
 

 

 

 

 

En blondins karriärsresa 
En kvalitativ studie om ompositioneringen av varumärket Blondinbella 

 

Sandra Holgersson 

Hanna Westrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap Madielene Wetterskog 

 

Media och kommunikation Examinator 

Höstterminen 2012 Anders Svensson 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Media och kommunikation 

 

Höstterminen 2012 

SAMMANFATTNING 

Sandra Holgersson, Hanna Westrin 

En blondins karriärsresa 

En kvalitativ studie om ompositioneringen av varumärket Blondinbella 

 

Antal sidor: 31 

 

Isabella Löwengrips karriär tog fart genom att hon 2005 startade en blogg där hon delgav 

omvärlden delar av sitt liv som tonåring. Hennes blogg växte snabbt till en av Sveriges 

mest lästa bloggar och hon gjorde sig känd under namnet Blondinbella. Isabellas person-

liga varumärke har under de senaste sex åren genomgått en ompositionering på mark-

naden från att ha varit en ytlig skönhetsbloggare till att idag vara en av landets främsta 

unga entreprenörer. Den här studien avser en fördjupning i ompositioneringsprocessen 

och en jämförelse av hur Isabella framställde sig själv i sin blogg 2006 respektive 2012. 

 

Studien baseras på material från Isabellas blogg och analyseras genom en kvalitativ inne-

hållsanalys. Analysprocessen sker i två steg, först en beskrivande analys av det manifesta 

innehållet i materialet och därefter en tolkande analys av det latenta innehållet. En tolk-

ning sker av texten och bildernas latenta budskap för att öka förståelsen för omposition-

eringsstrategin bakom Isabellas personliga varumärke. 

 

Resultatet av studien visar att Isabella har förändrat de kärnvärden som hennes personliga 

varumärke besitter och på ett tydligt och strukturerat vis förmedlat sina nya värdeord ge-

nom bloggen för att uppfattas på det sätt hon önskat. Studiens teoretiska utgångspunkter 

grundar sig i teorier som berör hur retoriken påverkar det personliga varumärket samt va-

rumärkeshantering där vikten betonas vid att klargöra varumärkets kärnidentitet. 
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In 2005, Isabella Löwengrip created a personal blog that started. In her blog the then fif-

teen-year-old Isabella shared her life to the outside world. The readers of her blog in-

creased rapidly and Isabella got the most popular blog in Sweden and become famous un-

der the name Blondinbella. From being what people could argue was a shallow blog with 

everything from cosmetic to clothing advice, Isabella’s personal trademark has during the 

past six years developed into one of the country’s top entrepreneurs. The change from her 

naive teen writing to her sophisticated adult writing has developed her into the profes-

sional entrepreneur she is today. Isabella's personal brand in the past six years has been 

repositioned. This study refers to the elaboration of her careers repositioning process and 

a comparison of how Isabella presented herself in her blog in 2006 and 2012 respectively.  

 

The study is based on the material from Isabella’s blog and is analyzed through a qualita-

tive content analysis. The analysis process takes place in two steps, first a descriptive anal-

ysis of the apparent content in the material, and then an interpretive analysis of the actual 

content. One interpretation is made of the text and images of her blog to increase the un-

derstanding of how her personal brand as evolved over the past six years.  

 

The results of the study show that Isabella has changed the core values she had in her 

brand identity, which therefore transformed the theme of her blog. The main point of the 

study was to explore the intellectual meaning behind Isabella’s blog and how it evolved 

over her career as well as the impact of the overall message she is trying to portray to so-

ciety. 
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1. Inledning 

Året var 2005 och fenomenet blogg hade ännu inte slagit igenom i den utsträckningen som det 

kom att göra några år senare bland världens unga människor. Att en blogg skulle kunna komma 

att försörja unga kvinnor som skrev om mode, skönhet och deras vardag var det ingen som 

kunde förutse. Det var heller ingen som visste att en blogg skulle komma att ligga till grund för 

en karriärsdriven blondins snabbt växande karriär som några år senare skulle vara en av landets 

främsta affärskvinnor. 

 

Isabella Löwengrip, känd under namnet ”Blondinbella”, började sin karriär som 15-åring genom 

att starta en blogg där hon skrev om sin vardag bestående av fester, mode och sitt engagemang i 

Moderata Ungdomsförbundet. Hon blev ”Blondinbella” med det svenska folket. Isabellas per-

sonliga varumärke utstrålade självförtroende och hon ansågs av många vara en ytlig flicka från en 

välbärgad familj. Hade någon påstått att denna tonåring som spenderade sina dagar i Stureplans 

lyxbutiker några år senare skulle driva fem företag med stor framgång och vara en förebild för 

unga kvinnor i Sverige hade troligtvis inte många varit övertygade. Isabella och hennes eget va-

rumärke har genomgått en förändring och det är en process som har skett under sex års tid. Isa-

bella har gått från att vara en utåt sett ytlig bloggare som skrivit om mode och skönhet till att vara 

en accepterad och framgångsrik entreprenör som driver fem bolag. Denna studie syftar till att 

studera ompositioneringsprocessen av hennes personliga varumärke och att undersöka föränd-

ringen av hur Isabella framställer sig själv genom hennes främsta kommunikationskanal, bloggen. 

Trots sin ringa ålder har Isabella genom bakomliggande budskap i sina blogginlägg och en med-

vetenhet kring hennes främsta kvalitéer lyckats skapa ett starkt personligt varumärke. 

 

Personliga varumärken och personlig image har sedan länge varit en viktig del i yrkesbranschen 

där konkurrensen är hård. I dagens 2012 är det än viktigare att vara medveten om hur andra per-

soner uppfattar dig och hur du själv kan styra ditt personliga varumärke genom vad du exponerar 

via sociala medier. Att framhäva kvalitéer som gynnar varumärket och medvetet arbeta med va-

rumärkesbyggande strategier tycks vara vägen till framgång. I alla fall om man ser till hur Isabella 

utvecklade sitt varumärke. Idag är bloggen Blondinbella bara en av flera verktyg som Isabella 

brukar i sin verksamhet som entreprenör, men det var genom hennes blogg som karriären tog 

fart. 
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1.1 Bakgrund om Isabella ”Blondinbella” Löwengrip 

Isabella Löwengrip föddes i Stockholm 1990 och är en av Sveriges mest framgångsrika unga af-

färskvinnor. Isabella gjorde sig känd under namnet ”Blondinbella” år 2005 då hon startade en 

privatblogg som 2010 var Sveriges tredje största blogg, enligt Bloggportalen, med 400 000 unika 

besökare varje vecka1. 2007 värderades bloggen till fem miljoner kronor i annonsintäkter och det 

var i samband med detta som Isabella startade sitt första företag, Blondinbella AB. Idag driver 

Isabella fem bolag och är en känd bloggare, entreprenör, föreläsare, författare och tidigare 

chefredaktör för tidningen Egoboost Magazine som riktar sig till unga kvinnor.  

 

Fram till 2012 har Isabella författat två böcker, Egoboost! och Isabellas Hemligheter. Hon är även en 

flitigt anlitad föreläsare som föreläser om drivkraft, självkänsla och entreprenörskap2. Dessutom 

har Isabella tidigare varit politiskt aktiv inom Moderata Ungdomsförbundet. 

Följande företag är Isabella verksam inom: 

1. Blondinbella AB, driver bloggens kommersiella verksamhet och säljer annonsering. 

2. Löwengrip Invest AB, ett investmentbolag. 

3. Spotlife AB, ett bloggnätverk där Isabella är majoritetsägare. 

4. Classified, ett klädmärke som Isabella startade år 2008. 

5. Bella Group AB, startade 2011och  är en webbshop under domänen bellashop.se 

Företag som Isabella tidigare varit verksam inom: 

- Bell Me, en webbshop som Isabella startade 2010 och drev under två års tid. 

- Egoboost Magazine, Isabella startade tidningen 2011 och var chefredaktör fram till sep-

tember 2012. 

 

  

                                                      
1 http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=1389. 2012-12-30. 
2 http://www.isabellalowengrip.se/. 2012-11-27. 

http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=1389
http://www.isabellalowengrip.se/
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1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Blogg 

En blogg är en personlig dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt och är öppen för 

kommentarer3. Det finns ett stort antal bloggportaler som fungerar som plattformar för bloggan-

vändare. Att skapa en blogg är i de flesta fall kostnadsfritt och bloggar har under de senaste åren 

blivit allt mer populära då fenomenet har vuxit lavinartat. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Följande stycke presenterar uppsatsens olika delar för att underlätta läsningen och ge en överblick 

över uppsatsens innehåll. I kapitel två presenteras den tidigare forskningen inom fältet för varu-

märkes hantering, ompositioneringsprocesser och personliga varumärken. Den tidigare forsk-

ningen ger en överblick över forskningsfältet. I kapitel tre redogörs de teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för studien. Kapitlet innehåller vetenskapliga teorier som berör varumärkeshante-

ring i förhållande till personliga varumärken och positioneringsstrategier. I det fjärde kapitlet pre-

senteras studiens bakomliggande problematisering, samt studiens syfte och frågeställningar. Kapi-

tel fem är metodavsnittet där uppsatsens metodval och tillvägagångssätt motiveras och förklaras. 

Analysmaterialet för studien presenteras dessutom i det här avsnittet tillsammans med analysverk-

tygen. Kapitel sex består av en redovisning och analys av uppsatsens resultat. I det sjunde kapitlet 

förs en diskussion utifrån analysresultatet och uppsatsens frågeställningar besvaras. I det åttonde 

och avslutande kapitlet ges förslag till vidare studier.  

  

                                                      

3 Svenska akademiens ordlista, 2012-11-29. 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista  

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras den aktuella forskning som finns inom fältet för ompositionering av varumärken i 

kombination med sociala medier samt tidigare studier som berör personliga varumärken.  

2.1 Ompositionering av varumärken 

Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) har genomfört en pilotstudie där de har undersökt 166 

företags omprofileringsprocesser och fenomenet ompositionering. Urvalet till studien är hämtat 

från databasen ”Power Search” på Financial Times hemsida4. Författarna har definierat fenome-

net och analyserat bakomliggande faktorer till ompositioneringen av ett nytt varumärke. Förfat-

tarna förklarar att problembakgrunden grundar sig i svårigheten att ompositionera ett företag på 

marknaden och genom strategisk kommunikation nå ut till relevanta intressenter.  

Studien visar att vid en ompositionering av ett varumärke är det viktigt att försöka ändra externa 

intressenters bild av varumärket genom att kommunicera varumärkets kärnidentitet. Önskvärt är 

att få varumärkets identitet att stämma överrens med intressenternas syn på varumärket (varu-

märkets image). För att göra intressenter medvetna om varumärkets ompositionering är mark-

nadsföring en viktig del i processen. Resultatet av studien visar dessutom att den vanligaste an-

ledningen till att företag väljer att ompositionera varumärket grundar sig i att en förändring i 

kärnidentiteten har uppstått. Den näst mest förekommande anledningen till en omprofilering 

grundar sig i att företaget vill förkasta intressenternas felaktiga bild av varumärket eller att företa-

get vill förändra sin strategiska position på marknaden.  

 

Merrilees och Miller (2008) anser att det är svårt att omprofilera ett företags varumärke ur flera 

synvinklar, till stor del för att det finns så lite forskning bakom ämnet omprofilering, desto mer 

forskning om att bygga varumärken. Dessa författare har genom fyra fallstudier studerat enskilda 

varumärkens positioneringsprocesser från bakomliggande anledningar av processen till slutgiltigt 

resultat. Fallstudiens teoretiska utgångspunkt behandlar vikten av att förstå konsumentens behov 

och att både bemöta befintliga och förväntade behov. Enligt teorierna är det dessutom viktigt 

med den interna marknadsföringen. Önskvärt är att alla medarbetare skall sträva åt samma håll 

och även att marknadsföringen och marknadsaktiviteter utåt genomsyras av de nya varumärkes-

visionerna.  

Fallstudierna visar att många företag nöjer sig med att ändra de visuella faktorerna när de försö-

ker omprofilera sitt varumärke och genomför därmed inte omprofileringen fullt ut. Studien resul-

                                                      
4 www.ft.com 
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terar också i framtagandet av sex principer som finns till hands för att vägleda företag som skall 

komma att genomgå en ompositioneringsprocess. Principerna behandlar bland annat vikten av att 

förstå konsumentens behov och marknadens efterfrågan. Dessutom poängteras att kommunikat-

ionen både internt och externt är avgörande för att göra intressenterna medvetna om varumär-

kets nya fördelar. 

 

2.2 Personliga varumärken 

I en studie utgår Labrecque, Markos och Milne (2011) från att personer framställs på olika sätt 

genom våra personliga varumärken i sociala medier. Däremot kan vi inte alltid styra vad som 

skrivs och sägs om oss men ändå påverkar det vårt varumärke. De teoretiska utgångspunkterna 

bottnar i socialpsykologiska teorier om att varje aktör kan liknas med en teaterföreställning där vi 

som människor väljer att marknadsföra och exponera utvalda delar av vårt liv ”på scenen” eller i 

cybervärlden. De delar i våra liv som inte gynnar vårt personliga varumärke väljer vi att gömma 

”bakom scenen”, alltså inget som framställs medvetet i sociala medier. Artikelförfattarnas studie 

genomfördes på 12 deltagare mellan 18-40 år och författarna använde sig av en tolkande metod 

för att se samband i hur deltagarna framställde sig i sociala medier. Slutsatsen av undersökningen 

visade att övervägande delen av deltagarna var medvetna om att de byggde sina personliga varu-

märken via sociala medier. Däremot insåg inte alla deltagare att deras handlingar kunde leda till 

negativa konsekvenser. Alla är ett personligt varumärke, men utan medvetenhet om hur en per-

son framställer sig kan det bli kritiskt för en persons sociala status medan en dålig framställning 

av en person kan påverka de personliga varumärket i högre grad och skapa konsekvenser för en 

persons yrkesstatus. Eftersom sociala medier används i stor sträckning på arbetsplatser kan publi-

ceringar som inte gynnar det personliga varumärket bidra till negativa konsekvenser.  

 

I en annan studie vill Harris och Rae (2011) påpeka vad ett personligt varumärke kan bidra till 

rent karriärmässigt i dagens samhälle, dock understryker artikelförfattaren att det även kan vara 

missgynnsamt om det inte finns någon medveten strategi bakom användandet av sociala medier 

då arbetsgivare ofta tar del av informationen som sprids. I en studie gjord av The Careerbuilder har 

33 % av tillfrågade arbetsgivare svarat att de tagit del av information om den arbetssökande som 

varit negativt vilket lett till att denne inte fått jobbet, medan 24 % uppgett att de hittat informat-

ion som övertygat dem till att anställa den arbetssökande. Artikelförfattarnas slutsats visar att den 

yngre generationen använder sociala medier effektivare än den äldre generationen och ligger ofta 

steget före då det gäller byggandet av sina personliga varumärken. Anledningen till att den yngre 
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generationen i större utsträckning är mer medvetna om sina personliga varumärken grundar sig i 

att utformandet av varumärkena till stor del sker via sociala medier, där den yngre generationen är 

överrepresenterad.  

2.3 Varumärkesbyggande i sociala medier 

Idag ger internet möjligheten att kommunicera på helt nya villkor med nya förutsättningar. Inter-

net kallas ibland för den fjärde kommunikationsrevolutionen. Kaminskaite (2011) poängterar 

problemet för mindre företag att hävda sig i dagens konkurrens på marknaden och vikten av att 

företag aktivt behöver arbeta med att stärka sina varumärken. Syftet med den här studien är att 

utifrån ett tolkande perspektiv analysera och förklara ett företags användning av digitala medier i 

deras strävan att utveckla och stärka deras varumärken. För att undersöka detta har Kaminskaite 

valt att analysera 100 starka svenska varumärken och deras användning av sociala medier. I denna 

uppsats har författaren valt att analysera varumärkesföreteelsen utifrån det tolkande socialkon-

struktionistiska perspektivet. Socialkonstruktionister menar att föreställningar om världen existe-

rar inom människan och skapas i en process av social konstruktion. Människan konstrueras i en 

interaktion med omvärlden som i sin tur konstrueras i en interaktion med människan. Uppsats-

författaren har även utgått från Brand Equity-teorin som förklarar hur verkligheten uppstår och 

tar plats i vår perception. Resultatet av författarens kvantitativa studie påvisade att Sveriges 100 

starkaste varumärken var väl etablerade i sociala medier. Varje företag var representerat på minst 

en webbplats, vilket styrker en hypotes om att webbplatser och sociala medier är en av de viktig-

aste plattformarna när det gäller effektiv marknadskommunikation. Mest förkommande var att 

företag hade en profilsida på Facebook som de arbetade aktivt med, och näst mest förekom-

mande var Youtubekanaler och profilsidor på LinkedIn. 

 

Dutta (2010) syftar till att påvisa fördelarna för högt uppsatta chefer eller personer som agerar 

som ansikte utåt i företag att finnas aktiva i sociala medier. Somliga personer med en chefsposit-

ion väljer att inte använda sig av sociala medier vilket ofta beror på okunnighet, då det i själva 

verket skulle gynna dem att kunna stärka sitt personliga varumärke genom sociala kommunikat-

ionskanaler. Att inte kunna bemöta eventuell kritik genom sociala medier då negativa kommenta-

rer sprids via just dessa kanaler gör att varumärkets trovärdighet kan skadas. De teoretiska ut-

gångspunkterna som författaren har grundat sin artikel på handlar om hur man bygger upp ge-

nomtänkta strategier för att använda sociala medier i förmån för varumärkesbyggande. Dessutom 

berör de teoretiska utgångspunkterna hur man kan kommunicera ut rätt budskap till sin publik 

eller bemöta och motverka eventuella negativa spridningar. 



 

7 

 

Dutta har studerat ett fall där ett företags Vd inte använde sociala medier och ett annat företags 

Vd var aktiv på flera sociala medier samtidigt. I det första exemplet fick företaget starkt kritik rik-

tat mot sig som spreds genom sociala kanaler, och eftersom denne Vd inte blev medveten om 

detta förrän det redan var försent hade det redan skadat både företagets varumärke och image. 

Det andra exemplet handlar om en Vd som genom internets globala räckvidd och hans ödmjuka 

sätt mot publiken lyckades utveckla ett starkt personlig varumärke. 

 

Det är inget nytt att sociala medier kan förändra konsumenternas beteende och även en arbets-

plats förväntningar. Det finns tre skäl till att ledare skall använda sig av sociala medier. Det första 

skälet är att det ger en plattform till en låg kostnad att bygga det personliga varumärket på, och 

kommunikationsspridning kan ske både inom och utanför företaget. Det andra anledningen är att 

man snabbt kan hålla sig uppdaterad och agera både mot kunder och medarbetare och på detta 

sätt påverka varumärkes image direkt. Det tredje är att det ger en möjlighet att ta del av omedel-

bar information och ocensurerad feedback. 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av tidigare studier som gjorts inom fältet för ompositionering av varumärken, personliga varu-

märken och varumärkeshantering i sociala medier kan konstateras att genom en utarbetad och 

strategisk plan finns goda förutsättningar för att lyckas bygga ett starkt personligt varumärke. Stor 

vikt bör läggas vid att försöka förändra intresseternas bild av varumärket då ompositioneringen 

genomförs. Genom att strategiskt kommunicera varumärkets kärnidentitet, med önskan om att 

identiteten skall resultera i likhet med varumärkets image, är målet att förändra intressenternas 

syn på varumärket fördelaktigt. Merrilees och Miller (2008) poängterar vikten av att förstå kon-

sumetens behov och ta hänsyn till vad marknaden efterfrågar.  

 

Gällande personliga varumärken visar Labrecque, Markos och Milne’s (2011) studie att vid byg-

gandet av personliga varumärken väljer personer att framhäva delar av sina liv som gynnar varu-

märket. På samma vis väljer personer att dölja de delar av sina liv som kan påverka varumärket 

negativt eller inte är i likhet med kärnidentiteten hos en person. Kärnidentiteten står för hur en 

person ser på sig själv.  

Dutta’s (2010) fall visade tydligt hur ett företag kan gynnas av att ha en högt uppsatt representant 

från företaget aktiv på sociala medier. Genom att vara aktiv och följa dialogen som konsumenter 

och andra intressenter som berör företaget för sinsemellan kan man som företagsrepresentant 

både ta del av och bemöta eventuell kritik innan varumärket skadas. 
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3 Teoretiska perspektiv 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Teorier som behandlas 

berör positionering, personliga varumärken samt retorikens utgångspunkter. 

3.1 Varumärkesbyggande i förhållande till identiteten 

En av de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen har för avsikt att utgå från är Gad’s (2000) 

teori Personal Brand Mind Space. Denna modell utgår ursprungligen från fyra olika dimensioner av 

ett personligt varumärke. De fyra dimensionerna är den sociala dimensionen, den spirituella di-

mensionen, den funktionella dimensionen och den mentala dimensionen. Alla personer besitter 

dessa fyra dimensioner men har ofta en eller flera dimensioner som väger tyngre i sitt personliga 

varumärke. Vilken del av de fyra dimensionerna som är övervägande hos en person avgör vanlig-

en dennes egenskaper och kärnvärden i varumärket. Den här studien kommer att analyseras uti-

från den sociala och den spirituella dimensionen som förklaras utförligare nedan. Isabella 

Löwengrips bakgrund och vår förförståelse gör det möjligt att exkludera den mentala och den 

funktionella dimensionen som inte är relevant för vår analys. 

Figur 1: Personal Brand Mind Space 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Gad, (2000). Brand mind space, s.166 

 

Den sociala dimensionen fokuserar på en persons sociala förmågor, dennes kompetens att or-

ganisera och styra andra. En person med stark social dimension är ofta en förebild i andras ögon. 

Den tydligaste indikatorn som visar att den sociala dimensionen är stark är om ditt namn är det 

andra oftast pratar om.  Personer av det här slaget är oftast duktiga och naturliga ledare i många 

sammanhang. Är man naturligt social, en person som får andra att må bra, är rolig eller beundrad 

av andra så är den sociala punkten en övervägande faktor. 
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Den spirituella dimensionen syftar till en persons ambitioner och hur denne person ser sig 

själv och sin roll i helhet ur ett samhällsperspektiv. En person med en stark spirituell dimension 

tar ofta på sig ett stort ansvar privat, på sitt företag eller i samhället för att bidra och påverka till 

förändringar. Dessa personer är dessutom framtidsdrivna, fokuserade, engagerade och spelar en 

stor roll i samhället. Präster, miljöaktivister och politiker är exempel på personer med stark spiri-

tuell dimension.  

3.2 Positionering 

En viktig aspekt ur ett varumärkesperspektiv är att positionera en produkt, anser Jobber (2007). 

Jobber har fastställt två punkter att utgå från då man vill positionera ett varumärke. Den första 

punkten att utgå från är att bestämma vilken marknad och målgrupp som är relevant för fallet. 

De andra är att hitta konkurrenskraftiga medel för att göra positioneringen lyckosam. Det är vik-

tigt att känna till sin marknad och det befintliga behovet. Det går inte att konkurrera på en mark-

nad där det inte finns ett behov av vad varumärket erbjuder. Ett annat begrepp som Jobber lyfter 

fram är begreppet ompositionering. Jobber menar att en ompositionering syftar till att justera upp-

fattningar om ett varumärke, och grundar sig i att förändringar har skett i varumärkets kärna. 

3.4 Kapferers identitetsteori 

Kapferers identitetsprisma är en modell som är skapad och framtagen av Kapferer (2012). Den 

innehåller sex olika faser som ska klargöra vilka egenskaper och paragrafer ett varumärke besitter 

och dess kärnidentitet. Modellen är uppbyggd utefter en diagonal utformning bestående av exter-

nalisering och internalisering. Inom den externa ramen förekommer faserna fysik, relationer och 

reflektioner. Medan den interna har som innehåll personlighet, kulturen och självbilden.  

Figur 2. Kapferers identitetsprisma 

 

Källa: Kapferer (2012) Identitity prism, s. 158. Egen översättning. 

Fysiken handlar om de fysiska specialiteter och kvalitéer som varumärket innehar. Det består av 
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en kombination av antingen framträdande funktioner eller andra växande aspekter. Syftet med 

denna punkt är att precisera vad varumärket egentligen är och vad det står för. En persons ut-

märkande egenskaper är de som sammankopplas vid fysisk tillämpning. Vissa saker kan aldrig 

ändras och i detta fall kan man fråga sig vad som inte är förändringsbart i den fysiska delen i va-

rumärkets identitet. Ett exempel på detta är en persons ögonfärg som idag inte behöver vara en 

del av identiteten då den kan förändras med linser. Det som däremot ses som fysiska egenskaper 

och som är svårare att förändra är längd och hudfärg. Genom att klargöra ett varumärkes kärnfy-

sik som inte är förändringsbart framhävs de aspekter som i sin tur kan förändras.  

 

Den personliga aspekten speglar hur ett varumärke vore om det var en person. Många företag 

använder sig av kända människor för att marknadsföra sina produkter. Kapferer (2012) anser att 

det enklaste tillvägagångssättet för att ett varumärke ska få en personlighet är att införskaffa en 

representant till företaget. Denna ska sedan ge hela företaget dess personlighet. En mottagare kan 

anta vad ett företagets personlighet är men i identitetsprisman står personlighet för hur varumär-

ket ser sin egen personlighet. Dessa två punkter står överst i identitetsprisman. Det är även de två 

som är förändringsbara och kan styra hur tilldragande varumärket ska vara.  

Isabella Löwengrip är i sig ett personligt varumärke och kan därför kopplas till Kapferers modell, 

synnerligen den personliga aspekten. Den personliga delen i modellen syftar till hur personen el-

ler företaget uppfattar sig själv, vilket betyder vad varumärkets kärnidentitet innehåller för värde-

ord. Kärnidentiteten är förändringsbar och det är oftast en förändring av ett varumärkes värdeord 

som ligger till grund för en ompositionering. 

 

3.5 Retoriska byggstenar 

Ethos står för att man skapar tillit och tilltro, detta skapas genom att en person agerar på ett 

önskvärt vis. Vid framtagning av en organisatorisk ethos kan de mest attraktiva värden hos en 

person lyftas fram. Enligt Falkheimer och Heide (2003) brukar dessa värden vanligen gå under 

benämningen kärnvärden. Individer har en psykologisk önskan att kunna förstå sin omgivning 

och att vara en del av olika kontexter. Även att världen alltid är sammansatt, oftast i en uppdel-

ning mellan gott, ont, bra, dålig, smart, osmart och så vidare. Detta kan åstadkommas genom be-

kräftelse och återberättelser av olika händelser i olika kanaler. 
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Pathos står skrivet till den känslomässiga dimensionen, vilket oftast förekommer vid annonsering 

och reklam. För att reklamen ska synas och uppmärksammas krävs det känslor som humor, med-

lidande, beundran eller avundsjuka. Vid den känslomässiga aspekten finns några exempel som 

bör tillämpas: 

Personifiering: Är ett resonemang som har en förmåga att förlora människors intresse. Vid detta 

tillfälle är personifieringen central.  

Formatering: De känslomässiga aspekterna är svåra att undgå och betoningen bör alltid vara saklig. 

Förändringen behöver oftast oformaterats till någon form av bild eller metafor. 

Ärlighet: Att ställas inför situationer där ärligheten står i centrum är inte ovanligt. I detta fall behö-

ver personen i fråga skapa förståelse för att ärligheten vara längst och att budskap som anses som 

information inte existerar. 

 

Logos lägger ofta tonvikten på rationella argument och information som fakta och denna tilläm-

pas mest till nyhetsjournalister. Syftet är att framhäva objektivitet, distans och expertkunskap och 

det är vanligast att undvika språkliga begrepp så som jag-form och att använda diagram och stat-

istiska tabeller för att framställa något (Falkheimer och Heide 2003). 

I analysprocessen kommer budskapsförmedlingen och den retoriska framställningen i blogg-

materialet att analyseras. Ethos är ett begrepp som är centralt i vår analys då det till stor del syftar 

till att skapa tillit till andra människor. Med bloggen som verktyg kan Isabella återberätta händel-

ser ur sitt liv och bygga relationer där hennes läsare skapar tilltro till henne.  
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3.7 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

Det är viktigt att framstå som en person som kan vara tillfördel för andra människor. En person 

som innehar många kvalitéer och styrkor som inte framhävs är enligt Gad (2000) betydelselöst. 

Gad anser att en persons fördelaktighet är en vinnande aspekt i kommunikationen. En peson vars 

varumärke är väl igenkänt av omgivningen har sannolikt en stark social dimension. Jobber (2007) 

poängterar vikten av att på ett tydligt vis positionera sin produkt väl. Positionering inkluderar mer 

än vad som utgörs av produkten men det viktigaste är vilka möjligheter som infinner sig och som 

sedan fullföljs. Positioneringen kan ske i form av att nå ut till den rätta målgruppen eller att för-

söka positionera utefter målgruppens önskemål.  

 

Vid utredning av ett varumärkes kärnidentidet är tillämpning av punkterna i Kapferers identitets-

prisma viktiga. I utbyte mot att ett varumärke ska ha en stark och väl strukturerad kärnidentitet är 

dessa punkter viktiga att tydliggöra och genom detta få ett varumärke med en fast grund. Även i 

definitionen av ethos förekommer termen kärnidentitet. En personens önskvärda beteende är en 

viktig grund då detta skapar tilltro och tillit i enlighet med ethos riktlinjer. Vi som människor har 

dessutom en önskan att förstå vår omgivning och därutöver ta del av flera sammanhang. Både 

Gad (2000) och Kapferer (2012) förespråkar vikten för ett företag att kommunicera, utan kom-

munikation är det svårt att existera. Genom en kombination av de fyra dimensionerna och identi-

tetsprisman finns goda möjligheter att utveckla ett starkt varumärke. Gads och Kapferers teorier i 

kombination med en tydlig strategi enligt retorikens grundstenar är tillvägagångssättet till ett 

starkt personligt varumärke påvisat.   
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4 Problematisering 

Problematiken som ligger till grund varför denna uppsats anses angelägen bottnar i bristen på 

kunskap om att ompositionera ett personligt varumärke. Det finns en svårighet i att förmedla ett 

budskap till sin publik via sociala medier som skall uppfattas på ett överensstämmande sätt. Detta 

är något som Isabella Löwengrip har lyckats genomföra och därför ämnar denna uppsats att stu-

dera ompositoneringsprocessen av hennes personliga varumärke från 2006 till 2012.   

Isabella Löwengrips personliga varumärke har under de senaste sex åren genomgått en omposit-

ionering på marknaden. Enligt Jobber (2007) grundar sig en ompositioneringsprocess i att för-

ändringar sker i varumärkets kärna. Det innebär att kärnidentiteten i Isabellas personliga varu-

märke har reformerats och värdeorden som hennes varumärke har utsänt har förändrats. 

Hennes primära kommunikationskanal är hennes blogg ”Blodinbella” som är en av landets mest 

lästa bloggar. Media framställer Isabella som en av landets främsta entreprenörer och hon har ett 

starkt personligt varumärke, vilket visar på att ompositioneringsprocessen av hennes varumärke 

har varit lyckosam. 

 

4.1 Syfte 

Syftet är att undersöka fenomenet ompositionering genom att studera hur Isabella Löwengrip har 

gått tillväga då hon har ompositionerat sitt personliga varumärke Blondinbella. Uppsatsen har för 

avsikt att analysera ompositioneringsprocessen som skett de senaste sex åren. Studien syftar till 

att undersöka varumärkeshanteringen genom en kvalitativ innehållsanalys. 

 

4.2 Frågeställning 

 Hur framställer Isabella sig själv i bloggen under tidperioden 2006 till 2012? 

 Hur har Isabella Löwengrip ompositionerat sitt personliga varumärke Blondinbella de 

senaste sex åren?  
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5 Metod 

Nedan presenteras och motiveras studiens metodiska tillvägagångssätt – kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsens 

material redogörs och studiens analysverktyg kommer att presenteras och förklaras. 

5.1 Kvalitativ metod 

Valet av att använda ett kvalitativt tillvägagångsätt för att undersöka empirin i studien grundar sig 

i önskan att skapa en djupare förståelse för hur Isabella Löwengrip har ompositionerat sitt per-

sonliga varumärke. En kvalitativ metod ansågs mest lämplig då det eftersöks en djupare förståelse 

än som varit möjlig att skapa genom en kvantitativ metod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wäng-

nerud, 2007). Kvantitativa forskningsmetoder lämpar sig bättre för undersökningar som avser ge 

svar i siffror, andra mätbara enheter och som har för avsikt att hitta mönster som går att generali-

sera.  

 

Då en kvalitativ studie genomförs eftersöks särskilda kvaliteter och egenskaper i texten, bloggin-

läggen, och materialet tolkas (Rienecker och Jörgensen, 2008). En kvalitativ metod tillåter under-

sökarna av studien att själva tolka materialet i blogginläggen för att skapa förståelse för hur Isa-

bella gått tillväga i ompositioneringsfasen och kunna se skillnader i hur hon framställde sig själv i 

bloggen under tidsperioden från år 2006 till 2012.  

 

Analysprocessen genomförs i två steg. Det första steget är en beskrivande analys som benämns 

som manifest innehåll. Denna analys genomförs för att skapa förståelse för materialet som sedan 

tolkas i nästa steg, den tolkande analysen som benämns som latent innehåll. Det är analysen av 

det latenta innehållet som är tongivande och det är i det skedet som den kvalitativa metoden 

kommer till sin rätt. Där studeras de latenta budskap i materialet och analysen kommer att kopp-

las till Kapferers (2012) identitetsprisma som klargör varumärkets identitet. 
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5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys är en variant av en textanalys som används inom medieforskning. 

Analys av innehållet i medietexter kallas innehållsanalys och det är undersökarna till studien som 

väljer ut analysmaterialet. En kvalitativ innehållsanalys utgår och analyseras utifrån ett antal per-

spektiv. Exempel på dessa är retorik, semiotik och hermeneutik (Östbye, Knapskog, Helland, 

Larsen, 2003). Det är retoriken som är central i vår studie. 

Analysfasen delas upp i två steg, inledningsvis en beskrivande analys (manifest innehåll) och 

följaktligen en tolkande analys (latent innehåll). Den beskrivande analysen ligger till grund för den 

tolkande analysen och innehåller en beskrivning av bloggtexternas innehåll och handling. Den 

beskrivande analysen är en större sammanfattning av bloggtexternas innehåll för att ge en över-

blick över materialet. Väsentliga delar av textmaterialet lyfts fram i den tolkande analysen för att 

följaktligen analyseras ur ett så objektivt synsätt som möjligt. Den beskrivande analysen skapar 

förförståelse för att göra det möjligt att se mönster och tillvägagångssätt i ompositioneringsfasen i 

den tolkande analysen.  

 

5.3 Material 

Materialet som ligger till grund för studiens analys är ett urval av blogginlägg från Blondinbellas 

blogg. Urvalet har gjorts utifrån vad som ansetts vara innehållsrika och signifikanta blogginlägg 

för studiens syfte. Materialet innehåller 13 stycken blogginlägg som sträcker sig från 2006 fram till 

nutid, 2012, och har funnits arkiverat på den aktuella hemsidan för Blondinbella. Både texter och 

bilder utgör studiens material. Blogginläggen är offentliga dagboksinlägg där det finns möjlighet 

för läsare att kommentera och ge återkoppling till inläggsförfattaren, dock har inga kommentar-

sinlägg inkluderats i studiematerialet. 
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5.4 Analysverktyg 

Analysverktygen har för avsikt att underlätta analysprocessen genom att på ett så objektivt sätt 

som möjligt kunna analysera de olika blogginläggen på likvärdiga sätt och på ett tydligt vis kunna 

se skillnader och mönster i de olika inläggen. Analysverktygen är följande tre punkter: 

 Framställningen av sig själv i bilder 

 Budskap 

 Språklig framställning (retorik) 

 

Materialet kommer dessutom att analyseras utifrån de teoretiska ramverk som vi har valt. Kapfe-

rers (2012) identitetsprisma och den sociala dimensionen av Gads (2000) teori ”Personal brand mind 

space” kommer att stå i centrum för analysprocessen. 

Begreppet ethos som är en av retorikens byggstenar kommer att behandlas i analysprocessen i 

förhållande till Isabellas retoriska framtoning.  

Isabella publicerar mycket bilder i bloggmaterialet vilka även inkluderas i analysen av omposition-

eringen av hennes personliga varumärke. Det visuella materialet påverkar läsaren först och ger det 

första intrycket av Isabella i varje inlägg. Det är dock inte bilderna som kommer att vara centrala i 

analysen av materialet, därför görs ingen utvecklad bildanalys. 

 

Budskapet i textmaterialet är den största analysfaktorn som studien har för avsikt att studera 

närmare. Eftersom studien är en kvalitativ studie för att kunna se djupare liggande budskap i 

materialet är det primärt att önska se förändringar i de latenta budskapen i blogginläggen över tid.  

 

5.5 Metodkritik och undersökningens kvalité 

Valet av att använda en kvalitativ innehållsanalys som metod var ett beslut som grundade sig i 

möjligheten att söka efter en djupare förståelse i en ompositioneringsprocess än som varit möjlig 

att granska med ett kvantitativt metodval. Uppsatsen håller en hög kvalitet då studiens syfte är 

uppfyllt och uppsatsen har bidragit till ny kunskap inom forskningsfältet om hur man omposit-

ionerar ett personligt varumärke. Det framgår dessutom hur vi har tolkat materialet i förhållande 

till de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen ämnar förhålla sig till. 
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6 Resultatredovisning och analys 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat av både det manifesta och latenta innehållet. Beskrivningen av 

materialets manifesta innehåll skapar förförståelse för den tolkande analysen av det latenta innehållet.  

6.1 Manifest innehåll 

En redovisning och beskrivning av det manifesta innehållet har genomförts för att skapa förstå-

else och ge inblick i bloggmaterialet inför analysen av det latenta innehållet. 

6.1.1 Isabellas första år som bloggare 

Materialet har studerats utifrån studiens analysverktyg bestående av framställning i bild, budskap 

och språk, och det mest uppenbara i materialet som främjade ompositioneringen har lyfts fram. I 

blogginläggen från 2006 är den retoriska framställningen och språkbruket av Isabella oerfaret, 

vilket tyder på brister i det svenska språket. Felaktiga meningsuppbyggnader förekommer fre-

kvent och det flitiga användandet av smileys bidrar till att hon ger ett oseriöst intryck. Det före-

kommer inte vidare många bilder i blogginläggen från 2006. Det är tydligt i dessa äldre bloggin-

lägg att Isabella inte hittat någon inriktning på sin blogg då hon periodvis bestämmer sig för att 

byta blogginriktning till mode och skönhet för att några dagar senare blogga om andra ämnen. 

Hon framstår som både ytlig och orutinerad trots att hon försöker inspirera sina läsare till att bli 

lika drivna karriärmässigt som henne. Under bloggperioden från 2006 skriver Isabella även om 

hennes intåg i Moderata Ungdomsförbundet (MUF). Hon är på en valutbildning tillsammans 

med andra ungdomar som är involverade i MUF där föreläsningar kombineras med andra aktivi-

teter. 

”En sak som jag måste berätta är att alla rykten om mufs fester och middagar är 

sanna!..;) Efter middagen så var de flesta människor där på G för att festa, dock fanns 

det nåra riktigt seriösa typer, dem hittade vi sedan i bastun och satt och åt russin, 

tyckte smått synd om dem.. Men borden sköts undan och house musiken kom igång, 

en riktig bra fest med bara mufar folk, kan ej bli bättre… Sedan fortsatte festerna i 

folks hotel rum, ur kul! haha. Vårt poshette gäng där hade godis krig i ena rummet.. 

hm..” (Löwengrip, 2006) 

6.1.2 Tidsperioden då karriären tog fart 

Under 2009 medverkade Isabella i TV4s program Let’s Dance. I samband med deltagandet skrev 

hon mycket i sin blogg om programmet. Att Isabella har en tanke bakom sina inlägg är tydligt 

och i texten skriver hon väldigt motiverande om hennes ambitioner att vinna danstävlingen. Hon 

uppmanar sina läsare att ringa in till programmet och rösta på henne. Det språkliga bruket är klart 
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bättre än 2006 och personligt skrivet till sina läsare. Ordvalen är dock ungdomliga vilket inte bi-

drar inte till en vidare seriös framtoning. 

”Jag vet att jag brukar ha en bloggfri lördag men idag måste det vara ett undantag! 

SÅG NI MIG IGÅR?! Det var det ballaste jag någonsin gjort. Tänk att jag dansade 

cha-cha inför så många människor. Jag blev supernöjd över min och Jonathans in-

sats.” (Löwengrip, 2009) 

 

År 2010 hade Isabellas blogg slagit igenom i Sverige och var landets tredje största blogg. Under 

den perioden hade Isabella börjat studera på Zürich Business School och skriver mycket om sin 

skolgång. Hon framställer sig som driven och fokuserad på sin karriär. Språkbruket är klart bättre 

än tidigare och här har Isabella även börjat inkludera mer bilder i blogginläggen. Bilderna bidrar 

till att stärka bilden av Isabella som en driven och inspirerande kvinna då bilderna föreställer 

henne i olika situationer på skolan i Zürich, bland annat tillsammans med hennes studiekamrater. 

Det är genomgående i övervägande delen av inläggen under den här perioden att Isabella försö-

ker inspirera sina läsare, som antas vara unga kvinnor, till att alltid tro på sig själva och hon före-

språkar vikten av att stärka sin självkänsla. Isabella ser sig själv som en förebild på området och 

berättar om sina egna tuffa ungdomsår som var kantade av mobbning. Isabella har utvecklat sitt 

skrivspråk och vid den här tidpunkten börjat ge en mer seriös bild av sig själv som en ung före-

tagsam kvinna. Motsägelsefullt blir det dock då hon bloggar om sina vardagliga ”To do-lists” som 

innehåller ytterst ytliga sysslor och ger läsarna en inblick i det hon försöker framställa som en 

glamorös vardag. Talkshowplanering och fotograferingar blandas med frisör- och manikyrbesök 

på hennes schema vilket bidrar till en splittrad bild av Isabella som i många andra blogginlägg vill 

framhålla sina seriösa karriärambitioner.  

”Onsdag: 
Manikyr hos Gunilla på Naglar på Fridas 
Bli sminkad av Gabbi 
Plåtning för mitt bokomslag (!!) 
Styrelsemiddag med Spotlife-gänget 

Torsdag: 
Till Bobby och fixa håret 
Guldnyckeln – Sitta i en panel debatt om sociala medier 
BELLA OCH TYRA SHOW – LIVE kl 21.00 här på min blogg!” (Löwengrip, 2010) 

 

 

http://gabbi-butterfly.blogspot.com/
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6.1.3 Isabella blir accepterad som en seriös entreprenör 

Inläggen där Isabella publicerar så kallade ”To do-lists” är genomgående under i princip hela 

hennes blogghistorik. 2011 syns en tydlig förändring i den vardag som Isabella visar sina läsare då 

hon på en lista skriver om dagens sysslor. Exempel på aktiviteter under dagen är att ringa banken, 

skriva på hennes bokmanus, ha ett annonseringsmöte och ett avstämningsmöte med redaktionen 

på tidningen som hon startat och är chefredaktör för. Isabella framställer sig själv som en företag-

sam kvinna med en stark entreprenörsanda. Vid den här tiden har Isabella börjat föreläsa om 

hennes drivkraft och om vikten av att tro på sig själv.  

”När man har passion för något, oavsett vad det är så kan man även hitta en energi 

där som hjälper till att orka andra delar av livet som inte alltid är lika kul. Har man en 

sak som man får styrka ifrån räcker det ofta för att smitta av sig på annat så att man 

klarar mer. Tack för att jag fick komma till er idag!” (Löwengrip, 2011) 

Det är tydligt att hon har en önskan om att vilja inspirera andra. Bilderna i blogginläggen är en-

hetliga med texten och går i samma inspirerande linje. Ett exempel på bildval är en bild då hon 

står inför en publik och föreläser. Den retoriska framställningen i hennes inlägg under 2011 är 

genomarbetad och inläggen är innehållsrika.  

 

2012 är Isabellas blogginlägg av helt annan karaktär än tidigare. Hon skriver till stor del om sina 

olika företag och om hennes framgångar i karriären. Språkbruket är bra och texterna välskrivna. 

Här väljer hon att tipsa sina läsare om hur man går tillväga för att starta ett eget företag. Hon be-

rättar dessutom om vad hon är mest stolt över hittills i sin karriär och hon avslöjar sina senaste 

planer på ett nytt företag. Bildmaterialet i inläggen består exempelvis av en publikation av hennes 

kommande företag, en bild på hennes böcker som hon beskriver att hon är mäkta stolt över och 

en bild som föreställer henne själv tillsammans med ett exemplar av tidningen Egoboost Maga-

zine som nått nya framgångar.  

”Jag fick nyss veta att Egoboost Magazine är månadens magazine på 7Eleven! Jag blir 

så himla glad. Vi har verkligen ökat i siffror, idag har vi en upplaga på 30 000 ex, 

varav 20 000 säljs i butik. För att ha drivit tidningen i ett år så är det väldigt bra job-

bat. Vi är ett grymt team som jobbar ihop och så har så mycket roliga projekt på 

gång. Att vara chefredaktör är absolut det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag har 

lärt mig så otroligt mycket och jag lär mig ännu mer varje dag. Min vision är att Ego-

boost Magazine ska vara skandinaviens viktigaste tidning för unga kvinnor och jag 

ska jobba stenhårt för det!” (Löwengrip, 2012) 
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6.2 Latent innehåll 

Det latenta innehållet analyseras för att söka och definiera de djupare budskap som förmedlas i 

bloggmaterialet. Den tidigare beskrivningen av det manifesta innehållet i materialet överens-

stämmer inte alltid med Isabellas bakomliggande tanke och budskapsförmedling. 

 

6.2.1 Latent innehåll i bildmaterial 

Bildmaterialet från Isabellas tidiga år som bloggare är sparsamt förekommande. Det är först år 

2009 som bilder blir ett mer frekvent inslag i blogginläggen. Detta år medverkade Isabella i tv-

programmet Let’s Dance. Bilderna som Isabella publicerar i samband med medverkandet för-

medlar en bild av henne som självsäker. På grund av att hon poserar glatt tillsammans med kända 

profiler från TV iförd korta klänningar och med en ciderflaska i handen stärks bilden av Isabella 

som en ung kvinna som trivs i sällskapet och av uppmärksamheten. Ord som kvinnlighet och 

ytlighet bidrar till att den personliga aspekten av Kapferers (2012) teori stärker bilden av Isabella 

som en ung kvinna vars ambitioner är att stå i rampljuset.  

Några år senare publicerar Isabella bilder som föreställer henne själv tillsammans med sina betyd-

ligt äldre kurskamrater på Zürich Business School. Isabella vill genom att publicera dessa bilder 

implementera ordet företagsamhet i sitt varumärke och vill att hennes intressenter skall uppfatta 

henne som drivande och företagsam. Budskapet i dessa bilder förmedlar dessutom att hon vill 

skapa ett avund hos sina läsare och att dem skall imponeras av hennes framgångar ur utbildnings-

synpunkt. Vidare publiceras bildmaterial där Isabella står inför en större publik och föreläser. Ef-

tersom Isabella vid den här tidpunkten nyligen börjat marknadsföra sig själv som föreläsare blir 

budskapet tydligt att detta är en typ av marknadsföring av henne själv. Dessutom stärks bilden av 

Isabella som en inspirerande kvinna eftersom hon står i centrum av bilden och publikens blickar 

är riktade mot henne. Eftersom Isabella inspirerar andra människor genom sina föreläsningar 

stärks den sociala dimensionen av hennes personliga varumärke, enligt Gad (2000). 

 

Under åren 2011 och 2012 blir bildmaterial allt mer frekvent i bloggen och hon väljer här att lyfta 

fram sina yrkesmässiga framgångar. Bilderna involverar exempelvis hennes två böcker och ett 

exemplar av det magasin som hon var chefredaktör för. Varför Isabella väljer att betona sina 

framgångar i sina blogginlägg är ett ödmjukt sätt för henne att marknadsföra sig själv. 

Genom att Isabella medvetet publicerar bilder av henne själv som framhäver hennes kvalitéer 

bidrar det till att precisera vad hennes varumärke egentligen står för. Bilderna som är publicerade 
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de senaste åren då Isabella visar sig allt mer mogen i sitt varumärkesarbete är samstämmiga med 

hennes varumärkes kärnidentitet. Det tyder på en medvetenhet då hon lyckas förmedla värdeord 

som entreprenörskap, drivkraft och inspiration. Denna process är i enighet med den personliga 

fasen i Kapferers (2012) identitetsprisma. 

 

6.2.2 Latenta budskap 

Under de tidiga åren som bloggare är strategin bakom blogginläggen varierad. Det är tydligt att 

Isabella är medveten om hur hon vill bli uppfattad av sina läsare, däremot är hon inte medveten 

om att hennes dubbla budskap missgynnar bilden av henne som ung och driven. Ett exempel på 

tvetydiga budskap är i blogginlägget då Isabella berättar om sin första utbildning med MUF. Bud-

skapet hon vill förmedla är hennes politiska engagemang och hon vill förstärka bilden av sig som 

intellektuell. Budskapet i inlägget blir dock tvetydigt och misstroget då hon i samma text berättar 

om hur hon festade tillsammans med sina utbildningskamrater och att festerna tillsammans med 

MUF är ohämmade. De dubbla budskapen gör att bilden av Isabella som politiskt aktiv och se-

riös fallerar, vilket hon i det skedet förmodligen inte är medveten om. Oavsett om Isabella i det 

skedet är medveten om den tvetydiga budskapsförmedlingen eller inte, påverkar det hennes per-

sonliga varumärke då kärnidentiteten inte blir överensstämmande med den bild utomstående 

skapar av henne. 

 

Under samma period föreläser Isabella frekvent om hennes drivkraft och om självkänsla. Hon 

har för många blivit en förebild inom fältet för unga kvinnors psykiska hälsa och självkänsla. 

Både genom blogginlägg och föreläsningar lyckas hon påverka andra unga kvinnor. Hennes soci-

ala kompetens och förmåga att förmedla budskap till sina läsare och åhörare tyder på att den so-

ciala dimensionen i Gads (2000) teori om personligt varumärkesbyggande är stark. Dessutom ty-

der hennes engagemang att vilja bidra till unga kvinnors välmående och att sprida inspiration på 

att även den spirituella dimensionen av Gads teori är stark. Denna dimension har varit stark se-

dan tidigt hos Isabella eftersom hon redan i unga år var politiskt aktiv och ville även då bidra till 

samhället och påverka andra människor. 

 

Under 2012 observeras att Isabellas budskap i blogginläggen handlar om att marknadsföra sig 

själv och sina projekt. Det är tydligt att hon på ett strategiskt vis brukar bloggen som en kommu-

nikationskanal för att målmedvetet stärka sitt varumärke. 
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6.3 Utveckling av den språkliga framställningen 

Under Isabellas tidiga år som bloggare är den språkliga framställningen inte utvecklad. Dålig 

stavning i kombination med felaktiga meningsuppbyggnader och den frekventa användningen av 

smileys skapar en oseriös framtoning. Exempelvis i blogginlägget då Isabella vill frambringa sitt 

politiska engagemang på en MUF-utbildning skriver hon med ett oerfaret skrivspråk i kombinat-

ion med smileys vilket tyder på en omogenhet i det svenska språket. I takt med att Isabella blir 

äldre och en mer erfaren skribent utvecklas även hennes retoriska förmåga. Genomgående är att 

hon skriver med en mer personlig framtoning till sina läsare och på ett medvetet sätt binder band 

och tillförlitlighet mellan sig själv och sina läsare. I ett inlägg från 2010 berättar Isabella om hen-

nes tuffa uppväxt som har format henne till den personen hon är idag. Hon delger sina läsare om 

skoltiden då hon blev mobbad och hur hon har vänt negativ energi till något positivt.  

”Jag försöker sprida min styrka till er i bloggen och jag hoppas att ni som läser hittar er 

inre styrka. När ni väl känner kraften i magen, som ett litet åskmoln gjort på energi som 

pirrar så att ni nästan mår illa samtidigt som ni känner ett lyckorus, då kan ni klara ALLA 

uppförsbackar här i livet”. (Löwengrip, 2010) 

 

På ett tydligt sätt binder Isabella starka band mellan sig och läsarna, vilket bidrar till ett starkt et-

hos som är en av retorikens grundstenar (Falkheimer, 2003). Ett starkt ethos är viktigt i byggan-

det av ett personligt varumärke. Den språkliga framställningen i blogginläggen från 2012 är an-

senlig. Inläggen är välskrivna och sakliga. Ofta berör inläggen ämnen där Isabella vill framhäva 

sin entreprenörsanda och hon lyckas genom bra språklighet ge ett seriöst intryck. Inläggen inne-

håller inte lika mycket text som tidigare, utan förefaller innehållsrika och inspirerande till företag-

samhet. I byggandet av ett starkt personligt varumärke, där bloggen är den största kommunikat-

ionskanalen, är ett seriöst skrivspråk att föredra eftersom den retoriska framställningen påverkar 

varumärkets image (Jobber, 2007).   
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7 Resultatdiskussion 

I följande diskussionsavsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens frågeställningar. Isabella 

Löwengrips ompositioneringsprocess av hennes personliga varumärke kommer att klargöras och dessutom kopplas 

till den tidigare forskning som finns inom fältet för ompositionering av varumärken. 

7.1 Hur framställer Isabella sig själv i bloggen, år 2006 respektive år 2012? 

År 2006 var Isabella 16 år och gick sitt sista år på högstadiet. Det var detta år som hon började 

blogga och hennes blogg växte snabbt till en av landet mest lästa bloggar. Vid den här tiden skrev 

Isabella mycket om hennes privatliv som bestod av fester, shopping och hennes politiska enga-

gemang i MUF började ta fart. Hennes blogginlägg som handlade om hennes liv upplevs ocensu-

rerade då vi som läsare får ta del av både interna festupplevelser, trots att hon bara var 16 år, och 

hennes tankar om hennes dåvarande pojkvän. Bilden av hur Isabella framställer sig är som en 

ung, rik kvinna som ägnar sig mycket åt skönhet, mode och nöjen i Stockholms innerstad, men 

som också har ambitioner om en framtid inom det juridiska fältet. Allt som oftast upplevs hon 

också som oseriös och hennes osäkerhet på sig själv som tonåring lyser igenom den annars fina 

fasaden. Vad som är tydligt redan i hennes unga år är att hennes drivkraft att vilja påverka andra 

människor, exempelvis genom sitt engagemang i MUF, indikerar på att den spirituella dimension-

en av Gad’s (2000) teori Personal Brand Mind Space är stark. Hon visar att hon har ambitioner 

att vilja bidra till samhället både politisk och senare även gällande unga kvinnors psykiska hälsa. 

 

Sex år senare, år 2012, är Isabella en av Sveriges främsta affärskvinnor och är känd för sin entre-

prenörsanda. Hennes blogg genomsyras av inspiration och tips till unga kvinnor och Isabellas liv 

framställs på ett helt annorlunda sätt än sex år tidigare. Tydligt är att vi nu kan se att Isabella väl-

jer ut vilka delar av sitt liv som hon väljer att framhäva till sina läsare. Vi får inte längre ta del av 

shoppingrundor med vännerna i samma utsträckning, inte heller tankar om pojkvännen eller ut-

svävade festkvällar. Nu väljer Isabella istället att främja delar av sitt liv som är varumärkesbyg-

gande i en positiv och företagsam riktning. Precis som Labrecque, Markos och Milne (2011) skri-

ver så väljer vi människor att medvetet utesluta att exponera delar av våra liv som inte är gynn-

samma för vårt personliga varumärke, särskilt inte i sociala medier. Det tycks vara precis i denna 

linje som Isabella medvetet har tagit kontrollen över sitt personliga varumärke och styrt position-

eringen i den riktning hon önskat. Genom att exkludera de ytliga delar av sitt liv som inte gynnar 

hennes varumärke som en företagsam entreprenör har hon framställts och uppfattats på ett syn-

nerligen mer seriöst vis idag än för sex år sedan. Då Isabella har blivit äldre och mer driven har 

den sociala dimensionen av Gad’s teori blivit allt mer framträdande i hennes personliga varu-
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märke. Vad som är signifikant för en person med en stark social dimension är att man är en före-

bild för andra, en naturlig ledare i grupper tillsammans med andra människor och besitter en god 

social kompetens. Dessa faktorer stämmer väl in på Isabellas personlighet eftersom hon är en 

driven entreprenör som är Vd för sina företag och är en förebild för framför allt unga kvinnor.  

 

7.2 Hur har Isabella Löwengrip ompositionerat sitt personliga varumärke 

Blondinbella det senaste sex åren? 

Isabella har gjort en grundlig ompositionering av sitt personliga varumärke under de senaste sex 

åren. Då hon i begynnelsen av sin karriär skapade sitt personliga varumärke utstrålade det ytlighet 

och omogenhet, dock med ett ambitiöst förhållningssätt till sin framtida karriär. Enligt Kapferer’s 

(2012) modell identitetsprisman är den personliga aspekten den del i ett varumärke som är föränd-

ringsbar. Vad som kan ligga till grund för en ompositionering av ett varumärke är att kärnidenti-

teten och dess värdeord förändras vilket gör att varumärket behöver göra en ompositionering på 

marknaden för att vara så attraktivt som möjligt. Av vad studien har resulterat i kan konstateras 

att Isabella har gjort sig medveten om de kärnvärden som hennes varumärke besitter, därefter 

skapat nya värdeord och riktlinjer att sträva mot för att ompositionera sitt varumärke. Ord som 

entreprenörsanda, drivkraft och inspiration tycks vara vad hennes personliga varumärke står för 

idag och det arbetar Isabella aktivt med att förmedla genom latenta budskap i sin kommunikation 

genom bloggen Blondinbella.  

 

Merrilees och Millers (2008) studie om att ompositionera ett varumärke påvisar vikten av att för-

stå sin målgrupp och marknads behov och vilken efterfrågan som finns. Isabella tycks ha sett 

möjligheten att bli en av 2010-talets främsta affärskvinnor då bristen på unga kvinnliga förebilder 

råder. Dessutom poängterar Jobber (2007) att det är av största vikt att ändra sin marknads upp-

fattning om varumärket i en ompositioneringsprocess. Genom att lära känna sin marknad eller 

tänkta målgrupp kan man bilda sig en uppfattning om vad det finns efterfrågan på. Isabella har 

genom bloggen kunnat kommunicera med sin målgrupp och bildat sig en uppfattning om vad 

som efterfrågats. Detta har följaktligen legat till grund för exempelvis föredragsämnen som själv-

känsla och entreprenörskap. Det har varit tacksamt för henne att skapa publicitet genom sin 

kvinnliga entreprenörsroll. Hon har även utnyttjat det faktum att hon varit yngst i många sällskap, 

exempelvis på hennes första MUF-utbildning och dessutom i hennes studiesällskap i Zürich, ge-

nom att poängtera detta faktum i blogginlägg vilket framhäver hennes framgång trots hennes 

unga ålder.  
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Harris och Rae (2011) poängterar att det är av största vikt om man använder en blogg som kom-

munikationskanal i varumärkesbyggande syfte att en utarbetad strategi måste ligga till grund för 

kommunikationen om det skall resultera framgångsrikt. Isabella har på ett medvetet sätt valt att 

publicera inlägg i sin blogg som behandlar ämnen där hon själv framställs på det sätt hon önskar 

och exkluderat de delar hon inte sett som gynnande för sitt varumärke. Hon har målgruppsanpas-

sat innehållet i bloggen på ett strategiskt vis och det är tydligt att hennes målgrupp har förändrats 

under de sex åren hon varit aktiv som bloggare. Då hon startade bloggen Blondinbella var hennes 

målgrupp unga kvinnor i samma ålder som henne själv som var intresserade av mode och skön-

het. Idag är hennes målgrupp bredare då hon riktar sig både till unga kvinnor som hon kan inspi-

rera genom sin företagsamhet och inspirera till en bättre självkänsla, men dessutom ingår även 

eventuella uppdragsgivare i hennes målgrupp. Det är tydligt att Isabella riktar delar av sina blog-

ginlägg till potentiella uppdragsgivare då hon marknadsför sig själv och hennes karriärmässiga 

framgångar. Eftersom Isabella är en entreprenör och flitigt startar nya bolag är hon ständigt sö-

kande efter uppdragsgivare och eventuell arbetskraft.  

 

 

7.3 Slutsats 

Genom att ha studerat ompositioneringsprocessen av varumärket Blondinbella har denna studie 

bidragit till ökad förståelse för hur Isabella Löwengrip strategiskt har genomfört ompositioner-

ingen. Framställningen av Isabella i hennes blogg under de senaste sex åren har varierat och givit 

en nyanserad bild av processen då Isabella gått från att framstå som en ung och ytlig skönhets-

bloggare till en numera företagsam och inspirerande entreprenör. Idag är Isabellas personliga va-

rumärke starkare än någonsin tidigare och det är ett resultat av ett medvetet och strategiskt arbete 

med kommunikation genom både texter och bilder under de senaste sex åren. Hon har på ett 

medvetet sätt ändrat både kärnidentiteten i hennes varumärke och under tid också lyckats för-

ändra den image hon tidigare haft. Kärnidentiteten i hennes personliga varumärke består av vär-

deord som entreprenörsanda, drivkraft och inspiration och dessa ord genomsyrar både kommunikat-

ionen och budskapsförmedlingen i hennes verksamhet idag. 
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Genom denna studie som avsett att studera ompositioneringsprocessen av varumärket Blondin-

bella har vi framtagit tre punkter som varit framträdande i processen att ompositionera ett per-

sonligt varumärke: 

 Lär känna din marknad och ta reda på vad som efterfrågas. 

 Klargör din varumärkesidentitet med tillhörande värdeord. Förmedla dessa strategiskt ge-

nom valda kommunikationskanaler och betona dina kvalitéer. 

 Skapa dig en bild av hur andra uppfattar dig för att göra varumärkesidentiteten och varu-

märkets image så överensstämmande som möjligt. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 

Genom arbetet med denna uppsats har kunskapen om personliga varumärken och arbetet bakom 

en ompositionering ökat. Som förslag till vidare studier skulle denna studie kunna upprepas, dock 

i större omfattning med ett bredare bloggmaterial att grunda studien på för att ge studien mer 

relevans. 

 

En annan idé är att studera två kända bloggares process i ompositioneringsfasen av deras person-

liga varumärken. Att se ett aktuellt resultat på det mest effektiva tillvägagångssättet att omposit-

ionera ett varumärke vore värdefullt för forskningsfältet. 

 

  



 

29 

 

9 Referenser 

Böcker 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Gleerups utbildning AB. 

Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan. Elanders 

Sverige AB, Vällingby 2010. 

Falkheimer, J. & Heide, M. (2003). Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommu-

nikatörer. Liber. 

Gad, T. (2000). 4D branding; Cracking the corporate code of the network economy. Bookhouse Publishing. 

Gad, T. & Rosencreutz, A. (2002) Managing brand me. Momentum. 

Jobber, D. (2007). Principles and practice of marketing. Femte upplagan. McGraw-Hill Companies. 

Kapferer, J-N. (2008). The new strategic brand management; creating and sustaining brand equity long term. 

Fjärde upplagan. Kogan Page. 

Rienecker, L. & Jörgensen Stray, P. (2008). Att skriva en bra uppsats. Liber. 

Werner Runebjörk, I. (2004). Ditt personliga varumärke. Liber AB.  

Östbye, H. & Knapskog, K. & Helland, K. & Larsen, O. (2003). Metodbok för medievetenskap. Liber. 

 

Elektroniska Artiklar  

Brooks, G. (2006). The risks and rewards of the branded blog.  

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/21
4959122?accountid=11754 (Hämtad 2012-11-03) 

 

Dutta,S. (2010). What’s your personal social media stretetgy? 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=48cf2248-1368-4a83-abd7-
96060a5c0046%40sessionmgr13&vid=1&hid=17&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1
aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&AN=54604607 (Hämtad 2012-12-18) 

 

Merrilees, B. & Miller, D. (2008). Principles of corporate rebranding.  

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/23
7029483?accountid=11754 (Hämtad 2012-11-03) 

 

Muzellec, L. & Doogan, M. & Lambkin, M. (2003) Corporate rebranding – an exploratory review 

http://search.proquest.com/abiglobal/docview/204580132/13B0F3BBDF560EA41B/28?accou
ntid=11754 (Hämtad 2012-12-18) 

 

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/214959122?accountid=11754
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/214959122?accountid=11754
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=48cf2248-1368-4a83-abd7-96060a5c0046%40sessionmgr13&vid=1&hid=17&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&AN=54604607
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=48cf2248-1368-4a83-abd7-96060a5c0046%40sessionmgr13&vid=1&hid=17&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&AN=54604607
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=48cf2248-1368-4a83-abd7-96060a5c0046%40sessionmgr13&vid=1&hid=17&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&AN=54604607
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/237029483?accountid=11754
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/237029483?accountid=11754
http://search.proquest.com/abiglobal/docview/204580132/13B0F3BBDF560EA41B/28?accountid=11754
http://search.proquest.com/abiglobal/docview/204580132/13B0F3BBDF560EA41B/28?accountid=11754


 

30 

 

Labrecque, L. & Markos, E. & George, R. (2011). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and 
Implications.  

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/85
4438560?accountid=11754 (Hämtad 2012-11-06) 

 

Harris, L. & Rae, A. (2011). Building a personal brand through social networking. 

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/88
8252549?accountid=11754 (Hämtad 2012-11-12) 

 

Kaminskaite, J. (2011). Branding 2.0: Att kommunicera ett varumärke via digitala medier. Masteruppsats. 
Lund Universitet. 

http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1842&type=doc 
(Hämtad 2012-12-02) 

Elektroniska referenser/webbsidor 

Svenska akademiens ordlista. (2011). Blogg.  

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet

/ordlista (2012-11-29). 

Isabella Löwengrip. (2011). http://www.isabellalowengrip.se/. (2012-11-27). 

Blogginläggen 

Byta blogg riktning? 16 mars 2006 

http://blondinbella.se/2006/03/16/byta-blogg-riktning/ 

MUF Valutbildning 06. 7 Maj 2006 

http://blondinbella.se/2006/05/07/muf-valutbildning-06/ 

Mina Mål. 23 juli 2006 

http://blondinbella.se/2006/07/23/mina-mal/ 

Det roligaste jag någonsin gjort. 10 januari 2009 

http://blondinbella.se/2009/01/10/det-roligaste-jag-nagonsin-gjort/ 

Veckans to-do. 15 mars 2010 

http://blondinbella.se/2010/03/15/veckans-to-do/ 

Att vara stark. 21 mars 2010 

http://blondinbella.se/2010/03/21/bli-starkare/ 

Stolt över mig själv. 1 oktober 2010 

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/854438560?accountid=11754
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/854438560?accountid=11754
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/888252549?accountid=11754
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/docview/888252549?accountid=11754
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1842&type=doc
http://www.isabellalowengrip.se/


 

31 

 

http://blondinbella.se/2010/10/01/stolt-over-mig-sjalv/ 

To-do på skrivbordet. 10 augusti 2011 

http://blondinbella.se/2011/08/10/to-do-pa-skrivbordet/ 

Min föreläsning idag. 12 november 2011 

http://blondinbella.se/2011/11/12/min-forelasning-idag/ 

Månadens Magazine. 27 mars 2012 

http://blondinbella.se/2012/03/27/manadens-magazine/ 

Det jag stolt över. 16 oktober 2012 

http://blondinbella.se/2012/10/16/det-jag-ar-stoltast-over/ 

Starta eget. 23 oktober 2012 

http://blondinbella.se/2012/10/23/starta-eget/ 

SACC. 20 november 2012 

http://blondinbella.se/2012/11/20/t-20/ 

 

 

 

 

  

http://blondinbella.se/2012/11/20/t-20/


 

32 

 

Bilaga 1 

Byta blogg riktning? 
16 mars, 2006 @ 21:00 

Hejsan!  
Idag har varit en mysig dag, varit hos marcel hela kvällen och sedan kom jag hem och tittade 

på sofies mode med mamma!   

Har verkligen börjat fundera över det nu, att jag gör om min blogg helt, har ju redan skrivit om 
mitt liv så mycket. Så mina planer är att bara börja skriva om skönhet och sånt. Kan en hel del 
då genom att min mamma är otroligt engagerad i det, även jag då. 
Så vad tycker ni? bloggande om mitt liv eller vända helt, skriva om tips,ideér, råd och sånt om 
smink och skönhet?.  

Ska visa vad jag går för då!  Börjar på måndag isf. 

Så, skriv vad nu tycker, det är ändå så många som läser nu för tiden.   
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MUF VALUTBILD-

NING 06 
7 maj, 2006 @ 20:51 

Hejsan! 

Åh ni ska bara veta hur glad jag är just nu!  och varför är jag det då? 
Jo för jag ser i alla kommentarer att jag har lyckats hjälpa en eller två minst med rökning-
en, och mitt team FFRI har snart 250 medlemmar! tack allihopa!. 
När jag stör mig på något, eller vill förändra något så ger jag sällan upp, jag är aktiv i muf 
och nu ang rökning försöker jag göra de lilla jag kan. För jag tycker verkligen att rökning är 
ett stort problem i dagens samhälle, och jag kommer aldrig ge mig! 
och jag hoppas att ni hjälper mig och får folk att sluta!. 

Jag läser allt ni skriver och tar åt mig så mycket av det posetiva, det är ju ni som får mig 

vilja fortsätta!  tack tack och åter tack. 

Från lördagen till söndagen har jag ju varit på muf valutbildning, och det var länge sen jag har 
gjort något så roligt!. 
Innan man kom dit var jag lite nervös över vad ja skulle ha på mig, men det blev tillslut ljusblå 
skjorta, med ett skärp i midjan och ett par gråa carpibyxor. 
Vi checkade in på hotellet vid halv 1 tiden, la våra saker på på hotelrummet och kl 1 hade vi 
dagens första valutbildning. 
vi satt i en stor sal, vi var ungefär 120 pers, och dagens första föreläsare pratade om skolvä-
sendet. 
Sedan delade dem in oss i grupper och så satt vi ute och disskuterade i solen, jätte intressant 

  
Vi gick tillbaka och sedan hade vi en föreläsare om sjukvård m.m 
Vi disskuterade som vanligt efteråt. 
Det var så intressant att höra andra muf:ares tankar, och det skilde sig ganska mycket. 
Vi skulle även komma på något spex att uppträda till middagen, vår grupp valde att härma 
olika partiledare om vad de skulle göra om de vann valet, jag fick vara Mp haha.. 

Efter alla dagens föreläsningar så var blocken fullkladdade, och hjärnan igång. Vi hade en rast 
och till 8 skulle vi ha middag, men det visade sig inte bli vilken middag som helst.. 

Hela matsalen var uppdukat till topp och såklart då bordsplacering, med bordsdam till höger 
om varje kille, jag hade tur att få Marcel brevid mig!. 
Med en sträng toastmaster som pratade om vett&ettiket, om våra muf traditioner så kände de 
som om vi hade kommit in i en stor familj, utmysigt! haha.. 
Förrätten var serverad men något som är känt inom mufs middagar är att man avbryts i sitt 
ätade ständigt med alla traditionella sånger man skall kunna!, och så fort någon har hållt i ett 
tal, gjort ett spex m.m måste man sjunga en speciell sång efteråt men en speciell skålning. 
Mycket att hålla reda på! 
Talen kom igång,spexen men tyvärr vann vi inte. 
Men jag måste säga att det var den roligaste middagen jag någonsin varit på, så mycket jag 
skrattat! Istället för prat om smink och fik så pratade vi politik, underbart må jag säga!. Dock 
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var jag yngst där.. 
En sak som jag måste berätta är att alla rykten om mufs fester och middagar är sanna!..;) 

Efter middagen så var de flesta människor där på G för att festa, dock fanns det nåra riktigt 
seriösa typer, dem hittade vi sedan i bastun och satt och åt russin, tyckte smått synd om dem.. 
Men borden sköts undan och house musiken kom igång, en riktig bra fest med bara mufar folk, 
kan ej bli bättre… 
Sedan fortsatte festerna i folks hotel rum, ur kul! haha. Vårt poshette gäng där hade godis krig 
i ena rummet.. hm.. 
Men iaf en otroligt kul kväll!, och såklart, tror ni inte att FFl spelas under middagen ?  

På morgonen var det frukost som vanligt och efter det fortsatte utbildningen, nu handlade det 
om hur man ska tas med folk nu när vi ska ut och valkampanja, ska stå i tält o så… 
jätte kul!. 
Efter vi hade lämnat hotel kristineberg kändes de som vi hade varit instängda i big brother hu-
set.. 
Men jag lärde mig såå otroligt mycket, världens bästa föreläsare, ett minne för livet, helt klart. 
__ 

Jag vet att många människor inte är moderater och kanske därför inte tycker om det jag har 
skrivit, men jag måste bara säga att jag tycker det är så viktigt att man engagerar sig isaker, 
muf, ssu, ngt bara!. 
Så länge man alltid kan stå för det man tycker, och göra något viktigt i det så är det bra! 
Man får aldrig sitta och klaga på något om man inte försöker göra något åt det själv!. 

Jag tycker att moderaterna är ett jätte bra parti, och jag är påläst, men jag har så mycket 
mer och lära. 
Ni får jätte gärna fråga mig något om det finns något ni undrar, jag kan ta upp vissa saker som 
folk alltid frågar, i ett förenklat svar, för det jag tror så är många inte intresserade just för att 
det är svårt att hänga med! men som sagt joina något och bli aktiva, annars kan vi aldrig för-
ändra något!. 

Mina mål! 
23 juli, 2006 @ 18:04 

Hejsan! (Börjar bli lite enformigt snart med denna ständiga hälsningsfras) 

Idag är jag jätte glad! Anledningen till det är att jag har så många bra saker att se fram 

emot. 
Idag efter att jag hade sagt hejdå till Marcel som skulle till jobbet åkte jag och mötte pappa för 

att luncha, vi möttes på kungsholmen på ett jätte bra bagelfik, mums! Vi pratade om allt möj-

ligt mest om allt som händer i höst, eftersom att jag skall jobba på hans företag. 

Sedan efter det så åkte jag till mamma, mötte Lisa på vägen, blev så glad att se henne, länge 

sen:) 

 

En av de mest tillfredställande känslor man kan ha är nog definitivt att känna att man 

har mål i livet, eller att framtiden känns ordnad, att man åtminstone tror det.  

Därför är jag så glad nu för det känns som jag har så mycket roligt på gång, så att det bara 

kryper i kroppen! 
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Till stor del så har jag ju lagt klubbfester och sånt bakom mig, men eftersom jag har fått ett 

sådant bra erbjudande att sälja till en så ska jag nog göra det, annars så har jag tröttnat. 

Sedan är det ju val snart så jag ska med muf snart till Örebro för att lära oss mer, blir så kul! 

För att sedan stå i alla tält och informera, i år ska det bli maktskifte! 

Sedan börjar jag ju som sagt på Jensen, samsam kommer att passa mig perfekt, är så samhälls-

intresserad och därefter ska jag ju plugga juridik, vilket då mitt jobb passar så bra till eftersom 

att pappa är jurist så kommer jag att lära mig så mycket.  

Eftersom jensen bara har halvdagar kommer jag hinna jobba på pappas företag, oj vad det 

kommer bli kul och lärorikt. Kanske jag tar över företaget någon dag   

Så det känns som att allt är ordnat och det är en så otroligt skön känsla! Visst jag hade 
fått pengar från mina föräldrar om jag inte skulle börja jobba, men känslan att vara självstän-

dig är så häftigt.  

Och för att inte glömma, vi firar ju 1 år snart jag och Marcel  Sedan kommer allt gå så fort, 

Marcel börjar handels, tar körkort, vi får en egen lägenhet tillsammans! Åh vad jag är glad! 

Så länge man kämpar och verkligen vill så kan man klara vad man vill, mål mål mål! Man 

måste ha det. 

 

Jag kommer ihåg för ett år sedan då fester vad det ända man var intresserad av, alltid 

ett festlinne i väskan och ett par skor man kunde byta av med, mobilen ständigt på för att all-

tid vara redo, och flera utköpare för att alltid vara säker att kvällen skulle bli räddad (trodde 

man) och sedan var man ute varje kväll. Suck!  

Fast på ett sätt är jag glad att jag redan har haft den perioden, nu kan jag bara koncentrera mig 

på det som verkligen är viktigt, och sedan ha fest som en rolig helgaktivitet. Istället för att jag 

skulle vara så nu, och få en sämre början på gymnasiet. 

 

Prioritera det som är viktigt! Ha mål! För man kommer ångra sig så när det sedan blir 

försent. 

(I nästa inlägg ska jag länka en jätte söt bild på mig och min lillebror när vi blev dagens bild i 
aftonbladet för flera år sedan, håll utskik) 

Det roligaste jag någon-

sin gjort! 
10 januari, 2009 @ 11:25 

God morgon mina underbara läsare! 

Jag vet att jag brukar ha en bloggfri lördag men idag måste det vara ett undantag! SÅG NI MIG 

IGÅR?! Det var det ballaste jag någonsin gjort. Tänk att jag dansade cha-cha inför så många 
människor. Jag blev supernöjd över min och Jonathans insats. Sedan tycker jag dock att juryn 
var lite hårda med poäng, men men det var det första programmet och jag ska verkligen jobba 
på det som dom hade kritik mot. Nästa vecka åker de första paret ut och det ska inte bli vi, för 
vi vill ju vinna det här! 

http://blondinbella.se/2009/01/10/det-roligaste-jag-nagonsin-gjort/
http://blondinbella.se/2009/01/10/det-roligaste-jag-nagonsin-gjort/
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Nästa fredag ser ni oss dansa quickstep, mina favoritdans hittills! Tack ni som röstade igår, 
era poäng följs med till nästa vecka. Och då ni! Då ska juryn ge oss toppbetyg! 

  

Bilder från efterfesten på Le bon Palais: 

 
Jag och Nils 
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Jag och Carl Jan 

 
Kittys dansare Anders, jag och Jonathan 
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Jag och Linda Haglunds dansare Martin! 

 

Min prins! Klänningen är ifrån Elise, i Sturegallrian 
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Veckans to-do 
15 mars, 2010 @ 09:09 

Måndag: 
Tid hos en laserklinik, permanent hårbortagning (så himla skönt) 

Lunchmöte angående min klädkollektion Classified 
Läkartid, angående min stressmage (känns ironiskt med tanke på veckan) 

Tisdag: 
Vakna i The Voice med Tyra om vår talkshow 

Möte med en stor klädkejda angående Classified 
Inspelning av tre klipp inför torsdagens livesändning 

Onsdag: 
Manikyr hos Gunilla på Naglar på Fridas 

Bli sminkad av Gabbi 
Plåtning för mitt bokomslag (!!) 

Styrelsemiddag med Spotlife-gänget 

Torsdag: 
Till Bobby och fixa håret 

Guldnyckeln – Sitta i en panel debatt om sociala medier 
BELLA OCH TYRA SHOW – LIVE kl 21.00 här på min blogg! 

Att vara stark 
21 mars, 2010 @ 20:00 

Jag får ofta frågan om varför jag tror att jag har kommit så långt trots att jag är 19 år gammal. 
Jag funderar ofta på om det handlar om en viss egenskap, bakgrund eller kunskap men enligt 
mig själv så tror jag att jag är var jag är idag för att jag har en läskig förmåga att tro på mig 
själv. Jag är ett skilsmässobarn, har varit rejält mobbat för min hy när jag var yngre och alltid 
fått ta skit – för allt! 

Jag kommer ihåg hur jag satt i ett rum med kuraton från anti-mobbnings teamet och den per-
son som var värst mot mig (det här var i gymnasiet) och personen börjar skrika i rummet hur 
mycket hon hatar mig, hur ful och äcklig jag är. Mitt emot henne sitter jag och undrar vad det 
är för fel på människan. Jag kunde ha tagit åt mig av mobbingen i högstadiet eller utfrysningen 
i gymnasiet och alla glåpord och att jag en gång höll på att bli nedputtad ner för en trappa i 
gymnasiet av ett tjejgäng. Det var för ca ett år sedan. Men jag har alltid vägrat att bli ner-
tryckt. Den här kraften som jag har bildat inom mig, att låta elakheter från alla håll bara rinna 
av har hjälpt mig under min karriär i rampljuset. Inget biter på mig längre. Att jag ens gick 
klart gymnasiet förvånar mig dock, i den miljön. Men jag är envis och höll huvudet högt och 
gick dit i alla fall, satte mig längst fram i klassrummet, räckte upp handen när jag kunde och 

http://blondinbella.se/2010/03/15/veckans-to-do/
http://gabbi-butterfly.blogspot.com/
http://blondinbella.se/2010/03/21/bli-starkare/
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visade personerna att det här är mitt liv och ni kan inte påverka mig. Samtidigt skulle jag hålla 
en positiv bild till er läsare, det var desto tuffare för jag vill vräka ur mig allt skit. 

Jag försöker att sprida min stryka till er i bloggen och jag hoppas att ni som läser hittar er inre 
styrka. När ni väl känner kraften i magen, som ett litet åskmoln gjort på energi som pirrar så 
att ni nästan mår illa samtidigt som ni känner ett lyckorus, då kan ni klara ALLA uppförsbackar 
här i livet. Då får inga elaka kommentarer i ens blogg, i andra bloggar eller andra jobbiga saker 
som händer i livet någon betydelse och litar du tillräckligt på din magkänsla så kommer du 
kunna ta dig hur långt som helst, jag lovar. 

 

 

 

Stolt över mig själv 
1 oktober, 2010 @ 18:14 

Sitter på hotellrummet och pustar ut. Mina 2,5 veckor här på min Business-school har varit väl-
digt roliga men också väldigt krävande. Det är välbehövligt med några veckor i Sverige nu innan 
jag kommer tillbaka hit och fortsätter mitt MBA-program. Jag har alltid varit en tuff tjej men 
efter denna resa är jag ännu tuffare. Jag har alltid hatat att prata engelska för att jag har varit 
så dålig på det och idag klarade jag av att hålla ett föredrag på 30 minuter på flytande eng-
elska med en chef sittandes framför mig, det gick så bra! 

Jag har tagit i med alla krafter jag har här för att hänga med i skolans tempo, presterat till 100 
% hela tiden. Och det är så häftigt att känna att jag kan om jag bara satsar, allt är möjligt! 

http://blondinbella.se/2010/10/01/stolt-over-mig-sjalv/
http://blondinbella.se/files/2010/03/29s50-blondinbella-_842844b.jpg
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Förutom vårt konsult-uppdrag här för ett riktigt företag så har vi även jobbat med låtsasföretag 
och tävlat mot varandra. .. Jag glömde att visa vem som vann! Mitt ISA Drilling! 

 

Lisa och jag efter vår presentation till företaget.. Förrens då kunde vi slappna av ha ha 

 

 

http://blondinbella.se/files/2010/10/img_0466.jpg
http://blondinbella.se/files/2010/10/img_04742.jpg
http://blondinbella.se/files/2010/10/img_0481.jpg
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är alla väldigt långa? ha ha. Jag är 1.70, jag brukar alltid känna mig lång men inte nu 

 

To-do på skrivbordet 

10 augusti, 2011 @ 10:47 

Tänkte ge ett tips som jag tycker fungerar bra. För er som har 
mac så kan man ha kom-i-håg-lappar på skrivbordet som man 
kan skriva i. Det är bara att googla på det och ladda ner om du 
inte har det i datorn redan. Perfekt att ha en liten skrivruta 
på skärmen som man kan fylla i och ändra som man vill! 

http://blondinbella.se/files/2010/10/img_0488.jpg
http://blondinbella.se/files/2010/10/img_0490.jpg
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Min föreläsning idag! 
12 november, 2011 @ 15:48 

Jag är helt varm inombords, det var så roligt att föreläsa för Ridsportförbundet! Vilket härligt 
gäng. Jag pratade mycket om hur man ska tro på sig själv, att hitta drivkraften. Jag var så glad 
att få föreläsa för just ridgänget eftersom de har en sån tydlig passion. Jag tror att man blir en 
lyckligare människa när man hittar sin grej. För min del så är det att driva företag, det är min 
stora hobby som jag kan försvinna in i hur länge som helst. När man har passion för något, oav-
sett vad det är så kan man även hitta en energi där som hjälper till att orka andra delar av li-
vet som inte alltid är lika kul. Har man en sak som man får styrka ifrån räcker det ofta för att 
smitta av sig på annat så att man klarar mer. Tack för att jag fick komma till er idag! 

 

http://blondinbella.se/2011/11/12/min-forelasning-idag/
http://blondinbella.se/files/2011/08/todo2.jpg
http://blondinbella.se/files/2011/11/taby2.jpg
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Månadens magazine! 
27 mars, 2012 @ 15:01 

Jag fick nyss veta att Egoboost Magazine är månadens magazine på 7Eleven! Jag blir så himla 
glad. Vi har verkligen ökat i siffror, idag har vi en upplaga på 30 000 ex, varav 20 000 säljs i 
butik. För att ha drivit tidningen i ett år så är det väldigt bra jobbat. Vi är ett grymt team som 
jobbar ihop och så har så mycket roliga projekt på gång. Att vara chefredaktör är absolut det 
roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag har lärt mig så otroligt mycket och jag lär mig ännu 
mer varje dag. Min vision är att Egoboost Magazine ska vara skandinaviens viktigaste tidning för 
unga kvinnor och jag ska jobba stenhårt för det! 

 

Det är jag stolt över 
16 oktober, 2012 @ 09:30 

Jag får ofta frågan vad jag är stoltast över i min karriär och jag kan säga att det är böckerna. 
Det är något speciellt med att få en bok utgiven. Jag kommer ihåg hur nervös jag var när jag 
tog hissen upp till Abbe Bonnniers kontor på Sveavägen, jag var 19 år och hade bestämt mig för 
att skriva en bok. Att ens få till en tid med Den Kända förläggaren hade varit oerhört svårt men 
det gick. Jag hade med mig en mapp med tre provkapitel och en sammanfattning längst fram 
där det stod varför Bonnier skulle ge ut min bok. Jag tänkte att han hade ont om tid, jag måste 
på en gång berätta varför dom borde ge ut den. Det krävdes lite övertalning från min sida och 
jag tror Abbe tyckte att jag var en frisk fläkt. 

En timma senare kom jag ut från kontoret med ett kontrakt, gissa om jag var lycklig! 

http://blondinbella.se/2012/10/16/det-jag-ar-stoltast-over/
http://blondinbella.se/files/2012/03/ego.jpg
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Nu är tredje boken på gång. Pingis och jag ska lämna in manus i början av januari. Längtar. Min 
första bok finns i pocket för bara 42 kr hos Adlibris, jag tror att det är det billigaste stället att 

hitta min bok. 

Starta eget 
23 oktober, 2012 @ 09:34 

Hej Isabella! Mitt namn är Sofie och jag skriver till dig för att få lite tips. Jag är sugen på att 
starta ett eget företag men jag vet inte vart jag ska börja någonstans. Har du några tips som 
du skulle vilja dela med dig av? Tacksam för hjälp! Ha en bra dag! 

Svar: Steg ett är att faktiskt googla ”Starta företag”. Du får upp över 6 miljoner träffar om hur 
man faktiskt gör rent konkret. Skatteverket har mycket info här. Det man ska ta ställning till är 
om du ska driva enskild firma eller ett aktiebolag. Jag har bara startat aktiebolag för att jag 
tycker att det är tryggare att ditt företag är en juridisk person. Att starta ett aktiebolag kostar 
idag 50 000 kr. Men när du väl har köpt bolaget kan du använda de 50 000 kr, det blir företa-
gets pengar (men kan vara bra att ha kvar). Skillnad med enskild firma är att det är du som blir 
företaget. Och det kostar bara runt en tusenlapp men jag måste säga att det är krångligare än 
ett aktiebolag rent skattemässigt. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket man kommer att 
tjäna under året och hur mycket man ska betala. Men man kan alltid ringa Skatteverket och 
fråga om precis allt. Det är gratis. Jag har aldrig skött bokföringen själv utan tar hjälp av en 
redovisningsbyrå varje månad. Där betalar jag ungefär 500 kr i timmen och det behövs ca 5 
timmar varje månad max för mitt företag. 

Mitt råd skulle vara att är du i idéstadiet, har ett heltidsjobb och inte riktigt vet hur mycket du 
kan satsa på din dröm eller vad du kommer att tjäna i början. Starta en enskild firma och börja 
fakturera via det. Funkar det inte så är det inte svårt att lägga firman på is. Men känner du att 
”Nä nu jäklar ska jag driva företag” och du vet att du kommer kunna få in pengar till företaget 
ganska omgående, satsa på ett aktiebolag då. Jag skulle säga att omsätter man mer än 50 000 
per månad är aktiebolag bättre. 

Lycka till! Och glöm inte att det finns hjälp överallt med det man tycker är krångligt 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172322349
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172322349
http://blondinbella.se/2012/10/23/starta-eget/
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html
http://blondinbella.se/files/2012/10/149967315_1.jpg
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SACC 
20 november, 2012 @ 07:52 

Ibland dyker det upp jobbuppdrag som verkligen pirrar till i magen på mig. Såsom det här tillexempel. När 
Pingis och jag var i New York i somras och jobbade med boken och nätverkade, träffade vi Svenska Handels-
kammarens VD Reneé under en långlunch. Hon är en extremt inspirerande person och både Pingis och jag stud-
sade av energi därifrån. Efter lunchen så bjöd Reneé in oss som talare under 2013:s SACC event. Varannan år är 
det i Sverige och annars i New York. Nästa år är det i Sverige och då ska Pingis och jag tala om det vi precis har 
startat, företaget Economista Education. 

.. Och just nu när jag skriver det här hoppar det till i magen på mig för jag vet inte om det är på engelska eller 
inte. Nåja, blir det på svenska är det en liten utmaning, blir det däremot en föreläsning på engelska om eko-
nomi – Ja då blir det en superutmaning .. Men det ska jag nog klara av! 

Alltid trevligt att börja morgonen med en jobbkick. Nu blir det frukost. 

 

http://blondinbella.se/2012/11/20/t-20/
http://pingishadenius.spotlife.se/

