]” (bilaga 9.10) Denna mening antyder att hon ligger och läser varje morgon och i just 
detta fall läste hon så pass länge att hon hann läsa ut boken, ”Mig äger ingen”. Kan det vara så 
att hon vill framstå som upptagen, snarare än att hon faktiskt är upptagen?  
 
Hon argumenterar för sin upptagenhet genom att hela tiden räkna upp vad hon ska göra och 
vad hon har gjort. Ett inlägg består endast av hennes veckoschema där hon redogör för vilka 
möten och aktiviteter hon ska medverka i under veckan. För att ytterligare understryka hur 
upptagen hon är avslutar hon inlägget så här: ”Det är det som jag vet nu. Men ni som följer 
bloggen vet att det brukar fyllas på rejält under veckans gång.” (bilaga 9.7)  
 
Genom att framställa sig själv som en upptagen person, kan konsekvensen bli att Blondinbella 
samtidigt odlar en bild av sig själv som en duktig person. Hon skriver att hon är medlem i 
Moderata ungdomsförbundet (MUF), ordförande i Moderata skolungdomar (MSU), att hon 
skänker pengar till välgörenhet, att hon tillsammans med Veckorevyn ska träffa Beatrice Ask 
för att diskutera ”samhällets syn på våldtäkter” och att hon gillar att träna så hårt att hon får 
blodsmak i munnen.  
 
En annan del av det ethos Blondinbella försöker övertyga sina läsare om är att hon har ett gott 
självförtroende. Ofta gör hon det implicit, ibland rakt ut eller som i följande exempel, en 
kombination av båda: ”Många undrar vad mitt självförtroende och var min drivkraft kommer 
ifrån. Jag tror att jag har listat ut svaret […] (bilaga 9.10) Att hon har fått frågan varifrån 
hennes självförtroende kommer från visar på att hon lyckats övertyga folk om att hon har ett 
gott självförtroende. Men det riktigt intressanta är att hon funderar på var självförtroendet 
kommer ifrån utan att ifrågasätta sig själv och fundera kring om hon verkligen har så bra 
självförtroende, egentligen. Genom denna formulering bekräftar hon implicit att hon har ett 
bra självförtroende och en stark drivkraft, eller helt enkelt vill att du som läsare ska tro det.  
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5.1.2.2 Pathos 

 

Blondinbellas pathosargumentation är allt som oftast subtil, men därmed inte sagt att så alltid 
är fallet. Ett exempel på ett inlägg där hennes pathosargumentation blir tydlig är hennes 
inlägg som handlar om Restylane. Blondinbella vet troligen att det anses som kontroversiellt 
och kanske till och med provocerande att öppet tala om skönhetsoperationer. Men ändå 
skriver hon att ”[…] jag blev smått sugen på att testa själv.” (bilaga 9.6) Inlägget 
ackompanjeras av en bild på hennes läppar, som enligt normens tycke får anses vara fylliga. 
Detta kan tyda på antingen en skev självbild, att hon helt enkelt inte ser att hon har fylliga 
läppar eller att hon skrivit detta inlägg för att få bekräftelse och medlidande. Något som hon 
inte gör på ett så öppet sätt i de andra inläggen och detta bekräftelsebehov är inte i linje med 
det sättet hon framställer sig själv. Vi återkommer till detta längre fram i detta kapitel. 

Ett av de vanligaste pathosargumenten som Blondinbella använder sig av är statusargumentet 
i olika skepnader. Hon skriver till exempel så här i ett inlägg: ”Efter det ska jag ner mot 
Stureplan för att möta Johanna och Yessika (som håller i galan) på Fresco kl 14.00. Som ni 
vet ska jag vara konferencier på en välgörenhetsgala om heter Enough.” (bilaga 9.2) Hon 
hade kunnat skriva att hon ska träffa de ansvariga för välgörenhetsgalan Enough klockan 
14:00. Men i stället skriver hon ut Stureplan, var de ska träffas och att hon ska vara 
konferencier för en välgörenhetsgala. Den avslutande meningen i ovanstående citat antyder att 
Blondinbella redan vid ett tidigare tillfälle berättat att hon ska leda galan. Trots det väljer hon 
att upprepa detta. 

I inlägget som handlar om Blondinbellas samarbete med Veckorevyn spelar hon på läsarens 
känslor på olika sätt och i detta fall gör hon det inte bara för att övertyga läsarna om sig själv. 
Hon argumenterar för en viktig sakfråga men trots det kan man tolka det som att hon 
framhäver hon sig själv. För att visa sin status skriver hon: ”Nästa vecka ska jag och 
Veckorevyn träffa justitieministern Beatrice Ask […]” och ”Nu får det vara nog tycker 
Veckorevyn och jag […]” (bilaga 9.13) Detta trots att man vid första anblicken tolkar inlägget 
som en uppmaning till att få läsare att skriva på en namnlista. 

I ett annat inlägg skriver Blondinbella att hon ”Kilade förbi min bank och bad dom att öppna 
ett till kapitalkonto.” (se bilaga 9.5) Här vill hon understryka sin status eftersom att hon 
uppenbarligen redan har ett kapitalkonto och nu har öppnat ett till. Detta kan betyda att det är 
viktigt för Blondinbella att visa för sin läsare att det går bra för henne. Ett annat inlägg inleds 
med följande mening: ”Idag startas ett sammarbete mellan min blogg som är Sveriges största 
samt Sveriges största tjejtidningn nämligen Veckorevyn.” (bilaga 9.13)  

Under ethos- avsnittet av analysen presenterade vi den bild som vår analys visar att 
Blondinbella målar upp av sig själv. Det vill säga en upptagen och duktig person som lever ett 
roligt liv, är full av självförtroende och som gärna vill uppfattas som vuxen. Detta ethos 
underbygger och förstärker hon med sina pathosargument. Men inte fullt ut, hon söker ofta 
medlidande och bekräftelse för sig själv och för sina handlingar. Något, som tidigare nämnts, 
inte är i linje med den bild hon målat upp av sig själv i övrigt.  
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Ett annat exempel på när hon använder sig av en tydlig pathosargumentation är när hon 
skriver: ”Möten med företag, träffa sammarbetspartnes, föreläsa på olika ställen osv. Ni ska 
se min jäkla kalender.. Suck! .. Men det är ju roligt!” (bilaga 9.8) Detta får oss att undra; 
tycker hon verkligen att det är så roligt att vara så upptagen? Ingen annan än Blondinbella kan 
svara på den frågan, men det kan tolkas som att hon söker medlidande. En annan fråga är om 
hon skriver så för att hon verkligen vill att folk ska förstå hur upptagen hon är eller om hon 
gör det för att få beröm för att hon är duktig och kämpar på trots att det är väldigt stressigt? 
Beroende på vilket svarsalternativ man väljer på den frågan kan man antingen säga att hon 
förstärker sitt ethos eller raserar lite av den bild hon målar upp, som den duktiga tjejen som 
lever ett roligt liv i farten.  
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5.1.2.3 Logos 

 

Blondinbella är beroende av logosargument för att övertyga oss som läsare om att hon är så 
upptagen, duktig och självsäker som hon vill hävda. Det gör hon genom att, i de analyserade 
inläggen, ständigt rabbla upp allt hon ska göra, vad det än må vara. Den sortens 
argumentation gäller inte bara för saker hon gör utan hon uttrycker sig på samma sätt med att 
understryka hur roligt allt hon gör är: ”Det blev en helt fantastik dag idag. Jag mötte upp 
Messi för att bege oss till Stallis där vi skulle fira hans 30-årsdag lite tidigare. Väl på plats 
hade vi supermysigt!” (bilaga 9.9 ) 

Inlägget som citatet är hämtat ifrån består till största delen av bilder från Blondinbellas dag på 
Stallis. På bilderna sitter de och njuter i solen, med en flaska rosévin och god mat. Texten och 
bilderna samspelar och förstärker hennes argument för hur mysigt de hade.  

Hennes logosargumentering kan tolkas som om inte enkelspårig så fantasilös. Detta därför att 
den uteslutande består av dessa upprabblingar av saker hon gör och ska göra.   

5.1.2.4 Elocutio 

 

Övergripande kan man nämna att inläggen färgas starkt av talspråk och medveten eller 
omedveten barbarism (många grammatiska fel). Till exempel ”Nu mår jag för illa att ens äta 
frukost.” (bilaga 9.2)  
 
Hon har även en benägenhet att indirekt kommunicera med sina läsare genom att ställa frågor 
som hon inte förväntar sig svar på (interrogatio). Till exempel: ”[…] allt går till dom två 
ställerna nu. Bra va?” (bilaga 9.5) 
 
Texterna innehåller också frågor som uppmanar till aktiv handling hos läsaren. Till exempel: 
”Ni kanske vill hänga på så gör vi det tillsammans?” (bilaga 9.5) Dessa uppmaningar har ofta 
en länk till en sida där interaktionen äger rum. Ibland till hennes gästbok men ibland också till 
en extern sida såsom i inlägget ”Jensen Norras tur!” där hon berömmer Moderata 
Ungdomsförbundet (MUF). Efter texten har hon en stor pratbubbla som länk med texten ”Join 
us”. Länken leder till MUF:s hemsida.  
 
Ett annat exempel är inlägget ”Restylane eller ej?” där hon beskriver sina funderingar på att 
spruta in Restylane i sina läppar. Hon har även inkluderat en bild av sina läppar i inlägget. 
Hon frågar sedan sina läsare om deras åsikt: ”Vad tycker ni? Ska jag behålla som de är eller 
prova restylane?” (bilaga 9.6) I detta inlägg har hon inte uppmanat till interaktion i den 
bemärkelsen att hon länkar till en sida för detta ändamål. Däremot har inlägget 189 
kommentarer.  
 
Genom att detaljerat och med kraftuttryck skriva om hur stressigt hon har det, kan man ibland 
ana en viss önskan om förståelse och empati från läsaren (delectare): 
 

Sitter ju i tele över tre timmar per dag så det känns nödvändigt. Media kring mig har ju delvis lagt sig 
men nu är det massor av andra saker på gång med bloggen! Möten med företag, träffa 
sammarbetspartnes, föreläsa på olika ställen osv. Ni ska se min jäkla kalender.. Suck! .. Men det är ju 
roligt! (Bilaga 9.8) 
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Man kan även hitta flera exempel där språket skiftar mellan ett mer vuxet sätt att skriva och 
ett språk som innehåller mer slang och kraftuttryck. I nedanstående exempel blir blandningen 
tydlig: 
 

Idag började mitt nya ekonomiska liv. […] kilade förbi min bank och bad dom att öppna ett till 
kapitalkonto. Jag har ju som sagt inte 18 år så det är svårt för mig att pula fram och tillbaks med mina 
egna pengar mellan mina konton men nu har mina föräldrar fyllt i godkännande över att bestämma 
själv, skönt. Så nu utöver de andra samt aktierna så har jag ett till konto där pengar hamnar som jag-
behöver-till-en-framtida-resa-eller-ett-väldigt-dyrt-plagg. Asbra! (Bilaga 9.5) 

 
Genom att blanda mer vuxet språk med slang och mer vardagliga uttryck så undviker 
Blondinbella att läsaren tycker att hon ”pratar över huvudet” på dem (decorum). 
 
Det är relativt sällan som Blondinbella för sig med så kallad agitation, där hon medvetet 
försöker uppröra läsaren. Men det finns undantag som till exempel: ”Jag vill att tränaren ska 
skrika till mig som om jag vore ett tjockt barn på ett fat-camp” (bilaga 9.4) 
Det andra exemplet hittar vi i ”Jag score:ar vuxenpoäng” där hon beskriver att hon vill göra 
en samhällelig insats: 
 
 Förresten, har bestämt vart pengarna från säljandet av klädplaggen ska gå: 

1. Cancerfonden. Varenda person i min släkt har dött i cancer..” (Bilaga 9.5) 
 

Detta är troligen ett syftningsfel men upprör säkert människor som läser vad som står skrivet. 
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5.2 Kritisk diskursanalys 

5.2.1 Utförande 

Då vi i vår kritiska diskursanalys utgick från Faircloughs modell för kommunikativ händelse 
(figur 1) så började vi med att söka efter olika sociala konstruktioner och/eller företeelser som 
vi kunde koppla samman med den mest övergripande praktiken i modellen - Sociocultural 
practice. Genom att utgå ifrån Hackmans resonemang kring den sociala konstruktionen av X 
underbyggde vi vårt fortsatta resonemang om eventuella diskurser (kapitel 3).  
 
Vi letade således efter socialt konstruerade företeelser som skulle fungera som ledord för 
besvarandet av våra frågeformuleringar. I centrum stod frågan ”Vad är bloggen (X) en 
konstitution av?”. Efter att ha läst igenom inläggen kunde vi med hjälp av vår retoriska analys 
urskilja några nyckelord: Tid, makt och identitet. 
 

5.2.1.1 Tid 

 
Tid är ett begrepp som pågår på flera nivåer. Vi föds, vi åldras och vi dör. Det blir vår, 
sommar, höst och vinter. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man dock säga att 
begreppet är en av vårt samhälles grundvalar. Utan tid, som vi uppfattar den och tillskriver 
oss, skulle vårt samhälle med största sannolikhet inte se ut som det gör. Resonemanget att tid 
är en social konstruktion kan man argumentera för därför att det inte på något sätt är 
oumbärligt i ordets rätta bemärkelse, utan är något som människan, i stark relation till 
utvecklingen av vårt samhälle, har blivit mer och mer beroende av för strukturering av våra 
liv.  
 
När en person säger: ”Jag har inte tid” så syftar hon inte på att hon börjar bli gammal och trött 
utan ger uttryck för att det inte finns någon tid över, av dygnets 24 timmar. Men det kan också 
handla om att hennes prioriteringsordning inte ger utrymme för en viss aktivitet då hon 
prioriterar andra aktiviteter före denna. Då handlar det helt plötsligt inte om tid utan om 
prioritering. Man kan ställa sig frågan: Om dygnet hade 48 timmar istället för 24, skulle man 
hinna med mer då? Med andra ord: Tid (X) hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt 
vara som det är. Tid, eller tid som det är just nu, är inte bestämt av tingens natur; det är inte 
oundvikligt. (Hacking 1999)  
 
Man kan också se tid som både en regulativ och konstitutiv regel. (läs mer under kapitel 3.1) 
Regulativ i den bemärkelsen att man aldrig kan hävda att tid inte existerar när man pratar om 
till exempel åldrande. Men man kan också prata om tid som en konstitutiv regel då våra 
aktiviteter hela tiden styrs ur ett tidsperspektiv. Man skulle då kunna hävda att våra aktiviteter 
och prioriteringsordningar är tidsstyrda som en direkt konsekvens av vårt åldrande, men det 
för oss tillbaka till tidsbegreppets olika dimensioner. Genom att se tid som ett 
socialkonstruktivistiskt begrepp så måste man skilja på åldrande och den tid vi tillskriver oss 
själva.   
 
Om vi återgår till Faircloghs modell för kommunikativ händelse kan man utgå från att den 
diskurs som vi kan utläsa utifrån detta socialkonstruktivistiska resonemang, är applicerbar 
framförallt på textens produktion, alltså på producenten. Orsaken till detta är helt enkelt att 
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resonemanget förts med utgångspunkt från avsändaren. Om vi lagt tyngdpunkten på 
textkonsumtionen, mottagaren, skulle resonemanget snarare ha handlat om hur texten hade 
uppfattats ur ett tidsperspektiv. 
 
 

5.2.1.2 Makt/identitet  
 

Som tidigare nämnts under metoddelen, så speglar vårt språk vår kunskap om omvärlden. 
Eftersom språket i sig oftast inte används som intrapersonell kommunikation utan ger upphov 
till kommunikation mellan människor så blir resultatet av språket, mer eller mindre frivilligt, 
en avspegling av det ”verkliga” livet. Man skulle dock kunna argumentera för att det, när det 
gäller bloggar, i grund och botten handlar om intrapersonell kommunikation, i den 
bemärkelsen att bloggen är skriven i dagboksform. Men man måste då vara medveten om att 
det i just Blondinbellas fall har övergått från att vara en självreflekterande dagbok till att vara 
en samlingsplats för väldigt många människor. Detta gör att kommunikationen samtidigt blir 
interpersonell.    
 
Makt är, liksom tid, ett begrepp med olika dimensioner. Makt kan vara uttalad, som till 
exempel den ”maktordning” som finns hos ett företag/organisation. Men den kan också vara 
outtalad, som till exempel den makt som vi tillskriver oss själva i sociala sammanhang och i 
relationer med andra men även för att identifiera oss själva i förhållande till andra. I denna 
kontext insåg vi att den senare, den outtalade makten, var mest intressant för denna analys. 
Detta eftersom det ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är mest intressant att förklara hur 
Blondinbella kan använda sig av outtalad maktutövning över sina läsare. Makt kan i högsta 
grad ses som en konstitutiv regel då vi människor har en förmåga att jämföra oss med andra 
när det gäller alltifrån erfarenheter till rena materiella aspekter.  
 
Anledningen till att vi valt att lägga samman makt och identitet i ett sammantaget 
socialkonstruktivistiskt begrepp är att vi genom analyserna insåg att de två begreppen hade ett 
starkt samband. I de analyserade texterna kunde vi tydligt se tecken på att de maktutövningar 
Blondinbella använde gentemot sina läsare kunde härledas till den identitet hon tillskrev sig 
själv. Vi utvecklar detta resonemang i kapitel 5.3.2. 
 
Identitet är i sig intressant då man kan hävda att Blondinbella har minst två identiteter. T. H. 
Eriksen skriver i sin bok Rötter och fötter – identitet i en föränderlig värld (2004): ”[…] för 
mig har det alltid handlat om identitet och jagets långt ifrån fasta, utan tvärtom 
situationsbestämda karaktär.” (2004:9) Då vi pratar om Blondinbellas blogg handlar det 
främst om den identitet hon visar upp i bloggen och den utanför bloggen. Men mest intressant 
blir det då identiteterna smälter samman och bildar en och samma identitet. Identitet kan 
också ses som ett socialt konstruerat begrepp som man bland annat kan härleda till sina 
tidigare erfarenheter och sociala umgängen.  
 
Det som skiljer makt från identitet är att makt i större utsträckning är beroende av en viss 
form av interaktion. Med andra ord är det en förutsättning att någon läser blogginläggen för 
att ett maktförhållande ska uppstå. Makten sätter alltså fokus på texten både ur ett sändare- 
och mottagarperspektiv.  
 
Med bakgrund av dessa begrepp/fenomen kommer vi i följande kapitel att resonera kring de 
diskurser som vi kunde urskilja utifrån de analyserade texterna. 
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5.3 Analys  

I detta kapitel diskuterar vi kring de diskurser vi identifierat.  

5.3.1 Tidsdiskursen 

Ett återkommande ämne i inläggen på Blondinbellas blogg är tid, eller snarare bristen på 
denna. Detta kommer till uttryck på flera olika sätt. Barbarismen, de otaliga grammatiska 
felen och syftningsfelen, skulle kunna bero på tidsbrist. Som tidigare nämnts bör man dock 
vara medveten om att Blondinbella har sagt att hon har dyslexi och att det också kan vara en 
bidragande orsak. Men skillnaderna i kvalitet gällande formuleringar och grammatik mellan 
inläggen är också värd att notera då man kan urskilja skillnader på sättet att skriva när hon 
inte skriver om hur upptagen hon är. Inlägg som inte handlar om hennes upptagenhet är 
skrivna på ett mer korrekt sätt. 
 
Man kan också identifiera ett mer underliggande uttryck för detta i de avsnitt där hon beklagar 
sig över tidsbristen för att sedan understryka att det ändå är såhär hon vill ha det. Hon vill ha 
mycket att göra.  
 
Ett annat sätt att tolka detta på är att hon faktiskt är obekväm i den situation hon befinner sig i. 
Är det verkligen en 18–årings dröm att vara så engagerad och upptagen som Blondinbella 
eller försöker hon helt enkelt leva upp till något som idag kan anses som definitionen av en 
framgångsrik, yngre kvinna?  
 
I dagens samhälle är tid en avgörande del av människors liv. Genom att planera sina dagar in i 
minsta detalj får vi det som idag kan betecknas som en av de viktigaste grundpelarna i dagens 
samhälle; ett effektivt liv. (J. Grönholm 2005) Att ha mycket att göra, kan mycket väl stå i 
relation till behovet av att vara behövd och efterfrågad.  
 

5.3.1.1 ”Syster duktig” 

 

En annan aspekt är ”syster duktig”-begreppet. J. Grönholm definierar begreppet enligt 
följande: ”Man har en ambition att vara duktig. Att vara duktig är ett sätt att visa att man 
duger. Inte för vad man är utan för vad man gör.” (2005:40) Kanske är detta precis vad 
Blondinbella gör. Kanske är det just det som hon ger uttryck för i inlägget ”Ingen äger mig 
heller” (bilaga 9.10) där hon beskriver hur hennes mamma alltid har berömt henne och sagt 
att allt är möjligt medan hennes pappa inte har berömt henne utan istället ställt henne inför 
obekväma situationer som hon måste reda ut på egen hand. 
 
Kan det vara så att Blondinbella, genom att ställa frågor hon till synes inte vill ha svar på, 
egentligen vill ha bekräftelse på att det hon gör är bra? Att det egentligen finns en anledning 
till att hon ofta för en dialog med sina läsare för att försäkra sig om att det är någon som 
lyssnar. Genom att ställa frågor som ”eller hur?” och ”det låter väl bra?” hoppas hon på att det 
ska ske någon form av dialog mellan avsändare och mottagare. Eftersom hon ibland också 
bjuder in till dialog genom direkta uppmaningar så kan vi tänka oss att hon verkligen vill ha 
en levande dialog.  
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5.3.2 Makt och identitet 

Det faktum att Blondinbellas blogg är en av Sveriges mest lästa gör att bloggen utgör den 
huvudsakliga anledningen till att hon har mycket att göra. Vad är det då som gör att man som 
läsare ibland får känslan av att hon i sina inlägg skriver slentrianmässigt? Borde hon inte 
prioritera det som är upphovet till det hon är idag? Kanske beror detta på att hon helt enkelt 
vill ge intryck av att hon lever ett väldigt innehållsrikt liv. Kanske är det ett uttryck för att hon 
inte längre är beroende av bloggen för att göra sin röst hörd eller för att skapa opinion.  
 
I och med den ökade uppmärksamheten kring bloggen har också intresset växt för personen 
bakom bloggen. Blondinbella har så många andra massmediala vägar att gå, så bloggen 
behöver inte längre fungera som det enda mediet där hon kan uttrycka sina åsikter och göra 
sin röst hörd.  
 
Genom att kraftfullt understryka att hon har så mycket för sig medföljer också en känsla av 
”det är för er jag skriver, inte för min egen skull”. Det som från början inte var mer än en 
anonym Internetidentitet har kommit att bli ett varumärke som är värt så mycket mer än bara 
bloggandet.  
 
Här uppstår ett maktförhållande mellan Blondinbella och hennes läsare. Vilken värld, eller 
identitet, är viktigast för Blondinbella? Genom sina detaljerade berättelser om sina 
upplevelser utanför bloggen så smälter de två identiteterna samman till en och samma person. 
Hur mycket betyder bloggen egentligen för Blondinbella? Hur mycket betyder de relationer 
som hon skapat med sina läsare i jämförelse med de relationer hon skapat i verkliga livet? Det 
enda man som läsare egentligen vet om Blondinbella är det som skrivs i bloggen och det som 
skrivs om henne i övriga medier. 
 
   

5.3.2.1 Stureplansdiskursen 

 
Genom att bland annat använda sig av metonymier, det vill säga att man byter ut det egentliga 
ordet mot en association av det ursprungliga ordet, så understryker Blondinbella det sociala 
sammanhang som hon befinner sig i. Till exempel rosé istället för vin, Stallis istället för 
Stallmästaregården. (bilaga 9.9) Genom att ange vinets namn istället för att skriva att hennes 
vän beställer in vin, får man intryck av att hon vet mer om vin och dess karaktäristik än om 
hon bara hade skrivit ordet ”vin”. Stallis kan vara ett uttryck för att det inte är första gången 
hon besöker restaurangen.  
 
De bilder som publicerats, i samband med nyss nämnda inlägg, föreställer dels maten de 
beställt och dels porträttbilder. Gemensamt för porträttbilderna är att ishinken med vinet och 
vinglas finns med på samtliga. På en av bilderna ser man Blondinbella dricka ur något som 
ser ut att vara ett vinglas. På en annan bild poserar hon framför en skärgårdsmiljö med ett 
vinglas bredvid sig. Eftersom Blondinbella bara är 17 år när dessa bilder är tagna så kan man 
fråga sig hur hon kan sitta och dricka vin på en uteservering. I den skrivna texten står dock 
inget om att hon drack vin utan att hon helt enkelt ”satt och njöt i flera timmar”. Man kan 
föreställa sig att Blondinbella lever i en värld där vin konsumeras i alla sorters sociala 
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sammanhang och där man inte gör principiell skillnad på en 17- åring och en myndig person. 
I inlägget poängterar hon att hon sitter på restaurangen och firar Messis 30-årsdag. Varken 
Messi eller hans kompisar verkar ha något emot att Blondinbella dricker vin.  
 
Man kan också tänka sig att det för Blondinbella handlar om att ge uttryck för att hon står 
över gällande normer och lagar. Inte vilken 17- åring som helst kan sitta och ta ett glas 
rosévin i sommarsolen på uteserveringen på ”Stallis”.    
 
I inlägget ”Möte inför galan enough” skriver hon: ”Efter de ska jag ner mot Stureplan för att 
möta Johanna och Yessika (som håller i galan) på Fresco kl 14.00” (bilaga 9.2). Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan Stureplan ses mer som ett begrepp än som en plats. 
Stureplan kan också representera pengar, innekrogar och kändisar och speglar en viss typ av 
socialt sammanhang. Genom att ange namnet på restaurangen/platsen (Fresco) kan man få en 
känsla av att Blondinbella känner till stället sedan tidigare.  
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6 Slutdiskussion 

Blondinbella berör. Det råder inga tvivel om det. Vi kan också, till viss del, skriva under på 
att hon besitter ett bra självförtroende. Det är i sig inte konstigt, för vem skulle inte ha det 
med den ständiga bekräftelse och uppmärksamhet som hennes blogg ger upphov till genom 
dess läsare. Men de diskussioner som uppstår utifrån de analyser vi genomfört föranleder oss 
att tro att ingenting som har med bloggen att göra är självklart. 
 
Genom att vår analys bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt är det intressant att se till 
de sociala konstruktionerna som omger bloggen. Hur mycket påverkar Blondinbella sina 
läsare egentligen? Kan det vara så att Blondinbella själv inte skapar egna sociala 
konstruktioner utan snarare vilar på de sociala konstruktioner som samhället byggt upp? 
Kanske ger Blondinbella uttryck för sina egna föreställningar om samhällets normer och 
sociala konstruktioner. Vår uppfattning är emellertid att bloggen är i centrum för existerande 
sociala konstruktioner och att den dessutom konstruerar egna. Dels formas naturligtvis 
Blondinbella av de sociala sammanhang i vilka hon vistas, men hon bär också ett eget ansvar 
gentemot sina egna läsare i egenskap av den förebild och opinionsbildare hon är då hon 
skriver Sveriges mest lästa blogg.  
 
Vi kan ta exemplet ”Duktig flicka-diskursen” där hon framställer sig själv som väldigt 
upptagen och där det framgår med all önskvärd tydlighet att hon ser sin fullbokade kalender 
som någonting positivt. Varifrån har hon fått den uppfattningen om inte från en av samhällets 
sociala konstruktioner där det är viktigt att vara behövd? Detta kan naturligtvis också härledas 
ur hennes sociala sammanhang, där man kan misstänka att karriären är en av de viktigaste 
sakerna här i livet. Men genom att detta också avspeglas i hennes blogg, skapar hon en egen 
social konstruktion där hennes läsare skapar sig en uppfattning av den. Faran med detta anser 
vi vara att hon ger sken av att vara den perfekta 18-åringen. I sanningens namn har vi svårt att 
tro att det är möjligt att leva ett så fantastiskt liv som Blondinbella ger sken av i sin blogg. 
Kan verkligen en 16-årig läsare urskilja denna problematik eller blir Blondinbellas liv ett mål 
som aldrig kommer att uppnås, en utopi? Eller är det kanske så att man som 16-åring behöver 
en förebild som Blondinbella för att lyckas med de mål man själv har?     
 
Det kan verka som om Blondinbella är en skicklig retoriker. Men vi tvivlar starkt på att hon 
använder sig av retoriska knep på ett medvetet plan. Om de tretton inlägg som utgör vår 
empiri kan sägas att de egentligen fyller ett enda syfte och det är att massera Blondinbellas 
ego. Hon vill framstå som den duktiga flickan som lever ett liv som enligt samhällets normer 
anses som lyckat. Och hon vill gärna verka äldre än vad hon är. Denna bild som hon målar 
upp av sig själv argumenterar hon för på ett effektivt sätt. Ser man till studiens empiri kan 
man säga att hon använder sig av en anafor för att stärka sitt ethos. I inlägg efter inlägg 
skriver hon om hur mycket hon har att göra och hur kul allt är, hon nöter verkligen in det 
budskapet. Hon vill också förmedla bilden av att hon har ett gott självförtroende, något som vi 
inte tvivlar på att hon faktiskt har. Men det verkar ibland som att självförtroendet övergår till 
något annat. För inget är för litet eller för onödigt att nämna i bloggen, man kan hävda att det 
tillhör bloggmediet, men sättet hon skriver om dessa trivialiteter antyder att hon verkligen tror 
att detta är något som folk vill veta: ”Då kan vissa av er läsare följa mig på ett pass, det låter 
väl kul?” (bilaga 9.12) Kanske är det så att Blondinbella besitter ett väldigt gott 
självförtroende men en dålig självbild. Det skulle förklara varför vi gång på gång stöter på 
stycken där hennes osäkerhet skiner igenom. 
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Det mest uppenbara retoriska knepet som genomsyrar Blondinbellas blogg är det flitiga 
användandet av barbarism. Nu tror vi dock inte att det är medvetet eftersom det verkligen inte 
stärker hennes ethos som en duktig person när hon jämt och ständigt stavar fel, gör 
felsyftningar, bryter mot grammatiska regler och glömmer/hoppar över ord. Som tidigare 
nämnt säger hon själv att hon har diagnostiserats med dyslexi vilket kan ses som en förklaring 
till barbarismen (http://nyheter24.se/noje/kandisar/37326-blondinbella-har-dyslexi).  
 
Vi är efter denna analys tämligen övertygade om att sättet som Blondinbella vill framställa sig 
själv på är en fasad. För trots att hon genom övertygande pathos- och logosargument försöker 
övertyga oss som läsare om den bild som hon målar upp, lyser hennes osäkerhet och behov att 
prestera igenom. När hon argumenterar för bilden av sig själv skriver hon samtidigt saker som 
står i direkt kontrast med vad hon egentligen försöker argumentera för. 
 
 Hela tiden har jag pushats till att testa mig själv och med mammas beröm i bakhuvudet 
 och veta att pappa inte kommer att berömma mig har fått mig att hela tiden veta att 
 jag klarar allt, men samtidigt fortsätta sträva länge efter det för att få beröm för att 
 visa hur duktig jag är. Som sagt, mig äger ingen. (se bilaga 9.10) 

 
Ovanstående citat kommer från ett inlägg där Blondinbella funderar kring varifrån hennes 
självförtroende och drivkraft kommer. Och det verkar som om hon tror att hon argumenterar 
för sitt starka självförtroende och drivkraft men egentligen framgår det att hon är en osäker 
person som hela tiden söker bekräftelse. Detta stycke är, ur vår synvinkel, utan tvekan det 
ärligaste som hon har skrivit i de inlägg som utgör vår empiri.  
 
Utifrån de diskurser vi kunnat utläsa ser vi också exempel på maktrelationer mellan 
Blondinbella och hennes läsare. Vi tror att dessa maktförhållanden är ett uttryck för 
Blondinbellas outtalade osäkerhet. Genom att ständigt, både på ett diskursivt och uttalat plan, 
leta efter bekräftelse av olika slag blir Blondinbellas bild av sig själv som förebild bekräftad.  
 
Vad är det som skapar Blondinbellas självförtroende? Vi är tämligen övertygade om att det är 
bloggen som lagt grunden till detta. Om så är fallet, vad händer då med Blondinbella utan 
bloggen? Efter att ha analyserat inläggen, har vi uppfattningen att hennes självförtroende står 
och faller med bloggen. Självförtroende är icke för evigt förvärvat. Detta är ett uttryck som vi 
tror kan symbolisera detta fenomen som Blondinbella kan anses vara. Just nu verkar det som 
att Blondinbella har fullt upp med att hantera de framgångar som bloggen hon skriver ger 
henne. Det är först efter att uppståndelsen kring bloggen lagt sig som Blondinbellas 
självförtroende verkligen sätts på prov.  
 
Det är svårt att, efter analysen, låta bli att återkomma till resonemanget kring Blondinbella 
som förebild. För oss råder det inga tvivel om att hon ser sig själv som en god förebild för sin 
målgrupp. Hennes ringa ålder gör att vi tvivlar på att Blondinbella är en person som kan 
hantera det faktum att hon är en av de mest inflytelserika personerna i bloggosfären. Det 
framgår tydligt i de analyserade texterna att hon inte har för avsikt att förändra världen till det 
bättre (vilket hon ju annars har goda förutsättningar att göra), utan utnyttjar situationen till att 
framställa sig som den perfekta 18-åringen. Genom att göra det förstärker hon snarare, som vi 
ser det, sociala konstruktioner och diskurser som genomsyrar vårt samhälle. Vi tänker då 
främst på själviskhet och självgodhet.   
 
Att vi finner den bild som Blondinbella målar upp av sig själv som olämpligt att sträva efter 
är på intet sätt sanningen. Att vi tycker så är ett resultat av vår förförståelse för begreppet 
förebild, det vill säga de betydelser vi tillskriver det ordet. En bra förebild för oss är inte 
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självupptagen, statusfixerad och ytlig. Att köpa bilden av Blondinbella rakt av kan för en ung 
människa vara rent förödande, enligt oss, eftersom att det är just en bild. Ingen, förutom 
människorna i Blondinbellas direkta omgivning, vet om det sättet hon framställer sig själv på 
överensstämmer med verkligheten. Ponera att en tjej i trettonårsåldern sitter hemma vid 
datorn och läser Blondinbellas blogg flera gånger om dagen. Hon tycker att Blondinbella 
verkar leva ett spännande och roligt liv och tänker att så vill jag också ha det. Hon börjar så 
smått att implementera Blondinbellas bild i sin egen självbild. Hon strävar efter att bli lika 
duktig och få ett lika roligt och spännande liv utan att förstå att det hon försöker leva upp till 
inte har någon verklighetsförankring, att det är just en bild, skapad av en person med ett 
behov att av framstå som duktig och framgångsrik.  
 
Därmed inte sagt att allt i Blondinbellas egenskapade bild är förkastligt. Men för att kunna 
plocka ut godbitarna och urskilja vilka värderingar som är finns där måste man vara medveten 
om att det är en skillnad på Blondinbella och Isabella Löwengrip. Något som en oerfaren 
tonåring saknar verktygen för att göra.!
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7 Förslag på fortsatt forskning 

Efter att ha levt så för oss intimt med Blondinbella utan att ha träffat henne är en naturlig 
fortsättning på just vår studie att intervjua henne och personer i hennes omgivning för att se 
om den bilden som vi i denna studie slutit oss till om henne stämmer. Och varför hon väljer 
att framställa sig själv på sättet hon gör. Det hade också varit väldigt intressant att få insikt i 
hur mycket av det hon gör som är medvetet.  

En studie med fokus på hennes läsare hade också varit ytterst intressant. Detta för att vi skulle 
vilja se om och hur de påverkas av vad Blondinbella skriver. Det bästa hade antagligen varit 
att kombinera intervjustudien med en kvantitativ studie av hennes läsare. Man skulle också 
kunna använda sig av mer psykologiska tillvägagångssätt för att se vad som faktiskt gör att 
Blondinbella har så många läsare. Är det på grund av att hon anses vara en bra förebild eller 
är det en fascination för livet hon lever? 

Det hade även varit spännande att titta på mediernas relation till Blondinbella och sättet på 
vilket de skapar en opinionsbildare av en ung person.  

Blondinbella är ett hav av möjliga forskningsansatser. Och troligtvis kommer vi att under de 
närmaste åren att få se en mängd olika forskningsrapporter gällande bloggar. För i just 
Blondinbellas fall är hon resultatet av ett fenomen samtidigt som hon representerar ett nytt 
fenomen.  
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9 Bilagor 

9.1 Analysmall 

 

Inventio (innehållet): 

 

 

 

 

Disposito (struktur, planering av innehållet): 

 

 

 

 

 

Elocutio (språkliga utformningen) 

 

 

 

 

 

 

 

Ethos (den karaktär, personlighet som sändaren tillskriver sig själv för att få förtroende, intresse och välvilja): 

 

 

 

 

 

 

 

Pathos (de starka känslor, passioner som en talare försöker väcka hos sina åhörare och utnyttja för att övertyga): 

 

 

 

 

 

Logos (betyder tal, ord, tanke men först och främst argumentation, ett medel för att övertyga): 
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9.2 7:e november 2007, andra inlägget 

 

Möte 
inför galan Enough  
 
Usch vad äckligt, Hade precis gjort ordning vaniljfil med havrefras och hallon på men efter 
första tuggan märker jag att det smakar konstigt.. sedan ser jag att den gick ut den 29 oktober! 
Fy.. Nu mår jag för illa att ens äta frukost. 
 
Annars blir dagen rolig. I skolan ska vi gå igenom tankar kring teatern sedan har jag lunch 
och därefter mediakunskap. De lektionerna är så roliga! Efter de ska jag ner mot Stureplan för 
att möta Johanna och Yessika (som håller i galan) på Fresco kl 14.00. Som ni vet så ska jag 
vara konferencier på en välgörenhetsgala om heter Enough. Den är mot mobbing och 
gatuvåld. Så mötet är tänkt för få mer information. Det roliga är att jag frågade om Johanna 
kunde vara konferencier tillsammans med mig, och det gick så bra så. Roligt va? Vi blir 
världens team där uppe på scen inför 800 pers. Säger till när biljetterna släpps! Nu ska jag 
kila.. Bloggar från mobilen =)  
07 nov,2007 @ 09:00 
8 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.3 7:e december 2007, andra inlägget 

Jensen 
Norras tur!  
 
Sitter i datasalen, precis fått i mig lite frukost. Hurra för automaterna i skolan! Ska gå köpa 
varmchoklad strax.. Ibland kommer dom riktigt bra till användning! Hoppas skoldagen går 
fort, behöver gå hem och sova. I´m lucky, its friday! Kom på nyss förresten att hela MUF ska 
kampanja på Jensen Norra idag. Haha.. Jag är verkligen inte på topp för det..Nåjå jag är ändå 
ordförande för MSU här på skolan så jag får ge gärnet! Det ska bli roligt i alla fall. MUf:are är 
alltid på så gott humör att det smittar av sig! 

 
07 dec,2007 @ 08:52 
9 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.4 7:e januari 2008, andra inlägget 

Jag vill 
att tränaren ska skrika till mig som om jag vore ett tjockt barn på ett fat-camp  
 
Jag vet inte riktigt om jag känner mig död eller som en ny människa? Träningen blev dock 
hårdare än vad jag trodde. Efter en halvtimmas step (med brädan på max) så blev det en 
halvtimma skivstång. Eftersom jag aldrig har provat på skivstången kändes det rejält men åh 
vad skönt det var! Tränaren skrek åt oss men vet ni vad?.. Jag älskade det. Det är precis så en 
bra tränare ska vara enligt mig. Inget gullegull när jag vill ta i så att jag får blodsmak, haha. 
Pratade även med en personlig tränare där. I veckan så ska jag tillsammans med honom lägga 
upp en träningsschema för terminen samt kosten. Spännande. 
 
Nej nu måste jag kila till skolan. Skönt att jag bor tio minuter ifrån. Till lunch blir det mina 
måltidsersättningsbarer igen. Tog en lång paus från dom nu över jullovet. Men nu är det dags 
igen! Eftersom håret inte hinner bli torrt sätter jag upp det i en knut, dagens plagg är den 
marinblå American Apparel kjolen och en svart v-ringad tröja. Får se om jag hinner ta en bild 
senare. Ha en bra dag!  
07 jan,2008 @ 11:52 
27 kommentarer 
»  Kommentera inlägget 
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9.5 7:e februari 2008, andra inlägget 

Jag 
score:ar vuxenpoäng  
 
Idag började mitt nya ekonomiska liv. Jag älskar den meningen, låter sådär lagom vuxet. 
Kilade förbi min bank och bad dom att öppna ett till kapitalkonto. Jag har ju som sagt inte 18 
år så det är svårt för mig att pula fram och tillbaks med mina egna pengar mellan mina konton 
men nu har mina föräldrar fyllt i godkännande över att bestämma själv, skönt.  
 
Så nu utöver de andra samt aktierna så har jag ett 
 till konto där pengar hamnar som jag-behöver-till- 
en-framtida-resa-eller-ett-väldigt-dyrt-plagg. Asbra!  
Ni läste säkert det tidigare men jag har alltid haft  
en dålig koll på mina pengar, därför ska det bli  
ordning och reda nu! Köpte även en pärm till allt  
som har med banken och räkningar att göra.  
Sedan ska jag och Maria ha mars som No  
Spending månad. En hel månad utan att shoppa.  
Det har jag aldrig lyckats med. Men, nu! Ska bli roligt  
att få göra en budget, skriver ner allt här sedan.  
Om hur man undviker shoppingfällor osv. Ni kanske 
vill hänga på så gör vi det tillsammans? 
Kom med tips nu! 
 
Förresten, har bestämt vart pengarna från säljandet av klädplaggen ska gå: 
1. Cancerfonden. Varenda person i min släkt har dött i cancer.. 
2. Stadsmissionen. Jag vill hjälpa lokalt, först. 
 
Ska bli en bra sak som  jag ska göra varje månad. Dock ska jag skänka till lite olika. Det 
är ju det minsta som jag kan göra! Fler plagg ska ut i bloggen också, allt går till dom två 
ställerna nu. Bra va? (bild: pärm från filofax) 
 07 feb,2008  
@ 13:4837 kommentarer»   
Kommentera inlägget «  
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9.6  7:e mars 2008, andra inlägget 

 
Restylane eller ej?  
 
Jag träffade min kusin igår och hon hade precis sprutat in restylane i sina läppar. När 
jag såg hennes snygga blev jag smått sugen på att testa själv. Jag har ju provat mer 
"naturliga sätt" och det har givit resultat men inte så mycket som jag vill. Vad tycker 
ni? Ska jag behålla som de är eller prova restylane? De blir inte så anka/bimbo som man 
tror, de beror på hur många sprutor och jag tänkte i så fall bara prova en.  

 
Mina i nuläget 

07 mar,2008 @ 09:58 
189 kommentarer 
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9.7 7:e april 2008, andra inlägget 

 
Veckans to-do  
 

 
 
[  ] MSU (moderat skolungdom) ska starta ett nytt råd 
som jag är inbjuden i. Möte måndag 18:00. 
[  ] Glife lunchmöte. 
[  ] Medverka i p3 morgonpasset innan Enough, torsdag 
[  ] Vara konferencier på Välgörenhetsgalan Enough mot 
mobbing och gatuvåld, torsdag. 
[  ] Fira Johannas födelsedag!  
[  ] Medverka i klubben the Avenue på fredag. 
 
Det är det som jag vet nu. Men ni som följer bloggen vet att det brukar fyllas på rejält 
under veckans gång. Dags att hoppa in i duschen, träningen gick bra!  
07 apr,2008 @ 10:52 
14 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.8 7:e maj 2008, andra inlägget 

 
En liten uppdatering om dagen  
 
Hej igen!  
 
Har stressat runt hela dagen. Även om jag inte har gjort så mycket 
har telefonen gått hela tiden. Borde köpa en bluetooth-grej att 
ha i örat istället för att prata direkt med mobilen som jag gör.. 
Sitter ju i tele över tre timmar per dag så det känns nödvändigt. 
Media kring mig har ju delvis lagt sig men nu är det massor av 
andra saker på gång med bloggen! Möten med företag, träffa 
sammarbetspartnes, föreläsa på olika ställen osv. Ni ska se 
min jäkla kalender.. Suck! .. Men det är ju roligt!  
 
Försov ju mig i morse. Nils gick upp sju men antingen glömde han att väcka mig eller så 
vägrade kroppen att gå upp, blir så när man är helt slutkörd. Hur som helst så slängde jag på 
mig kläderna och träffade Caroline och Malou en halvtimma senare för en lunch ute i solen, 
blev en caesar såklart! Vi pratade om Italien-resan i sommar samt eventen som vi ska springa 
på nästa vecka. Därefter träffade jag min kusin Rebecca för lite släktskvaller! 
 
Mitt yoga-pass på Sats vid tolv missade jag men det gjorde  
inte så mycket. Blev styrketräning för överkroppen istället.  
Ska börja äta proteinpuvler nu också, spännande! Skriver 
såklart mer om det i bloggen när jag börjar. Vet ni vad 
som hände på Sats? Ni kommer ihåg killen som skulle 
"hjälpa mig" eftersom jag tränade fel? .. Ja nu passade han 
på och bjuda ut mig ikväll eftersom det är lillördag. Tröttsamt! 07 maj, 
2008 @ 16:3624 kommentarer»  Kommentera inlägget «  
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9.9 7:e juni 2008, andra inlägget 

 
En lyxig lördag  
 
Hallå! 
 
Det blev en helt fantastisk dag idag. Jag mötte upp Messi för att bege oss till Stallis där vi 
skulle fira hans 30-årsdag lite tidigare. Väl på plats hade vi supermysigt! Beställde en god 
gazpacho och han beställde in rosé. Sedan satt vi i solen och njöt i flera timmar. Nils och en 
av Messis vänner kom sedan förbi, då spelade vi spelet som han fick av mig i present "Hur 
fan vet du det?" Som är en fortsättning på Våghals. 
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07 jun,2008 @ 19:51 
32 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.10   7:e juli 2008, andra inlägget 

 
Ingen äger mig heller 

 
Jag har legat och läst hela morgonen, som vanligt. 
I brist på böcker läste jag om Mig Äger Ingen och 
jag måste säga att det är en av mina favoritböcker. 
Den är tragiskt på ett så ironiskt sätt att man blir 
glad.. Kanske är det för att jag till viss del kan 
känna igen mig ibland.  
 
Jag bodde mycket med min pappa när jag var 
liten och han gjorde alltid allt för att han skulle 
vara den där roliga lekpappan istället för den 
hårda bestämda pappan som satt gränser.  
Istället för att jag och min bror gick ut och hade 
vattenkrig hade vi det istället hemma i lägenheten 
eftersom pappa också ville vara med. Ibland bjöd vi in alla våra vänner och hade x-box kväll 
och spelade Halo i flera timmar och åt korv med bröd. Varje dag var proppfyllda med 
aktiviteter och vi var stammisar på cosmonova,museer, vattenland, skansen, gröna lund, 
sergelbio och junibacken. Pappa lät oss aldrig ha tråkigt. Livet var till för att leka!  
 
Många undrar vad mitt självförtroende och var min drivkraft kommer ifrån. Jag tror att jag har 
listat ut svaret, min mamma som alltid har öst beröm över mig och låtit mig tro att jag är bäst 
på allt samtidigt som min pappa har pushat mig till att göra saker som faktiskt har varit lite 
svåra. " Alla barn går helt själva i spökhuset på Gröna Lund"  "Såklart att du ska ställa dig 
och sjunga inför 2000 människor på vattenfestivalen" "Går du fram och beställer?" (Jag går i 
trean och är i USA och tvingas prata engelska).  Hela tiden har jag pushats till att testa mig 
själv och med mammas beröm i bakhuvudet och veta att pappa inte kommer att berömma 
mig har fått mig att hela tiden veta att jag klarar allt, men samtidigt fortsätta att sträva länge 
efter det för att få beröm för att visa hur duktig jag är. Som sagt, mig äger ingen.  
07 jul,2008 @ 09:45 
44 kommentarer 
»  Kommentera inlägget « 



49 

9.11   7:e augusti 2008, andra inlägget 

Ny 
upplaga av "Mina vänner"  

 
Jäklar vad träningen tog! Men typiskt mig så valde  
jag samma vikter som jag brukar ha och det var  
inte så smart gjort eftersom jag har blivit svagare  
under sommaren, nåja förutom att det blev en hel  
pöl runt mig med svett så var det väldigt härligt. 
 
På posten fick jag bl.a hem ett brev från en tjej som 
gör den där blå/lila "mina vänner "boken för äldre. 
Nu kommer hon med en ny upplaga med nya frågor  
samt att olika kända människor har fyllt i den innan,  
tydligen så är jag en av dom så nu ska jag äta lunch  
och sitta och fylla i den, alltid lika roligt. Jag meddelar  
när den finns i butik så att ni kan kika på mina svar!  
07 aug,2008 @ 14:03 
33 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.12   7:e September 2008, andra inlägget 

 

 
Det känns redan  
 
Kom nyss hem, yogan var superskön. Känner redan i kroppen att jag har stått i ovana 
positioner men märkte även att några övningar kunde jag bättre sen tidigare. Kul! Imorgon 
ska jag på möte hos Sats, har efterfrågat utlottning av träning i bloggen. Då kan vissa av er 
läsare följa med mig på ett pass, det låter väl kul? 
 
Efteråt gick vi till Itamae för lunch. Blev deras underbara ångkokta lax för min del, mums! 

 
Itamae på Odenplan 

07 sep,2008 @ 13:27 
35 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.13    7:e oktober 2008, andra inlägget 

 

 
Idag börjar sammarbetet, "nu får det vara nog"  
 
Idag startas ett sammarbete mellan min blogg som är Sveriges största samt Sveriges största 
tjejtidning, nämligen VeckoRevyn. Tidningen VeckoRevyn började redan  i våras med 
kampanjen "Nu får det vara nog!", där man ifrågasatte samhällets syn på kvinnors "skuld" vid 
våldtäkt. Upproret byggde på en undersökning bland 1 492 kvinnor i åldern 18-25 år, som 
bland annat visade att 28% tycker att skulden kan ligga hos tjejen, om hon blir våldtagen. Nu 
är det alltså dags för en uppföljning av kampanjen, som hittills fått över 22 000 
namnunderskrifter på VR:s sajt. 
 
Nästa vecka ska jag och VeckoRevyn träffa justitieministern Beatrice Ask för att lämna över 
namninsamlingen (som förhoppningsvis fler har skrivit på) samt att intervjua henne vad hon 
tror behöver göras för att minska på våldtäkter men även hur man går tillväga när skadan 
redan är skedd. Men det som jag och VeckoRevyn vill ta tag i också är självfallet; hur ändrar 
vi samhällets syn på våldtäkter, hur får vi tjejer och killar att förstå att det är inte den utsattes 
fel? 
 
Nu får det vara nog tycker jag och VeckoRevyn och vi hoppas på att ni skriver på 
namninsamlingen och på söndag kommer ni få maila in frågor som ni vill att jag ska ställa till 
"den ansvariga" ministern Beatrice Ask. Det ska bli en ändring, det måste bli en ändring för 
jag vill inte ha flera hundra mail inskickandes där ni unga fina tjejer skriver om vad ni har 
varit med om. Sånt får inte hända! Men det värsta av allt är ändå synen på det när det väl sker. 
Det är inte den utsattes fel och vi är inga offer. Aldrig, och vi får aldrig sluta prata och 
påminna om det.  
 
Gå in här för att skriva på namninsamlingen: http://www.veckorevyn.com/skrivpa/ 

 
 
Foto: Niklas Dahlskog  
07 okt,2008 @ 08:16 
180 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
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9.14    7:e november 2008, andra inlägget 

 

 
Min självförtroendeskola i Cosmo!  
 

På Cosmopolitans hemsida har de lagt upp mina tips för att bättre självförtroende.  
Det låter väl bra? Gå in och titta här 

 

 
07 nov,2008 @ 12:43 
39 kommentarer 
»  Kommentera inlägget «  
 


