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Abstract 

 

Studien i denna uppsats fokuserar sig på hur olika former av kvinnlighet framställs i en 

populär svensk blogg skriven av en ung kvinna. Syftet är att se med vilka retoriska medel 

kvinnligheten skapas i bloggen men också om de olika formerna stärker eller utmanar de 

dominerande formerna av kvinnlighet. Den teoretiska utgångspunkten för studien är 

genusdiskurs och metoden är retorisk analys. 

 

Nyckelord: genus, identitet, språk, kvinnor, kvinnlighet, retorisk, argumentation, blogg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning..........................................................................................................................5 

1.1 Bakgrund............................................................................................................6 

1.2 Syfte...................................................................................................................7 

1.3 Avgränsningar....................................................................................................7 

1.4 Disposition.........................................................................................................7 

2. Tidigare forskning............................................................................................................8 

2.1 Studier om bloggar.............................................................................................8 

2.2 Genus och identitet i bloggar...........................................................................11 

2.3 Sammanfattning av forskningsläget.................................................................14 

3. Teoretiska utgångspunkter..............................................................................................15 

3.1 Genus...............................................................................................................15 

3.2 Genus och identitet..........................................................................................16 

3.3 Genus och språk...............................................................................................18 

3.4 Kvinnor i offentligheten...................................................................................18 

4. Material och metod........................................................................................................21 

4.1 Urval och material............................................................................................21 

4.1.1 Resultat av innehållsanalys.....................................................................23 

4.1.2 Förklaring av teman................................................................................24 

4.1.3 Urval av inlägg........................................................................................26 

4.2 Metod...............................................................................................................27 

4.2.1 Retorisk analys........................................................................................27 

4.2.2 Argumentation och centrala begrepp......................................................27 

4.3 Metodproblem..................................................................................................30 

4.3.1 Trovärdighet och äkthet..........................................................................30 

5. Resultat..........................................................................................................................32 

5.1 Den typ av kvinnlighet som konstrueras..........................................................32 

5.2 Argumentation, strategi och topik....................................................................34 

5.3 Logosargument, ethosargument och pathosargument......................................35 



 

 4 

5.3.1 Logosargument.......................................................................................36 

5.3.2 Ethosargument........................................................................................40 

5.3.3 Pathosargument.......................................................................................43 

5.4 Doxa och praxis...............................................................................................46 

6. Slutsatser........................................................................................................................50 

6.1 Svar på frågeställningar....................................................................................50 

6.2 Diskussion av resultat......................................................................................52 

6.2.1 Diskussion av resultat gentemot tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter.......................................................................................................54 

7. Sammanfattning.............................................................................................................56 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Bilaga 1 – Inlägg 

Bilaga 2 – Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

1. Inledning 

Under de senaste åren har sociala medier utvecklats och ett specifikt medium som blivit 

en vardaglig företeelse är bloggen. I Sverige har bloggar blivit ett fenomen som växt fram 

starkt sedan 2005
1
. Bloggvärlden har kommit att bli en kvinnlig offentlig arena i Sverige 

eftersom de mest populära och framgångsrikaste bloggarna är skrivna av kvinnor
2
.  

 

Kvinnor har historiskt sett länge varit utestängda från alla typer av offentliga arenor. De 

kvinnor som ändå lyckades ta sig in sågs som okvinnliga, att framföra sina åsikter 

offentligt var ingenting kvinnor skulle ta sig för.
3
 I dagens samhälle blir det dock allt 

vanligare att vi ser kvinnor i maktpositioner, vilket bidrar till att vår bild av kvinnor i 

offentligheten håller på att förändras. Många kvinnor har på senare tid ställt upp i kampen 

om att utveckla samhället på olika arenor.
4
 Detta kan bloggvärlden vara ett exempel på, 

den har blivit en offentlig arena där kvinnor är de dominerande och där de kan framföra 

sina åsikter och tankar. Denna arena anser vi intressant att studera då den bryter mot ett 

historiskt mönster av manlig dominans i offentligheten.  

 

Det har alltid funnits uppfattningar och normer om hur en kvinna bör vara. Historiskt har 

detta varit något kvinnor behövt ta hänsyn till när de uppträtt offentligt. De var tvungna 

att agera efter hur samhällets uppfattning om kvinnlighet såg ut för tillfället för att bli 

accepterade av publiken.
5
 I dagens samhälle är dessa regler inte lika strikta och det finns 

kvinnor som bryter mot normer och stereotyper. Hur kvinnlighet skapas av kvinnor själva 

i deras bloggar är därför något intressant att studera. Försöker de upprätthålla de olika 

bilder av kvinnlighet som redan finns eller går de emot dem och skapar nya former av 

kvinnlighet. 

                                                 
1 

Lövheim, Mia, 2010, “Young Swedish Female Top-Bloggers and the Performance of Authentic Selves”, 

Conference Papers -- International Communication Association, 2010 Annual Meeting, s. 1-30, hämtad 

2011-10-12. 
2 

Bloggportalen, 2011,  http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/Home, hämtad 

2011-12-01. 
3  

Mral, Brigitte, 1999, Talande kvinnor – Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Nya Doxa, Nora, 

s. 212. 
4 

Mral, 1999,  s. 15. 
5
 Mral, 1999, s. 15. 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/Home
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1.1 Bakgrund 

Vi har valt bloggen ”Kissie” som studiematerial. Bloggen ”Kissie” drivs av tjugoåriga 

stockholmskan Alexandra Nilsson. Nilsson har byggt en karriär med utgångspunkt i 

bloggen. Genom att låta företag annonsera på bloggen och skriva inlägg som främjar 

diverse företag har Kissie skapat en inkomstdrivande åsiktsmaskin
6
. Kissie beskriver 

själv sin blogg på följande sätt: ”I min blogg skriver jag om allt som rör mitt liv: Min 

hemliga pojkvän, min kändisbror, mode, kläder, smink, mitt eviga festande på Stureplan 

och såklart min växande och minst sagt lovande karriär.” Bloggen har 170 000 läsare om 

dagen och startades år 2007.
7
 Den har kommit att bli en av Sveriges populäraste bloggar

8
. 

 

Bloggen har varit omdiskuterad i andra medier då den tar upp ämnen som bantning och 

utseende på vad anses vara provokativa sätt
9
. Kissie själv har genomgått bland annat 

läppförstoring, näsoperation och bröstförstoring. Av den anledningen har hon synts i 

andra medier utöver sin egen blogg, bland annat Aftonbladet har skapat artiklar om 

henne
10

 och hon har medverkat i tv-programmet Debatt
11

.  

 

Kissies blogg är konstaterat provocerande på ämnen som anses tillhöra en kvinnlig 

diskurs, det vill säga skönhetsoperationer och bantning
12

. Det som kommit att bli 

intressant med Kissies blogg är hur de ideal som uttrycks i bloggen bidrar till 

konstruktionen av kvinnlighet. Vad konstruerar hennes handlingar och åsikter, i form av 

text och bild på hennes blogg, för kvinnlighet? Vi vill uppnå en förståelse för hur Kissies 

                                                 
6 

Kissies blogg, 2011, http://www.kissies.se, hämtad 2011-12-14. 
7 

Kissies blogg, 2011, http://www.kissies.se, hämtad 2011-12-14. 
8 

Bloggportalen, http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/Home, hämtad 2011-12-

15. 
9 

Aftonbladet, 2011, 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13977024.ab?teaser=true, hämtad 2011-

12-14. 
10 

Aftonbladet, 2011, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13197620.ab, hämtad 

2011-12-14.  
11 

Nyheter 24, 2011, http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/536433-svt-gick-med-pa-kissies-

nazistkrav, hämtad 2011-12-14. 
12

 Connell, Raewyn, 2009, Om genus, Daidalos AB, Göteborg, s. 81. 

http://www.kissies.se/
http://www.kissies.se/
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/Home
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13977024.ab?teaser=true
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13197620.ab
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/536433-svt-gick-med-pa-kissies-nazistkrav
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/536433-svt-gick-med-pa-kissies-nazistkrav
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blogg blir ett uttryck för en genusdiskurs och hur hon argumenterar för det som 

framställs. Uppsatsen kommer presentera en studie i form av retorisk analys på strategiskt 

utvalda inlägg från Alexandra Nilssons blogg Kissie. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få fram hur en populär blogg konstruerar kvinnlighet och 

se om den utmanar eller stärker de typer av kvinnlighet som dominerar i dagens samhälle. 

Vi ska undersöka hur kvinnlighet framställs av bloggens olika tematiska 

 inlägg. Studien analyserar text och bild och se vilka retoriska medel som används för att 

stödja den kvinnlighet som konstrueras.  

 

Frågeställningar: 

- Vilka typer av kvinnlighet skapas? 

- Vilka retoriska medel används i skapandet av kvinnlighet? 

- Hur ställer sig den konstruerade kvinnligheten i förhållande till de former av 

kvinnlighet som finns i dagens samhälle? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka endast en blogg, därför kommer inga jämförelser 

mellan olika bloggar att förekomma i denna studie. Vi kommer undersöka hur en blogg 

framställer kvinnlighet och inte hur kvinnlighet ser ut mer generellt vilket vi hade fått 

fram genom att undersöka fler bloggar.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter detta första kapitel följer en genomgång av tidigare forskning inom ämnet bloggar. 

Först en mer generell forskningsgenomgång av bloggar i allmänhet och sedan en 

genomgång som är mer inriktad på vad vi ska göra i denna undersökning. Kapitel 3  

handlar om teoretiska utgångspunkter för undersökningen. Där bekantar vi oss med 

begreppet genus och klargör vad skillnaden mellan begreppen genus och kön är. En 
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genomgång av genusskillnader och språkskillnader män och kvinnor emellan tas upp och 

även en historisk genomgång av kvinnor i offentligheten. I kapitel 4 presenterar vi vilket 

material vi använder oss av, hur vi samlat in detta material och den metod och teori 

materialet sedan ska analyseras med hjälp av. I detta kapitel tar vi därför upp och 

förklarar hur man tillämpar en innehållsanalys, ett strategiskt urval och den kvalitativa 

metoden retorisk analys. Den retoriska analysen utökas därefter med vad en 

argumentation är och med begrepp som är aktuella för oss när vi analyserar 

blogginläggen.  I detta kapitel tar vi även upp metodproblem och begreppen trovärdighet 

och äkthet som används som kriterier för att bedöma kvaliteten hos kvalitativa studier. 

Dessa förklaras och knyts an till vår studie. I kapitlet efter presenteras resultatet av vår 

undersökning. Först presenteras vad den gemensamma kvinnligheten för inläggen blivit, 

sedan argumentationen för inläggen och därefter vilka logos-, ethos- och pathosargument 

vi hittat.  Därefter presenterar vi resultaten för begreppen doxa och praxis. Till sist har vi 

en diskussion och analys av resultatet vi fått fram där vi presenterar egna åsikter, tankar 

och funderingar angående resultatet samt och diskuterar vi hur våra resultat ställer sig i 

relation till våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

Bloggen är ett nytt fenomen men trots detta finns det mycket forskning om bloggar. 

Eftersom det är ett relativt nytt medium att studera är de studier vi hittat förhållandevis 

nya. Under detta kapitel presenteras forskningsläget för bloggar i allmänhet och en 

fokusering på studier om genuskonstruktioner och identitetsskapande i bloggar. Till sist 

sammanfattas forskningsläget för att visa vad denna studie utgår från. 

 

2.1 Studier om bloggar 

Här presenteras studier av bloggar i allmänhet som vi tycker är relevanta för vår 

undersökning. Det finns studier som utgår från ungefär samma ämne, om bloggar anses 

trovärdiga jämfört med andra skrivna medier. Detta har bland annat Johnson och Kaye 

(2004) och Colliander och Dahlén (2011) undersökt. Andra studier har undersökt om 
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bloggen används som ett medel för att knyta sociala band och upprätthålla relationer, 

detta kan vi se hos bland annat Stefanone och Jang (2008). Det finns även dem som 

fokuserat på hur bloggning har börjat användas inom olika professioner och vilka åsikter 

som finns kring detta från utövarna. Detta kan vi hitta i Schultz och Sheffer (2009) samt 

Yang och Lims (2009) studier. Dessa tidigare undersökningar anser vi relevanta för vår 

studie. Att bloggar har kommit att användas inom olika professioner är intressant och 

relevant för oss eftersom en utveckling av bloggen har skett från användning inom 

specifika professioner till att bli en egen profession. Det finns personer idag som kan ha 

sin blogg som försörjningsmedel och använder den på ett mer professionellt sätt, 

exempelvis Kissie. Kissie vill även skapa en relation till sina läsare, vilket kan kopplas 

samman med studien om att knyta sociala band och upprätthålla relationer via bloggen. 

Vi kan även se att Kissie ofta ger råd till sina läsare vilket gör att det är viktigt för henne 

att hennes blogg anses trovärdig av de som ska ta del av råden. 

 

Schultz och Sheffer (2009) har studerat tidningsredaktörers och journalisters attityder 

gentemot bloggning som en del av deras arbetsuppgifter. Journalister började använda 

bloggar på uppdrag av tidningsredaktörer för att se om det var ett effektivt medium att nå 

ut till publiken genom. Attityderna till detta registrerade Schultz och Sheffer som positiva 

från tidningsredaktörerna eftersom bloggen är ett gratis medium och ett gratis sätt att 

synas. Journalisternas attityder däremot var inte positiva främst på grund av att de 

förväntades blogga utan kompensation för det extra arbetet och för att kommunikationen 

från tidningsredaktörerna var bristfällig då inga specifika instruktioner eller feedback 

gavs till journalisterna. Metoden som Schultz och Sheffer använde i studien var 

surveyundersökning.
13

   

 

En annan profession där bloggen har upptäckts som en kommunikationsmöjlighet är 

public relations, vilket Yang och Lim (2009) har undersökt. Studien handlar om ifall 

bloggar inom public relations anses trovärdiga och Yang och Lim har fokuserat på fyra 

                                                 
13 

Schultz, Brad och Sheffer, Mary Lou, 2009, ”Newspapers Managers Report Positive Attitudes about 

Blogs”, Newspaper Research Journal, Vol. 30, Nr. 2, s. 30-42, hämtad 2011-10-13.  
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teman för att se om dessa bidrar till bloggarnas trovärdighet. Temana är narrativ struktur, 

dialogisk identitet, bloggarens tillförlitlighet och interaktivitet. Metoden var en 

experimenterande undersökning då författarna manipulerade de fyra temana för att se hur 

publikens reaktioner blev. Yang och Jim korsade de fyra temana med varandra i de 

manipulerade inläggen och i dessa korsexperiment fick de fram att olika teman var 

viktigast i olika sammanhang. Resultatet blev därmed att alla teman tillsammans är 

viktiga för att en blogg inom public relations ska ses som trovärdig.
14

   

 

De studier som undersökt bloggen som ett trovärdigt medium har alla kommit fram till att 

den ses som trovärdig av publiken, antingen minst lika trovärdiga som andra medier eller 

mer trovärdiga. Detta för att publiken kan relatera mer till bloggar då de anser dessa ha 

mer djup och personlighet än vanliga medier. Colliander och Dahlén (2011) har 

genomfört en jämförande studie mellan två medier, internettidningar och bloggar. Studien 

gick ut på att sätta in samma reklamtext i både internettidningar och bloggar för att ta 

reda på om publiken appellerades mer av reklamen i något av forumen. En 

surveyundersökning genomfördes och resultatet visade att publiken tilltalades mer av 

reklamen när den syntes i bloggarna än när den syntes i internettidningarna. Detta 

berodde på att bloggarna kändes mer personliga för publiken, vilket gjorde att de 

påverkades mer av dem.
15

 Johnson och Kaye (2004) har även dem tittat på om bloggar är 

mer trovärdiga än andra medier, både traditionella medier och internetbaserade medier 

som internettidningar. Bloggar ansågs mer trovärdiga av publiken då de hade mer djup. 

Dock betraktades bloggar inte som mer objektiva än traditionell media.
16

 

 

                                                 
14 

Lim, Joon So och Yang, Sung-Un, 2009, ”The Effects of Blog-Mediated Public Relations (BMPR) on 

Relational Trust”, Journal of Public Relations Research, Vol. 21, Nr. 3, s. 341–359, hämtad 2011-10-13. 
15 

Colliander, Jonas och Dahlén, Micael, 2011, ”Following the Fashionable Friend: The Power of Social 

Media Weighing Publicity Effectivness Of Blogs versus Online Magazines”, Journal of Advertising 

Research, Vol. 51, Nr. 1, s. 313-320, hämtad 2011-10-13. 
16 

Johnson, Thomas J. och Kaye, Barbara K., 2004, ”Wag the blog: How reliance on traditional media and 

the Internet influence credibility perceptions of weblogs among blog users”, J&MC Quarterly, Vol. 81, Nr. 

3, s. 622-642, hämtad 2011-10-13. 
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Stefanone och Jang (2008) har undersökt huruvida bloggen används av bloggare som ett 

verktyg att stärka sociala förhållanden och kontakter. En surveyundersökning bland 

utvalda bloggare visade att de som är sociala och söker andras sällskap samt är öppna till 

att berätta om sig själva för andra människor var mer benägna att använda bloggen som 

en kommunikationskanal än andra.
17

 

 

2.2 Genus och identitet i bloggar 

Vid sökandet av studier om genus och identitetsskapande i bloggar kom vi över flertalet 

studier, varav några presenteras i detta kapitel. Två av dessa studier, utförda av Lövheim 

(2010 och 2011), är applicerade på svenska kvinnliga bloggar med fokusering på identitet 

och genus, vilket är aktuellt för oss.
18

 

 

Den första studien undersöker hur framgångsrika kvinnliga bloggare strävar efter att 

identifiera sig som ”vanliga tjejer”. Den andra studien undersöker hur kvinnliga bloggare 

konstruerar en autentisk identitet då bloggaren tar sig an ett genus och framställer detta 

genom bloggen. Båda studierna tar följaktligen upp frågor som rör identitet, genus och 

feminism, vilket ligger nära vår studie.  

 

Resultatet på den första studien visar att kvinnorna relaterar till publiken med 

hänvisningar till det personliga och vardagliga livet. I inläggen upptäcks det hur 

kvinnorna försöker framställa sig själva som ”vanliga tjejer” som trots sin position har 

samma problem och bekymmer som sina läsare. De sätter sin familj, pojkvän och sina 

vänner i första hand och det är dem som gör dem lyckliga. De bloggare som använde sig 

av en mer maskulin diskurs försökte också framställa sig som ”vanliga tjejer” genom att 

visa den riktiga versionen av sitt liv och inte en glamouriserad. De kunde ta upp ämnen 

                                                 
17 

Jang, Chyng-Yang och Stefanone, Michael A., 2008 ”Writing for Friends and Family: The Interpersonal 

Nature of Blogs”, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, Nr. 1, s. 123–140, hämtad 2011-

10-13.  
18 

Lövheim, Mia, 2011, “Personal and Popular: The case of young swedish female top-bloggers”, Nordicom 

Review, Vol. 32, Nr. 1, s. 3-16, hämtad 2011-10-12 samt 2010, “Young Swedish Female Top-Bloggers and 

the Performance of Authentic Selves”, Conference Papers -- International Communication Association, 

2010 Annual Meeting, s. 1-30, hämtad 2011-10-12. 
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som känslor av misslyckande, skönhetsideal och relationer, även om ämnen som mode 

och skönhet på ett positivt sätt också representerades i bloggarna.  

 

Den andra studien visade bloggare som gick emot det kvinnliga idealet. En bloggare 

skrev om en egen viktuppgång på ett positivt sätt och en annan bloggare skrev om 

relationer med syftning på att mannen skulle göra allt i hemmet. Studien hittade också 

exempel på bloggar och inlägg som upprätthöll det kvinnliga idealet. 

 

Båda studierna kom fram till att vad som än skrivs och visas i bloggarna innehåller alla 

ett kvinnligt språk och en feminin diskurs, även om en manlig diskurs också dyker upp i 

form av provokation och otrevligt språk, så som kränkningar och förolämpningar. 

Studierna visade att språket på bloggarna oftast var informellt och personligt. Kvinnorna 

uttrycker sig artigt, stödjande och emotionellt. De avvikande exemplen hade ett mer 

formellt sätt att skriva på och de använde sig ofta av ironi och sarkasm. 

 

Slutsatser från de två studierna är att kvinnorna utmanar rådande kvinnoideal bara genom 

att finnas till eftersom deras bloggar är framgångsrika och vissa av dessa bloggare har 

gjort en hel karriär genom sina bloggar. Att försöka hitta rätt väg för att presentera genus 

och identitet genom en blogg är dock en svår process. Studierna menar att detta är något 

värt att undersöka då det är nyckeln till varför unga kvinnors bloggar är intressanta och 

framgångsrika och att vidare forskning skulle behövas då dessa studier har lagt en grund 

till vidare forskning inom ämnet. Forskning på en individuell nivå angående identitet och 

genus skulle behövas, likaså i den offentliga sfären. 

 

Dessa två studier har tittat på genus, feminism och identitet, vilket även vi ämnar göra i 

vår studie. Skillnaden mellan vår studie och Lövheims studier är inriktning på diskurs. 

Lövheim inriktar sig på ”vanliga tjejer” och autentiska jag, vilket inte behöver ha något 

att göra med vår inriktning mot en kvinnlighet. Kvinnlighet kan konstrueras på flera olika 

sätt, ”vanliga tjejer” är endast ett av de sätten. Att framställa sig som karriärskvinna eller 
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husmor är andra exempel på kvinnlighet. Autentiska jag behöver inte ha något med 

kvinnlighet att göra då genus i den studien hade lika gärna kunnat visa på enbart en 

manlig diskurs. Vi ska inte titta på hur äkta bloggarens kvinnlighet verkar vara, hur 

autentisk denna är, utan hur kvinnligheten ser ut. 

 

Tidigare forskning inom ämnet bloggar och genus omfattar också studier på identitets- 

och språkskillnader mellan unga män och kvinnor. Resultat av dessa studier har visat att 

de skillnader som finns främst handlar om språket, män tenderar använda ett mer bestämt 

språk medan kvinnor visar på ett mer känsloinvolverat och hövligt språk. Detta har blivit 

resultatet i flera studier, exempelvis en gjord av Doorn, Zoonen och Wyatt (2007) som 

undersökte hur bloggar har blivit ett nytt medium att uttrycka sin genusidentitet i.
19

  

 

En studie gjorde av Herring och Paolillo (2006) undersökte om språket skiljde sig mellan 

personliga bloggar och filterbloggar
20

 eller om skillnaden berodde på vilket kön 

bloggaren hade. Resultatet visade att de personliga bloggarna präglades av en feminin 

diskurs medan filterbloggarna lutade åt en manlig diskurs oberoende av vilket kön som 

drev bloggen. Diskursen berodde följaktligen mer på genre än på genus.
21

 Andra 

skillnader mellan kvinnliga och manliga bloggar är de ämnen som genomsyrar texterna. 

Kvinnor tenderar skriva mer om mode och skönhet, vilket vi även kunde se i Lövheims 

studier. I studien av Herring och Paolillo (2006) kan vi läsa att män skriver mer om 

tekniska objekt och ämnen som sport och politik.  

 

Genusstudier har även inriktat sig på politiska bloggar. En studie av Harp och Tremayne 

(2006) undersökte politiska bloggar för att se om det finns ojämlikhet mellan könen vad 

gäller genomslagskraft i den politiska världen, det vill säga om kvinnliga politikers 

                                                 
19 
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bloggar fick lika mycket uppmärksamhet från publiken som de manliga politikernas. 

Fördomar visade att manliga politiker och publiken ansåg att kvinnors politiska 

kunskapsnivå varken var hög eller trovärdig.
22

 En liknande studie utan politiska aspekter, 

utförd av Armstrong och McAdams (2009), visade samma resultat, att publiken anser 

kvinnor mindre trovärdiga än män
23

.  

 

En specifik studie från England, gjord av Pedersen och Macafee (2007), visar att det är 

männen som dominerar bloggvärlden. Det skiljer sig från Lövheims studier som visar att 

det i Sverige är kvinnorna som är de dominanta. Den engelska studien visar dock att män 

är mer synliga och det är dem medierna fokuserar på, om ämnet som diskuteras inte är 

sex, då är det kvinnorna som är mest framträdande. I samma studie hittades även likheter 

mellan kvinnor och män som bloggar. Studien kom fram till att båda könen tycker lika 

mycket om att blogga och att de bloggar för nöjes skull. Andra likheter var att bloggarna 

var i ungefär samma ålder, hade lika hög utbildning och fast jobb. Skillnader som hittades 

mellan könen var att kvinnor använde sina bloggar för att uttrycka kreativitet och de 

använde även sin blogg mer socialt än vad männen gjorde.
 24

  

 

2.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Trots att bloggen är ett relativt nytt medium finns det mycket forskning kring ämnet. 

Forskning har inriktat sig på om bloggar är ett trovärdigt medium, vilket blev slutsatsen 

då bloggar anses vara mer personliga och lättrelaterade från publikens sida. Många andra 

studier tar upp genus och identitet på jämförande sätt mellan kvinnor och män, men också 

genus- och identitetskonstruktion från ett kön. De jämförande studierna som tas upp i 

uppsatsen visar att det finns skillnader mellan könen både när det kommer till språk och 

                                                 
22 
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ämnen i bloggarna. I enstaka fall visar dock forskningen att skillnaden kan ligga i vilken 

typ av blogg det handlar om, att en viss typ av blogg kan styras av en specifik diskurs och 

att könet inte spelar någon större roll. 

 

Genus- och identitetskonstruktion i svenska studier visar att kvinnliga bloggar både går 

emot och upprätthåller kvinnliga ideal. Genom att använda ett feminint språk kan de 

kvinnliga idealen stärkas men de svenska bloggarna tar även in manligt språk och går 

emot idealen. Ämnesvalet spelar också roll i dessa konstruktioner, genom att välja att 

skriva om vissa ämnen bidrar bloggaren till konstruktionerna. Forskningen visar ett brett 

fält med liknande resultat. Det finns dock fortfarande mycket att forska i, som Lövheims 

studier konstaterade. Bland annat på en mer individuell nivå och där tar vår studie vid.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som studien ankrar i presenteras nedan. Tydliggörande av 

vad genus är, genus och identitet, genus och språk samt kvinnors framväxt i offentliga 

arenor presenteras nedan.  

 

3.1 Genus 

Genus i sig handlar om något större än en persons kön. Med begreppet kön syftas det på 

det biologiska könet som skiljer på kvinnlig och manlig anatomi. Med begreppet genus 

menas det sociala könet, alltså skiljs maskulint och feminint beteende, manlig och 

kvinnlig personlighet åt.
25

 Genus sträcker sig längre än bara till den kroppsliga skillnaden 

könen emellan, genus finns hela tiden omkring oss i form av exempelvis dessa tankar 

kring beteende och personlighet, men också i form av arbete, mat, platser och politik.
26

  

 

Vad som är maskulint respektive feminint och manligt respektive kvinnligt är inte hugget 

i sten. Att någon föds till kvinna betyder inte det att denna beter sig ”feminint” eller 

”kvinnligt”, en kvinna kan bete sig ”maskulint”. Det handlar om genusidentitet, hur 
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26 
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personen genom sitt sätt att vara skapar en genusidentitet åt sig själv. Det kan även ske en 

anpassning till de normer som finns, en man ska vara ”maskulin” och han beter sig 

därmed därefter.
27

  

 

En förståelse för verkligheten kan inte infinna sig utan diskurser. En diskurs handlar om 

ett större sätt att se verkligheten ur, exempelvis en genusdiskurs eller en moralisk 

diskurs
28

. Genom en genusdiskurs kan vi se och förstå förhållandet mellan ”maskulint” 

och ”feminint” och se hur dessa kommer till uttryck i olika former.  

 

Medierna har en stor makt både när det kommer till att bibehålla och förändra 

konventionella föreställningar kring genus.
29

 Ett exempel på detta är vad vi uppfattar som 

snyggt och åtråvärt. Samma ideal finns inte i alla kulturer och tidsperioder utan de 

produceras utav bland annat media i den kultur vi befinner oss i.
30

 

 

3.2 Genus och identitet 

Kvinnor och män påstås ha vissa egenskaper, olika egenskaper beroende på vilket kön de 

har. Sammantagna bildar dessa egenskaper specifika konstruktioner av kvinnlighet och 

manlighet, det vill säga, föreställningar om vad det är att vara kvinna eller man.  

Egenskaper för kvinnor sägs vara att de är lättmottagliga för påverkan, beskyddande, 

känslofulla, pratiga, intuitiva och sexuellt trogna mot sina partners. Män anses vara 

starkare och snabbare än kvinnor, mer tekniskt lagda, aggressiva, envisa, fåordiga, 

förnuftiga, analytiska, promiskuösa och ha starkare sexualdrift.
31

 Den stereotypa mannen 

anses inte intressera sig för hushållsarbete, barn och omvårdnad om gamla människor. 

Detta kan hota den konstruktion som finns av den manliga stereotypen.
32

 Enligt senare 
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forskning stämmer inte några av dessa stereotypa föreställningar
33

. Ändå hänger dessa 

påstådda egenskaper kvar och kvinnor och män definieras enligt dessa egenskaper även 

nu och diskurserna kan reproduceras på grund av detta då egenskaperna har blivit en del 

av vardagen. 

 

Även ageranden delas in i manligt och kvinnligt. Ett exempel är skönhetsoperationer.
34

 

Det ses mer kvinnligt att ändra sin kropp med kosmetisk kirurgi än vad det ses manligt, 

det är också fler kvinnor som genomgår skönhetsoperationer än vad det är män. Kvinnor 

ska söka efter att omkonstruera sig själva för att söka sina ”sanna jag” men också för att 

leva upp till förväntningarna på hur en riktig kvinna ska se ut. Ingreppen har ingenting att 

göra med mediciniska orsaker utan dessa kirurgiska förbättringar sker enbart för 

skönhetens skull.
35

 Det finns forskning som visar att unga kvinnor är mer missnöjda med 

sina kroppar än vad män i samma åldrar är. Den främsta orsaken till detta kommer 

framför allt från påverkning från omgivningen, främst från kompisar, men även från 

medier.
36

 

 

Bantning är någonting som både män och kvinnor använder sig av då de vill gå ner i vikt. 

Dock sker detta under olika förutsättningar. Kvinnor ska i första hand gå ner i vikt för att 

tillfredsställa sin omgivning såsom familj och man medan männen främst bantar för sin 

egen skull. De bantar för att förbättra sin hälsa och på så sätt orka prestera mer. Övervikt 

ses huvudsakligen som ett problem kvinnor har och överviktiga personer ses som 

karaktärslösa och lata.
37

 Denna skillnad kan även hittas i reklamfilmer då livsmedel 

marknadsförs. När kvinnor marknadsför livsmedel ligger fokus på viktnedgång och 

skönhet i allmänhet medan det i männens fall läggs vikt på att de ska bli mer aktiva tack 

                                                 
33 
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34 
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vare maten.
38

 I dagens samhälle ska kvinnor vara smala medan män ska vara muskulösa 

och vältränade.
39

  

 

Ett exempel på att kvinnor framställts mer negativt i media och inte med lika mycket 

fokus på vad de faktiskt gjorde kan hittas inom idrottens värld. Kvinnliga idrottare 

brukade förr framställas på ett annat sätt än sina manliga kollegor och de fick även 

mindre utrymme i media. Kvinnor framställdes vanligtvis som sexsymboler eller 

småflickor. Senare forskning visar dock att kvinnor numera får mer utrymme i 

pressbevakning och att de behandlas med mer respekt än förr. De framställs idag inte 

enbart som kvinnor utan efter vad de faktiskt gör, i detta fall som idrottare.
40

  

 

Kvinnor beskrivs även ofta som just kvinnor då de jobbar med eller utövar något som 

anses manligt. Eftersom mannen är normen i många yrken och sporter blir kvinnan det 

avvikande. Det påpekas exempelvis att hon är en kvinnlig politiker och hon benämns inte 

enbart som en politiker eftersom det anses vara ett manligt yrke.
41

 Detta kan även ses i 

sporter som fotboll då det i de fallen det handlar om kvinnor kallas damfotboll och inte 

fotboll.
42

  

 

Det har länge varit kvinnorna som tagit hand om hushållet och vi kan se att detta är fallet 

även idag. Även om det finns män som hjälper till med hushållssysslor så är det 

fortfarande främst kvinnorna som tilldelas dessa uppgifter och det ses som något 

kvinnligt. Denna arbetsbörda leder ofta till stress och känslor av otillräcklighet.
43

  

 

Kvinnor ska inte sträva efter makt då det enligt klassiska normer anses vara något 

manligt. Män har historiskt blivit uppfostrade till kamp och att tänka både politiskt och 
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strategiskt, vilket inte kvinnor har blivit. Moderskap, omsorg och att se till andras behov 

före sina egna var det kvinnor skulle fokusera på.
44

   

 

3.3 Genus och språk 

Det har länge diskuterats om det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt språk. 

Språkvetare idag är överens om att så är fallet, hur tydliga de är diskuteras dock 

fortfarande. Att det finns skillnader mellan språken har gjort att det manliga språket setts 

som normen medan det kvinnliga som avvikelsen.
45

 Enligt tradition är det manliga 

språket och reglerna de mest praktiska för samhällelig kommunikation, även om kvinnors 

kommunikationsformer även dem är användbara.
46

 Kvinnor vill skapa en diskussion och 

förstå problem med språkets hjälp medan män ser sig själva som experter som kan lösa 

problem. Kvinnor använder sig av språk för att skapa kontakt och relationer medan män 

vill samla in och sprida information.
47

  

 

3.4 Kvinnor i offentligheten 

Kvinnor i offentligheten har varit tvungna att skapa en identitet efter vad samhället har 

för förväntningar och fördomar på dem. De var tvungna att framhäva vissa 

personlighetsdrag och gömma andra för att skapa en identitet som passade in på de 

normer och ideal som fanns i samhället. Detta för att kvinnan skulle bli accepterad av 

publiken.
48

 Det fanns dock tillfällen då dessa normer måste brytas och kvinnan kunde då 

välja att inta en manlig identitet eller att vägra att acceptera normerna och försöka att 

ändra på dem istället. Att inta en manlig identitet kunde dock göra att kvinnan fick höra 

att hon förlorat sin kvinnliga identitet och genom att försöka ändra på normerna var det 

inte säkert att hon blev tagen på allvar.
49

 Det fanns med andra ord inget lätt sätt att bryta 

mot förväntningar och fördomar. 
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Idag kan vi se att det finns kvinnliga ledare i Sverige, dock är det fortfarande männen 

som dominerar denna post. Undersökningar har gjorts som visat att kvinnor både har 

längre utbildning och bättre betyg i skolan, därför borde det naturligt finnas fler kvinnor i 

maktpositioner än vad det gör.
50

 Ett exempel på att kvinnor i offentligheten fortfarande på 

senare tid har det kämpigt jämfört med sina manliga kollegor kan vi se inom politiken. 

Trots samma jobb så skildras manliga och kvinnliga politiker olika i medier. Kvinnor 

beskrivs ofta utifrån yttre attribut, om de är snygga eller inte, medan männen har politiska 

åsikter.
51

  

 

En studie visar även att kvinnliga politiker ofta beskrivs som någons mor eller hustru och 

fokus ligger på deras privatliv, medan det i männens fall fokuseras på politiken. Detta kan 

ses som positivt då de blir mer personliga för folket, dock ses det som negativt med tanke 

på hur kvinnorna ska klara av att sköta sitt jobb då de har en familj och barn att ta hand 

om.
52

 Om kvinnan fokuserar på familjen i första hand blir hon en oengagerad politiker 

och om hon fokuserar på politiken ses hon som en dålig mor
53

. Kvinnliga amerikanska 

politiker har även märkt att de får annorlunda frågor jämfört med männen när de 

intervjuas. Kvinnorna får frågor som grundar sig i stereotypa föreställningar, som hur det 

är att vara underlägsna männen eller att de inte är kvalificerade att svara på militära 

frågor.
54

  

 

Det finns även exempel på kvinnor i offentligheten som antagit en mer ”maskulin” stil. 

Dessa kvinnor har visat på egenskaper som anses okvinnliga, exempelvis att de är 

handlingskraftiga. De har gjort saker som inte uppskattats av omgivningen på en gång 

och på grund av den ”maskulina” stilen ses dem som aggressiva, till och med mer 
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aggressiva än männen. Kvinnor är i allmänhet mindre aggressiva än män men ändå 

beskrivs de som mer aggressiva när de använder sig av en ”maskulin” stil.
55

 

 

En annan skillnad män och kvinnor emellan är att kvinnor ofta benämns vid förnamn i 

media medan männen omnämns med sitt efternamn. Detta kan ses som ett sätt att ge dem 

mindre makt och att begränsa deras möjlighet att komma in i offentligheten då detta får 

dem att stanna i den privata sfären.
56

 

 

Eftersom vi vill studera hur kvinnlighet konstrueras och om den konstruktionen stärker 

eller utmanar rådande kvinnoideal är denna teoretiska utgångspunkt av betydelse för vår 

studie. Denna forskning är viktig då vi undersökt vilka kvinnoideal som finns i dagens 

samhälle, samt hur de har förändrats från förr. Vi har sett att kvinnor anses ha specifika 

egenskaper, de påstås bland annat vara lättpåverkade och känslofulla. De använder sig 

även av språket på ett annat sätt än männen då de vill skapa en diskussion och kontakter. 

Att kvinnor länge varit utestängda från alla typer av offentliga arenor är även det relevant 

för vår studie då vi undersöker ett medium som blivit kvinnornas arena. För att kunna 

svara på våra frågeställningar om den kvinnlighet som skapas stärker eller utmanar 

rådande kvinnoideal måste vi innan veta vilka dessa ideal är, vilket vi fått reda på genom 

denna teoretiska utgångspunkt. 

 

4. Material och metod 

Här klargör vi vilket material vi ska använda oss av i studien, hur vi ska samla in 

materialet och med vilken metod och teori materialet ska analyseras. En diskussion över 

metodproblem förs i slutet. 

 

4.1 Urval och material 

Vi valde att göra en analys på bloggen Kissie. Ur ett genusperspektiv ansåg vi den 

bloggen vara mest intressant eftersom den skiljer sig från andra populära kvinnliga 
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bloggar. Vår hypotes var att hon framställer kvinnlighet annorlunda mot de andra 

kvinnliga bloggarna som finns. Tidsperioden vi utgick från när vi valde ut inlägg från 

bloggen var en månad tillbaka i tiden från det datum vi började. Vi började titta på 

inläggen 2011-12-13 och gick därför tillbaka till 2011-11-13. Detta för att studien skulle 

bli så aktuell som möjligt.  

 

För att få fram vilka teman Kissie vanligen bloggar om gjorde vi en enkel innehållsanalys 

på inläggen mellan vår valda tidsperiod. Vi ville se vilka ämnen som var de mest 

framträdande. När temana påträffades räknade vi ut hur många inlägg det fanns per tema 

och vi fick en överblick över vad som skrivs i bloggen. Ett strategiskt urval, genom ett 

icke-sannolikhetsurval, gjordes när teman och blogginlägg skulle väljas ut. Detta för att 

vi vill ha teman som kopplar till vårt syfte och inlägg som kan svara på våra 

frågeställningar. Alla teman och deras inlägg är inte aktuella för vår studie och därför 

passar detta urval oss. Vi kan själva välja ut det material vi behöver för att komma fram 

till en slutsats.
57

 

 

En innehållsanalys har tillämpats i denna studie eftersom vi vill kvantifiera temana i 

bloggens inlägg. Innehållsanalys är en metod som används vid analys av texter eller 

dokument.
58

 Därför anser vi att denna metod passar bäst för oss.  

 

Flera steg genomgås när urvalet till en innehållsanalys ska göras. Den första fasen är val 

utav medium, om tidningar, radio, TV eller Internet ska användas.
 59

 I vårt fall blir valet 

självklart, nämligen Kissies blogg, eftersom det är den vi vill studera. Det andra steget 

som genomgås är val av tidsperiod. Ibland är val av tidsperiod styrd av när en specifik 

händelse har inträffat, men om så inte är fallet kan urvalsmetoder tillämpas.
60

 Våra 

frågeställningar är inte bundna till en specifik tidsperiod så därför valde vi en tidsperiod 
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som skulle ge oss ett så aktuellt urval som möjligt.  

 

Frågeställningarna som har konstruerats är det som bestämmer vad som ska räknas vid en 

innehållsanalys. En innehållsanalys kodas till exempel ofta efter teman och ämnen för att 

kategorisera den fakta som är intressant.
61

 Vi har kodat innehållet i Kissies blogg för att 

hitta teman och inlägg som är intressanta för oss att titta på.  

 

4.1.1 Resultat av innehållsanalys 

Innehållsanalysen började med konstruktion av teman. Vid granskning av Kissies blogg 

såg vi vilka ämnen inläggen handlar om. Därefter räknade vi ut hur många inlägg som 

fanns i respektive tema för att kunna dra en slutsats om vilka teman som är de mest 

framträdande i bloggen. Vi kunde urskilja 17 stycken teman då vi tittade på 224 inlägg 

under en månad.  

 

Teman i bloggen: 

- Vardagligt: 103 st 

- Svar på tal: 9 st 

- Dagens Kissie-läsare: 3 st 

- Event/Fest: 12 st 

- Produkter: 11 st 

- Medier: 4 st 

- Träning/Bantning: 7 st 

- Mat: 4 st 

- Skönhet/Utseende: 19 st 
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- Resa: 5 st 

- Shopping: 26 st 

- Funderingar: 13 st 

- Tävling: 12 st 

- Bild: 9 st 

- Läsarna: 2 st 

- Videoblogg: 6 st 

- Karriär: 4 st 

Några av inläggen har räknats in på två teman då inläggets innehåll har tagit upp båda 

temana. Summan blir därför inte 224 om temanas inlägg räknas ihop, utan 249. Vi anser 

att inlägg som beräknats på två teman inte är ett problem då de teman och inlägg som 

främst har blivit använda två gånger inte är aktuella för vårt syfte. 

 

4.1.2 Förklaring av teman 

- ”Vardagligt” inkluderar allt som vi anser vara vardagliga handlingar som exempelvis 

hämta post eller gå ut med hunden men också inlägg som tar upp flera av de andra 

temana men endast ytligt berört dem.  

- ”Svar på tal” behandlar inlägg där Kissie svarar på frågor eller kommentarer från läsare 

eller medier som hon anser behöver besvaras av henne. Frågorna kan handla om vilka 

ämnen som helst. 

- ”Dagens Kissie-läsare” är en kategori som Kissie själv konstruerat där hon 

uppmärksammar en läsare som på något sätt har berört henne och skriver varför och på 

vilket sätt. 
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- ”Event/Fest” är ett tema som tar upp inlägg där hon antingen går på event eller är ute 

och festar med sina vänner. 

- ”Produkter” handlar om inlägg där Kissie visar upp produkter med bilder och skriver 

om var hon har fått produkterna och vad hon tycker om dem. Det kan vara vilka sorts 

produkter som helst. 

- ”Medier” syftar till inlägg där Kissie på ett eller annat sätt kommenterar media. 

- ”Träning/Bantning” kan både handla om ett vanligt träningspass, träningstips eller de 

senaste bantningspiller eller dieter hon går på. 

- ”Mat” handlar om renodlade inlägg där hon fokuserar på vad hon har eller ska äta, 

oftast med en bild på maten. 

- ”Skönhet/Utseende” innehåller inlägg där Kissie pratar om sitt eget och andras 

utseende, här nämner hon skönhetsingrepp på sig själv men också vardagliga företeelser 

som hårförlängning. 

- ”Resa” syftar till de inlägg där hon hänvisar till gamla resor men också nuvarande och 

framtida resor. 

- ”Shopping” refererar till inlägg där Kissie visar upp dagens shopping men även tips på 

vad som kan inhandlas både av henne själv och sina läsare. 

- ”Funderingar” är inlägg då Kissie delar med sig av sina funderingar om olika ämnen, till 

exempel djurförsök.  

- ”Tävling” handlar om olika tävlingar som hålls på bloggen för läsarna. 

- ”Bild” refererar till inlägg som endast innehåller bilder. 

- ”Läsarna” är ett tema med inlägg som handlar om de gånger Kissie har vänt sig till 

läsare som en direktkommunikation. 
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- ”Videoblogg” är inlägg som innehåller en videoblogg. 

- ”Karriär” syftar på inlägg då Kissie tar upp sin karriär, möten hon ska gå på eller 

samarbeten som är under diskussion. 

 

Vissa av temana är inte aktuella för vårt syfte och inte heller för vår studie eftersom de 

innehåller väldigt lite information som vi kan analysera med koppling till studien. 

Exempelvis temat Produkter som oftast bara innehåller bilder på olika produkter som 

hårprodukter eller smink som Kissie fått eller köpt. Eftersom inlägget ofta bara innehåller 

en bild och fakta om vart varan kommer ifrån ger det oss inte mycket att analysera, även 

om bilden i sig kan konstruera en kvinnlig bild. Vi har riktat in oss på inlägg med både 

text och bild. Även temat Videoblogg går bort då vi gör en textanalys och detta tema ofta 

är en video när Kissie pratar. De teman som däremot är aktuella för oss är: Vardagligt, 

Svar på tal, Event/Fest, Media, Träning/Bantning, Skönhet/Utseende, Resa, Shopping, 

Funderingar och Karriär.  

 

4.1.3 Urval av inlägg 

Ett strategiskt urval sker för att få inlägg som passar studiens syfte. Alla aktuella teman 

ska representeras med inlägg i analysen för att få en helhet över vilken typ av kvinnlighet 

som skapas i bloggen. Samma antal per tema kommer väljas ut eftersom varje tema ska 

bli lika mycket representerat. Vi väljer ut ett inlägg per tema, vilket ger tio inlägg och tio 

teman. Inlägg som kommer väljas ut är de som bäst representerar temat och har inslag av 

de andra inläggen. Inläggen väljs ut beroende på om de hjälper oss svara på 

frågeställningarna, de som vi anser vara bäst lämpade till detta kommer därmed 

användas.
62
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4.2 Metod 

En kvalitativ metod i form av en retorisk analys ska användas i denna studie. En 

kvalitativ metod lägger stor vikt på tolkningar och eftersom det är en retorisk analys som 

ska genomföras är tolkningar viktiga i allra högsta grad.
63

 Vi som forskare kommer tolka 

materialet med en retorisk analys, våra tolkningar är det som ger svar på 

frågeställningarna och ger en grund för diskussion samt slutsats.  

 

4.2.1 Retorisk analys 

Retorik handlar om konsten att övertyga och att se den konstruerade övertygelsen i olika 

situationer
64

. En retorisk analys kan vara inriktad på olika textuella sammanhang, så som 

bild, skrivstil, tal och olika genrer som argumentation och etiska aspekter. En retorisk 

analys kan även vara inriktad på att se argumentation i en bild. Den kan också vara 

inriktad på att se argumentation för en större övergripande diskurs i en bild och hur bilden 

blir ett identitetsskapande för diskursen.
65

 En retorisk analys är kompromissbar eftersom 

den kan kombineras med många andra metoder, så som diskurs- eller samtalsanalys.
66

  

 

4.2.2 Argumentation och centrala begrepp  

I retoriken använder man sig av argument för att övertala sina lyssnare om en synpunkt. I 

en persuasiv argumentation är målet att övertyga om något specifikt och det finns ett mål 

med argumenten som förs fram. I en dialektiskt argumentation vägs för och nackdelar 

mot varandra. En ställning har ännu inte tagits och utgången är följaktligen inte 

förutbestämd.
67

 Det första som görs i en persuasiv argumentation är formandet av en tes, 

en huvudtanke. Tesen kan vara beskrivande och syfta i första hand på fakta. Den kan även 

vara värderande då man lägger in egna värderingar i tesen eller så kan den vara 

föreskrivande och talar då för en handling. Argument ska därefter hittas för tesen för att få 
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den att låta som den bästa möjliga.
68

 För att en tes ska stödjas ska det finnas påståenden 

eller premisser som inte går att motsäga. Saknas en premiss eller slutsats blir det ett 

oavslutat och förkortat argument, också kallat ett entymem. Exempelvis om tesen 

”Fredrik Reinfeldt är moderat” ska stödjas blir premisserna ”Har en person dessa 

specifika åsikter är personen moderat” och ”Fredrik Reinfeldt har dessa specifika åsikter” 

och ”Fredrik Reinfeldt har inga andra åsikter som tillhör något annat parti”. En av de två 

sista premisserna skulle kunna tas bort eftersom det säger sig självt att tesen stärks även 

om en av dessa premisser saknas. Allt är inte nödvändigt att säga då poängen och 

argumentationen ändå är självklar och det är då det blir ett entymem. Ett entymem måste 

hämtas ur doxa, doxa förklaras senare under detta avsnitt. Alla premisser behöver inte 

användas på personer som har samma doxa som en själv, det är därför entymem 

används.
69

 

 

Det går att använda sig av olika strategier i sin argumentation. Genom att bara ta upp de 

positiva sidorna i en argumentation görs ett probatio. Ett refutatio svarar även på 

motargument som kan tänkas komma, denna strategi kan tänkas smartast då det finns 

motargument till det mesta.
70

 I vår studie ska vi titta på vilken argumentation och strategi 

som förs eftersom vi vill se hur Kissie går tillväga i sina inlägg för att konstruera en viss 

typ av kvinnlighet. Själva innehållet i argumentet är också viktigt, olika topiker används 

beroende på lyssnarna. Topiker menas med olika områden synpunkter kommer ifrån. Ofta 

används topiker från de fack där lyssnarna själva är aktiva.
71

 Genom att analysera 

inläggen kommer vi se vilken topik Kissie hämtar sina argument från, detta för att få en 

djupare förståelse för den typ av kvinnlighet som konstrueras. 

 

Den retoriska analysens fokus kan ligga på argument och hur dessa är strukturerade samt 

framställda, vilket vi ska göra. Analysen tittar också på om utformningen av argumenten 

                                                 
68 

Hellspong 2004, s. 212-222. 
69 

Hellspong, 2011, Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, Studentlitteratur AB, Lund, s. 214-216. 
70 

Hellspong, 2004, s. 257-258. 
71 

Hellspong, 2004, s. 243-247. 



 

 29 

hjälper att lägga vikt bakom texten på ett eftersträvat sätt.
72

 Det finns tre olika sorters 

retoriska argument och producenten av texten använder sig av dessa tre för att tilltala 

mottagaren och att få mottagaren till att anamma texten, det slutliga målet är att övertyga 

mottagaren.  

- Logosargument handlar om de argument som hänvisar till siffror och annan ren 

fakta men också logiska och objektiva argument.  

- Ethosargument syftar till de argument som stärker identiteten på personen bakom 

texten och gör personen trovärdig för att väcka förtroende hos mottagaren.  

- Pathosargument går ner på det känslomässiga planet, personen bakom texten 

använder sig av texten för att framkalla känslor hos mottagaren som i sin tur 

skapar övertygelse hos mottagaren.
73

  

Vi ska se om Kissie använder sig av dessa tre sorters argument och hur hon gör det för att 

konstruera en typ av kvinnlighet. Detta eftersom vi vill få en djupare förståelse för hur 

hon lägger upp argumentationen bakom den bild av kvinnlighet som skapas. 

 

En retorisk analys tittar även på doxa. Doxa syftar på mening, åsikt, antagande, fördomar 

och tro inom en grupp eller ett samhälle. Doxa är något som bärs med hos varje 

människa, det är inpräntat hos personen. För personen är det något naturligt och det är 

svårt att se sin egen doxa eftersom man tror att alla ser omvärlden på samma sätt som en 

själv. Exempelvis om en person är socialdemokrat ser personen på världen genom de 

åsikter som tillhör socialdemokraterna. Konflikter uppstår när olika doxas möts, som 

olika typer av politik, det är då människor måste argumentera för sin världsbild och tro 

och det är även i dessa situationer det upptäcks att andra människor inte alltid tänker på 

samma sätt.
74

  

 

Praxis, som också tillhör retorisk analys, handlar om våra handlingar och åsikter går hand 

i hand. Om en person säger att denne tänker rösta på Socialdemokraterna för att deras 
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åsikter går ihop med personens åsikter men sedan röstar på Moderaterna har åsikt och 

handling gått isär. Om personen ska få andra människor att acceptera dennes åsikter 

måste personen trycka på känslomässiga punkter hos människor som får dem att reagera 

och agera eftersom deras naturliga instinkt är att gå emot personens åsikter om dessa 

undergräver deras egna.
75

 Vi vill se om Kissies doxa och praxis följer varandra, om hon 

håller sig till det hon säger, för att vi vill se hur hon ställer sig till sina egna åsikter och 

hur hon argumenterar för sina åsikter samt val. 

 

4.3 Metodproblem 

Här presenteras förklaringar av begreppen tillförlitlighet och äkthet. Dessa begrepp 

appliceras under samma avsnitt på denna studie.  

 

4.3.1 Trovärdighet och äkthet 

I kvalitativ forskning används ofta begreppen trovärdighet och äkthet för att bedöma 

studier. De två begreppen används istället för reliabilitet och validitet som är vanligare i  

kvantitativa studier, men det finns likheter mellan dem. Genom användandet av validitet 

och reliabilitet förutsätts det att det bara finns ett möjligt svar, endast en bild som 

stämmer överrens med verkligheten, och det är detta man ska komma fram till i sin 

studie. Med begreppen trovärdighet och äkthet menas det däremot att det kan finnas fler 

bilder av verkligheten, alltså kan resultaten variera utan att något av dem är fel.
76

 

  

Trovärdighet består av de fyra delarna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och  

möjligheten att styrka och konfirmera. Eftersom det kan finnas flera bilder av en 

verklighet så finns det ett perspektiv inom tillförlitlighet som handlar om trovärdighet. 

Forskaren måste bevisa att dennes resultat är trovärdigt för att andra ska acceptera 

resultatet. Detta görs genom att bevisa att forskningen utförts korrekt och att de personer 

som involveras i denna verklighet kan bekräfta att resultatet stämmer.
77

 Detta gör vi 
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genom att förklara alla steg vi går igenom i studien så att man lätt kan följa med. Vi 

motiverar alltid våra val så att man kan följa med i våra tankegångar.  

 

I en kvalitativ studie studeras ofta enskilda fall eller en liten grupp människor till skillnad 

från i en kvantitativ studie då man vill få en stor överblick över det som studeras. 

Eftersom endast en liten del av en verklighet studeras finns begreppet överförbarhet med. 

Ofta kan studier inte överföras till andra studier, utan kan istället förse andra med en 

databas som gör det möjligt för personer att själva bedöma hur överförbara resultaten är i 

relation till andra studier.
78

 Vår studie kan inte generaliseras på flera fall då vi endast 

studerar en blogg och hur den framställer en typ av kvinnlighet. Det är de personliga 

åsikterna som uttrycks i bloggen vi studerar och dessa går inte att applicera direkt på 

andra bloggar. Därför är våra resultat inte överförbara till andra studier, men kan vara till 

hjälp för andra som ska utföra liknande undersökningar.  

 

När det kommer till begreppet pålitlighet ska forskare använda sig av ett granskande 

synsätt. Det ska finnas med en redogörelse av alla faser och val i forskningsprojektet så 

att andra lätt ska kunna följa med i arbetet.
79

 Detta har vi gjort i vår studie, vi förklarar 

alltid varför vi har valt att göra på det sätt som vi har gjort.   

 

Den sista delen i trovärdighetsbegreppet är möjligheten att styrka och konfirmera. 

Forskaren ska veta att det inte går att få ett objektivt resultat i denna typ av forskning men 

ska försäkra att denne har försökt med detta så gott det har gått. Egna värderingar får inte 

påverka hur undersökningen har utförts eller vad resultatet har blivit.
80

 När vi i 

undersökningen påstår något så har vi alltid med en förklaring till varför vi påstår detta. 

Vi har med utdrag ur inläggen vi analyserar för att visa att vi försöker komma fram till ett 

så objektivt resultat som möjligt, även om vi vet att det inte är möjligt med ett helt och 

                                                 
78

  Bryman, 2002, s. 260. 
79

  Bryman, 2002, s. 260-261. 
80

  Bryman, 2002, s. 261. 



 

 32 

hållet objektivt resultat. Genom att ha med utdrag ur inläggen kan de som läser 

undersökningen själva ta ställning till om de tycker vi har dragit rätt slutsatser eller inte.  

 

Äkthetsbegreppet handlar om mer allmänna frågor och delas även det in i kriterier. Det 

första kriterier handlar om ifall undersökningen porträtterar gruppen som studeras på ett 

rättvist sätt. En annan fråga är om undersökningen ger de medverkande en bättre bild av 

deras egen miljö och situation och det undersöks även om personerna fått en bättre 

förståelse för hur personer från samma miljö och situation upplever samma saker. Man 

tittar även på hur personerna som deltagit i studien kan ändra sin egen situation och om 

de fått större möjligheter att göra detta tack vare studien.
81

 Eftersom vi inte gör en 

intervjustudie med personer som deltagit aktivt i vår undersökning är dessa frågor inte 

särskilt relevanta för oss. Personen i vår studie vet inte om att vi undersöker hennes 

blogg. Vi vill inte komma fram till hur en förändring kan göras eller göra en förändring 

möjlig, utan vi vill endast undersöka de konstruktioner av kvinnlighet som görs i 

bloggen.  

 

5. Resultat/analys 

I detta kapitel kommer vi ta upp en sammanfattning av de resultat vi hittat i vår studie. 

Inläggen presenteras tematiskt och inte vart inlägg för sig. I analysen har vi studerat 

inläggen kronologiskt och analysen hittas i sin helhet som bilaga.  

 

5.1 Den typ av kvinnlighet som konstrueras 

I den kvinnlighet som konstrueras utgör utseende ett viktigt element. Detta eftersom de 

inlägg som beskriver och diskuterar Kissies vardag handlar om just utseende. Det är 

naturliga tankegångar för henne, att på en daglig bas nämna och diskutera något som har 

med utseende att göra. I inlägg 2 ser vi detta då Kissie pratar om hur en normal kvinna 

ska se ut genom att kommentera utseendet på en annan ung kvinnlig bloggare. Hon 

kommenterar detta endast för att bloggläsare har sagt att den andra bloggaren är fet och 

menar på att bloggläsarna har en sned kroppsuppfattning. Att hon kommenterar detta 
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visar att vad andra människor tycker om utseende, vilka deras ideal är, också är viktigt för 

Kissie. Hennes egen kropp diskuterar hon i inlägg 5 då hon vill eftersträva en smalare 

kropp än den kropp hon känner att hon fått efter några dagar med mycket mat. Vid 

tidpunkten av inlägget har hon opererat näsan, vilket också visar betydelsen av hennes 

utseende för henne, och detta förstärker den typ av kvinnlighet som visats av alla inlägg. I 

inlägg 4 visas en bild med kalorifattig mat, vilket Kissie menar är bra. Detta kan också 

kopplas till hennes vilja att vara smal, och att vara smal är ett kvinnligt ideal. Att äta mat 

som gör att hon förblir smal blir viktigt för henne eftersom hon ska se ut som en kvinna. I 

inlägg 6 för hon en diskussion huruvida hon har varit för smal vid ett tillfälle i somras. En 

slutsats kan dras att hon inte är lika smal nu eftersom hon undrar om hon varit för smal, 

inte om hon är för smal. Att lägga sådan tyngd på något som hände ett halvår innan visar 

också att utseende har en betydelse.  

 

En kvinnas kroppsliga utseende är inte det enda som spelar roll, utan även det utseende 

man får genom olika accessoarer vilket vi kan se i inläggen 2 och 3. I inlägg 2 pratar 

Kissie om en modetrend, att glitter och paljetter är inne och snyggt, har man klädesplagg 

med glitter och paljetter blir man som kvinna snygg. Det förstärks med bilden som hör till 

inlägget, den visar högklackade skor och en kvinna i två olika klänningar, alla med glitter 

och paljetter på. Högklackade skor definierar en kvinna, det ser vi i inlägg 3 då Kissie 

lägger vikt på att utan högklackade skor är man inte en riktig kvinna. Eftersom hon menar 

detta visar hon att accessoarer är av betydelse för ett kvinnligt utseende. Hon har 

klädesplagg med glitter och paljetter samt högklackade skor och då drar vi en slutsats om 

att eftersom hon lägger vikt på att ha dessa attribut för att definiera sig själv som en 

kvinna visar hon även här att en kvinnas utseende är av betydelse. Vilka klädesplagg och 

accessoarer en kvinna har är av betydelse eftersom en kvinna blir behandlad efter hur hon 

är klädd. I inlägg 4 påpekar Kissie att hon och hennes väninna fått manlig 

uppmärksamhet efter ha haft klänning och mycket högklackade skor, detta hade inte 

uppnåtts om de två hade varit klädda i joggingskor och mysdress. En kvinnas utseende är 

av betydelse vad kommer till vilka reaktioner som följer.   
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Inlägg 7, 8 och 9 handlar inte om utseende utan om specifika ämnen och händelser. 

Inlägg 7 handlar om hur unga framgångsrika kvinnor blir offer för media eftersom de har 

vunnit makt. Inlägg 8 handlar om en föreläsning Kissie gjort och huruvida hon ska 

fortsätta med detta. Dessa två inlägg visar på att hon som ung kvinnlig bloggare vunnit 

makt då hon exponerats i annan media förutom sin blogg samt att hon har blivit tillfrågad 

att föreläsa. Folk har velat höra vad hon har att säga, det visar på makt. Inläggen handlar 

om inre attribut snarare än yttre, som den stora generella typen av kvinnlighet handlar 

om. Inlägg 9 handlar om en utekväll Kissie varit med om tillsammans med sina vänner, 

detta visar också inre attribut då Kissie skapar en identitet när hon menar att hon inte 

gillar bråk och är en person som backar undan från detta. 

 

5.2 Argumentation, strategi och topik 

Vissa av Kissies inlägg har ett klart syfte och budskap, hon för en persuasiv 

argumentation i dessa inlägg. Exempelvis inlägg 1, där syftet är att övertyga om att man 

ska vara nöjd med sig själv. Att Kissie eftersträvar detta är tydligt då hela hennes 

argumentation är inriktad på denna övertygelse. Även där blandar hon in sitt eget 

utseende, hon skriver ”Jag har snygg kropp” för att styrka att hon är nöjd med sig själv.  

Slutsatsen blir här att det är viktigt för henne att ha en snygg kropp för att hon ska vara 

nöjd med sig själv. I andra inlägg där hon blandar in utseende används istället en 

dialektisk argumentation. Hon diskuterar mer med sig själv och frågar också efter sina 

läsares åsikter och tankar, det finns inte ett bestämt budskap som hon vill övertyga 

läsarna om. Detta syns i inlägg 10 då hon pratar om hur hennes söndag ska se ut, hon 

diskuterar vad hon ska ägna dagen åt. Utseendet kommer in här för att hon på sin lugna 

söndag funderar på att sola, eller använda piller för att bli brunare.  

 

Den strategi som syns mest i alla inlägg är refutatio. Även i inlägg där man kan ana 

probatio tar refutatio överhanden, som i inlägg 1 och 2. De enda inlägg som är renodlade 
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probatio-strategier är inlägg 3, där glädje uttrycks över de nya skorna och inlägg 8, där 

glädje uttrycks över föreläsningen Kissie gjorde.  

 

Det finns inte endast en argumentation eller strategi som Kissie använder sig av, utan det 

skiljer sig mellan inläggen. Vi kan se en röd tråd oberoende av vilken slags argumentation 

eller strategi Kissie använder sig av i inläggen. Den röda tråden som syns genom 

argumentation och strategi är att utseende spelar roll, kvinnligt utseende är av betydelse.  

 

Åsikterna som Kissie har kommer från specifika topiker. Den övergripande topiken vi 

kan se handlar om utseende. I inlägg 1, 5 och 6 är topiken hur den typ av kvinnlighet ser 

ut i dagens samhälle, hur de kvinnliga idealen ser ut. Det är från den topiken Kissie 

relaterar till allt hon pratar om i de tre inläggen, det är hennes utgångspunkt. I flera av de 

andra inläggen kan vi också se topiker som handlar om utseende. En av dessa topiker är 

att en normal kvinna inte ser ut som Kissie, alltså är en kvinna inte smal som hon är, 

vilket egentligen motsäger den övergripande topiken vi hittade. Ytterligare topiker 

handlar om att det finns attribut som gör en kvinna feminin, som högklackade skor. Detta 

i sig ger också manlig uppmärksamhet. Att omkonstruera sin kropp är även accepterat av 

samhället och Kissie ställer sina ingrepp och operationer i relation till denna topik. Inlägg 

7, 8 och 9 har inte topiker som handlar om utseende. 7 och 9 har topiker som handlar om 

kvinnor. Den första topiken visar bloggvärlden som en kvinnlig arena och den andra 

topiken relaterar till en kvinnlig diskurs om att kvinnor är mer beskyddande än män. 

Topiken i inlägg 8 handlar om kändisskap, att en kändis är någon som alla vill ha en del 

av. Vi kan här se att Kissies åsikter och utgångspunkter kommer från något, det är 

ingenting hon bara får för sig. Den typ av kvinnlighet som konstrueras av inläggen har 

rötter i något mer övergripande än hos endast en person. Vi ser en samhällelig påverkan i 

och med de kvinnliga ideal Kissie utgår från i vissa av sina inlägg, vi ser även en kvinnlig 

diskurs med tanke på de kvinnliga stereotypa egenskaper Kissie tar upp. 

 

5.3 Logosargument, ethosargument och pathosargument 
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Nedan presenteras ett tematiskt resultat av de olika argumenten. 

 

5.3.1 Logosargument 

Logosargument som Kissie använder sig av finns i sex av de tio inläggen. Flera av dessa 

handlar om utseende och därmed den kvinnlighet som visats. I inlägg 1 visar hon flera 

premisser för att stödja sin tes om att man ska vara nöjd med det man har. Det finns 

premisser som knyter an till ett talesätt. Hon skriver ”Det du avundas hos en annan, 

önskar den personen att den inte hade. Det du inte tycker om hos dig själv skulle andra 

kunna döda dör”
82

. Även om missnöjelse finns över något finns det någon annan som 

skulle vilja ha det istället menar hon på, man ska vara nöjd med det man har. Det här 

spinner hon vidare på med premisserna ” Stor rumpa? Ja tex jag då, GIVE ME! Jag har 

ingen röv alls! Väger du några extra kilon? Andra tjejer kämpar för att gå upp i vikt och 

få lite kurvor!”. Här visas ett fullfärdigt logosargument då vi kan följa ett resonemang 

eftersom alla premisser skrivs ut.  

 

Fler logosargument som handlar om utseende är i inlägg nr 5 där vi kan se att Kissies 

pojkvän har lagat mat åt henne, hon beskriver detta som ”min pojkvän har verkligen 

proppat mig med mat dom senaste dagarna efter operationen”. Detta har gjort att hon 

känner sig rädd för att ställa sig på vågen då hon befarar att hon gått upp i vikt, detta är 

också tesen. Detta är logiskt med tanke på att hon ätit mer än vad hon brukar. Sedan har 

hon slutat träna, att hon slutat med träningen och ätit mer mat gör att hon inte vågar ställa 

sig på vågen, vi kan dra slutsatsen att hon har gått upp i vikt. Vi kan se ett resonemang 

som är lätt att följa. 

 

Logosargument i inlägg 6 är att Kissie var smal i somras för att hon inte hade aptit, äter 

man inte går man ner i vikt. Det är ett argument som man kan följa även om alla 

premisser inte skrivs ut. Det är fakta som de flesta redan är medvetna om. 
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  Talesättet går ”skulle andra kunna döda för”. Förståelse ligger på att det är det hon syftar på. 
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Tesen i inlägg 10 är att man kan förändra sin kropp med hjälp av piller. Detta stödjer 

Kissie med logosargument då hon skriver att hon ska ta piller för att bli piggare och orka 

träna. Genom träningen, som endast blivit av tack vare pillrena, förändrar hon sitt 

utseende. 

 

Tre inlägg där vi kan se logosargument handlar inte om utseende. I inlägg 4 framkommer 

logosargumentet genom logiska tankegångar för att stärka tesen. Tesen är att shopping är 

viktigt vilket Kissie argumenterar för med premisserna  att shopping är så pass viktigt att 

det är värt att lägga sig tidigt för och skippa sena aktiviteter. Shopping är så pass viktigt 

att de åker till ett annat land för att få shopping som inte går att få i Sverige. 

 

I inlägg 8 använder Kissie logosargument till tesen om att hon tagit ett kliv fram i 

karriären är att hon fått erbjudanden om att hålla i flera föreläsningar. Hon skriver även 

att hon fick ”sån sjukt bra feed-back” vilket visar att folk uppskattade hennes föreläsning. 

Argumentet går att följa även om alla premisser inte skrivs ut. Har föreläsningen gått bra 

och fler erbjudanden erhållits kan man dra slutsatsen att karriären går framåt.  

 

Logosargument som finns i inlägg 7 är att medieexponeringen har varit ett problem för 

flera bloggare och Kissie argumenterar för att man ska tänka till innan man säger något 

eftersom det är lätt att ångra saker som inte tagits i noga övervägning. Denna tanke är lätt 

att följa då man kan förstå att någon blir ett offer när de inte tänkte på följderna av sina 

ageranden. Kissie skriver att media har en tendens att överdriva och att detta inte är till 

fördel för de personer det skrivs om. Hon skriver att medieexponeringen inte har hjälpt 

någon utan endast ställt till med problem. Resonemanget kan lätt följas. 

 

Vi har också hittat entymem i Kissies inlägg vad gäller logosargument. Det finns 

entymem i fyra inlägg varav tre av dessa berör utseende på ett eller annat sätt. I inlägg 1 

har vi hittat tre meningar som kommer ur sammanhanget att man inte kan göra något åt 

det man har, att man ska vara nöjd med det man har, det inkluderar ens utseende. De tre 
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meningarna visar på ett logosargument som vi anser stödjer tesen genom dessa premisser 

”Vissa föds jätterika, vissa föds fattiga och har knappt råd med mat. Vissa föds vackra 

och andra med skönhetsfel enligt samhället. Vissa har självförtroende och andra inte”. Vi 

kan se ett resonemang men det ges inte mer fakta eller exempel som stärker eller bevisar 

premisserna och därför blir logosargumentet ett entymem. Att dessa tre meningar tillhör 

logosargument är det dock ingen tvekan om eftersom det är ett resonemang som läsarna 

kan se som hållbart, det verkar troligt för läsarna att det som sägs är sant.  

 

Inlägg 3 handlar om skor. Vi kan inte se något logosargument, endast påstående, om att 

skorna är läckra. Dock anser vi att det blir ett entymem om man tar hänsyn till bilderna 

och att Kissie uttrycker sin förtjusning över att skorna har höga klackar. Höga klackar är 

en premiss till varför skorna är läckra, bilderna blir en till premiss för där får man 

utseendet på skorna. Att just dessa skor är snygga förstår man endast om man har samma 

doxa som Kissie.  

 

I inlägg 4 Tar Kissie upp att män ger henne uppmärksamhet när hon har på sig klänning 

och vad hon benämner som ”superhöga hor klackar”. Hon klargör att hon inte ska ha på 

sig det på middagen. Det här blir ett entymem eftersom vi förstår att hon inte ska ha dessa 

klädval eftersom hon har varit med om det förut men detta hade behövt att förklaras och 

varför det inte är kul att bli uppmärksammad av män hela tiden hade behövt utvecklats 

för att detta skulle bli ett argument. 

 

Argumentationen i inlägg 7 lyder ”Kanske låter coolt att säga att ni drar kokain ibland för 

ni kanske verkar som en rockstjärna, eller blir som Lindsay Lohan fast här i Sverige.  

MEN, detta är som sagt Sverige. Landet mellan mjölk. Det är inte coolt, och man blir inte 

en rockstjärna.”. Här visas ett exempel på att allt som människor gör och pratar om inte är 

accepterat överallt. Detta är ett entymem då det underbyggs av doxan om vad Sverige är 

för sorts land utan att hon skriver ut några premisser så att de som inte delar hennes doxa 



 

 39 

också förstår. Alla vet till exempel inte vad jantelagen, som det ofta pratas om i Sverige, 

är för något eller vad den står för.  

 

Kissie försöker stärka sin tes med logosargument men i vissa inlägg blir argumenten inget 

annat än påståenden, detta händer i två inlägg. Inlägg 2 handlar om tatueringar av namn, 

som pojkvännens namn eller en väns namn. Kissie skriver ”Folk vet att man inte ska 

tautera in sin pojkväns namn, så varför skull det då vara en vettig idé att tatuera in sin 

väns namn för..?” och fortsätter sin tankegång med ”Men man bråkar även med sin vän, 

och vad som helst kan hända.”. Det här ska föreställa ett resonemang men hon ger inte 

några faktiska skäl till varför man inte ska tatuera in namn. Hon försöker ge ett skäl 

genom att syfta på att man kan bli oense med sin vän, men vi förstår inte mer än det på 

grund av att hon inte vidareutvecklar det. Det finns en bild på vänskapshalsband i 

inlägget och Kissie skriver ”Vad är det för fel på kompis-halsband..?” men det finns ingen 

koppling känner vi, ingen röd tråd mellan det som sägs och bilden. Hon frågar varför 

vänskapshalsband inte kan användas istället men hon har fortfarande inte kommit fram 

till vad som är fel med tatueringar av namn. Hon nämner inget om konsekvenserna av att 

tatuera in namnet, om man bråkar med sin vän, vad sker sen? Vad kan hända? Det nämns 

inget om det, vi kan inte följa resonemanget hon försöker föra.  

 

Fler försök till logosargument i inlägg 2 handlar om ett uttalande från en annan kvinnlig 

bloggare. Kissie kritiserar uttalandet, som handlar om att man ska äta 200 gram choklad 

om dagen, hon skriver ”200 g marabou om dagen är INTE hälsosammt..”. Vi förstår att 

hon vill syfta på att det inte är nyttigt att äta godis varje dag. Varför det inte är hälsosamt 

skriver Kissie inte, hon stödjer inte påståendet med några premisser. Det blir inget 

argument av den orsaken, endast ett försök. Genom hela texten ger hon logiska råd, detta 

kan vi klart se, som ”Sallader är bra, träna regelbundet och ät inte godis för ofta.”. 

Eftersom hon inte stärker sina råd med något, hon förklarar aldrig varför hennes råd är 

bra och borde följas, blir det dock aldrig något argument överhuvudtaget.  
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I inlägg 9 använder Kissie  inga logosargument för att försvara tesen, som handlar om 

oskyldighet, dock finns det logiska påståenden som går emot tesen. Hon indikerar på ett 

försök att vara nykter den aktuella festkvällen men det slutar med att hon dricker ändå. 

Att dricka alkohol anses inte som särskilt oskyldigt och bilderna motbevisar även dem 

tesen då hon inte ser oskyldig ut på dem heller. 

 

5.3.2 Ethosargument 

Kissie använder sig av ethosargument i åtta av sina tio inlägg. Fem av dessa handlar om 

utseende. Genom att använda ethosargument visar hon vad hon är för slags person och 

hon visar även att hon i vissa situationer eller ämnen ser sig själv som en auktoritet man 

borde lyssna på. Det finns inget speciellt ämne då hon beskriver sig själv som en 

auktoritet i, utan det varierar. Den identitet hon bygger upp i sina texter varierar också.  

 

Fullständiga ethosargument som handlar om utseende kan vi se exempel på ibland annat 

inlägg 2 då Kissie pratar om ifall en annan kvinnlig bloggare anses fet eller inte. Kissie 

syftar på att hon själv skrivit att bloggaren var det när hon var ”ung och dum”, hon själv 

citerar den frasen, vilket ses av oss som en premiss. Nu har hon dock ändrat mening och 

syftar på personlig utveckling med meningen ”men vi har nu kommit längre än så och vet 

bättre”. Vi kan se ethosargument här i och med den personliga utvecklingen, hon stärker 

en identitet som klokare och mer sympatisk. Utifrån detta resonemang om att hon är 

klokare nu argumenterar hon för att hon har rätt. Hon är en auktoritet som alla ska lyssna 

på. Om man lyssnar på henne och tar till sig det hon säger på det sättet hon vill blir man 

själv klok, vilket stärker tesen.  

 

Större delen av inlägg 3 är ethosargument då Kissie stärker sin identitet som kvinna med 

glädje över skorna. Denna glädje är lätt att identifiera på sättet hon uttrycker sig och med 

bilderna hon inkluderar i inlägget.  Kissie bygger upp en identitet som någon som bryr sig 

mycket om sitt utseende, detta kan vi även se i inlägg 10. Hon pratar i detta inlägg om 

olika piller hon använder och en operation hon ska gemföra. Hon framstår som en person 
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som gör vad som helst för ett bra utseende då hon tar till dessa mer extrema metoder. Hon 

använder sig endast av argumentet ”för att jag kan” till att äta piller, och inga andra. 

 

I inlägg 5 förklarar hon att hon är rädd för att ställa sig på vågen då hon ätit mer än 

vanligt och därför befarar att hon gått upp i vikt. Dessa premisser konstruerar ett 

ethosargument då hon genom detta konstruerar en identitet som många känner efter att ha 

ätit mycket mat, hon konstruerar en identitet som en vanlig människa. I inlägg 6 

konstruerar hon en identitet som osäker med diskussionen om hon var för smal i somras. 

Detta stärks med frågan ” Ser konstigt ut till mina stora bröst..?”. Detta är ethosargument 

då hon skapar en identitet med hela diskussionen. I motsatts till identiteten som vanlig 

människa konstruerar Kissie i inlägg 7 istället en identitet som utsatt kändis. Hon stärker 

detta med meningen ”vi är bara kändisar och deras jobb är att hänga ut oss”. Kissie ser 

även sig själv som en auktoritet i ämnet då hon vet hur det är att råka ut för detta och 

därför ger dessa tips till dem som kanske inte har lika mycket erfarenhet.  

 

Andra identiteter Kissie konstruerar i sina inlägg är som modig, vilket hittas i inlägg 8. 

Hon var väldigt nervös inför en föreläsningen hon skulle hålla i men genomförde den 

ändå och hon skriver även att hon vill föreläsa igen någon gång i framtiden. Hon 

konstruerar dock en identitet som lite feg då hon trots föreläsningens positiva utkomst 

inte vågar föreläsa igen inom den närmaste tiden. Hon måste få bygga upp modet innan 

hon föreläser igen. I detta inlägg ser Kissie sig själv som en auktoritet då hon tackade ja 

till att föreläsa inför folk. Detta innebär att hon vet att hon erhåller information som andra 

inte vet om men som hon besitter. Folk har kommit dit för att lyssna på vad hon har att 

säga och höra hennes åsikter och erfarenheter. 

 

I sista inlägget, inlägg 10 framställer sig Kissie som en passiv och oskyldig observatör då 

det gäller bråken som tas upp. Sin passivitet argumenterar Kissie med ”Jag var inte 

delaktig eftersom jag är inte direkt typen som tjaffsar, jag går bara isåfall”. Detta blir ett 
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helt argument då det stödjer tesen om att hon är oskyldig, hon är en person som inte vill 

bråka och går därför bara därifrån. 

 

Kissie använder sig även utav entymem då hon har som avsikt att argumentera men 

argumenten blir ofullständiga av olika anledningar. De flesta entymemen handlar om 

utseende. I inlägg 1 kan vi se exempel på att hon ser sig själv som en auktoritet. Det 

märks i slutet av inlägget med meningen ”Hoppas detta inlägg får er förstå värdet av det 

ni redan har och hur meningslöst det är att fokusera på det dåliga!”. Eftersom hon här 

redan antagit att de som läser hennes blogg lyssnar på henne och gör som hon råder dem 

till blir detta ett entymem som stödjer sig på doxa. Ett exempel på entymem som 

behandlar utseende är när Kissie försöker sig på ett ethosargument med premissen ”Jag 

har snygg kropp” i listan, även detta i inlägg 1. Detta är ett förkortat ethosargument och 

blir därmed ett entymem. Ett entymem blir det endast om hänsyn tas till den andra bilden 

i inlägget, med de hjärtformade händerna framför brösten. Tolkningen blir att hon har 

snygg kropp endast på grund av sina bröst då hon har de hjärtformade händer framför 

brösten. Fler premisser hade behövts, som till exempel att hon har fina ben, fin mage, 

snygg rumpa och orsakerna till varför hon tycker detta.  

 

Meningen ”200 g marabou om dagen är INTE hälsosammt..” från inlägg 2 går även att 

koppla till ethosargument. Det är Kissie som påstår detta vilket gör att hon utgår från sig 

själv som en auktoritet. Att uppmuntra till att träna, inte äta godis för ofta och påstå att 

sallader är bra men inte stärka sig själv som en auktoritet, genom att till exempel säg att 

hon har mycket erfarenhet av detta, gör det till ett entymem. Hon utgår från att allt hon 

säger anammas av läsarna och att de vet på att hon vet bäst. Hon utgår även från att hon 

och läsarna har samma doxa vilket gör att hon utelämnar premisserna. Därför är detta ett 

regelrätt entymem. Ett annat entymem som stödjer sig på doxa kan vi se i inlägg 9. I detta 

inlägg stödjer hon sig på doxan om att blond hårfärg är synonymt med lättlurad och naiv. 

Källan till detta hittas i meningen ”Några killar låtsades inte kunna svenska, och blond 

som jag är börjar jag snacka engelska med dom”. Kissie syftar på att hon är naiv som tror 



 

 43 

på killarna med tanke på att de lurade henne, de kunde tala svenska och detta kom fram 

efteråt att hon börjat prata engelska med dem.  Detta blir hennes identiteten i detta inlägg. 

 

Det sista entymemet i samband med ethosargument kan hittas i inlägg 4 då hon tar upp  

julklappsdiskussionen. De har varit i London i flera dagar men inte handlat julklappar, 

Kissie vänder sig till läsarna med frågan ” Men ni är inte förvånade va? ”. Här stärks 

tesen om shopping med ett entymem, man förstår att Kissie inte har handlat julklappar för 

att hon har shoppat åt sig själv i flera dagar. Det blir ett entymem som stödjer sig på doxa 

eftersom Kissie antar att läsarna redan vet hur hon är och hur hon agerar i liknande 

situationer. Med syftning på hennes dåliga planering framstår hon som oseriös eftersom 

hon redan visste att julklappshandlandet skulle sättas i andra hand. Ett entymem hittas 

även i andra stycket i inlägget. Hon skriver att hon inte gillar visslingarna och att killarna 

”håller på”. Det hade behövts utvecklingen av ”håller på” och varför det inte alltid är så 

roligt med manlig uppmärksamhet för att vi lätt skulle kunna följa med i hennes 

resonemang. 

 

Det finns bara ett påstående i alla inlägg och det hittas i inlägg 1 då hon listar upp sina 

positiva egenskaper. Hon stärker en identitet med egenskaperna men det blir inget 

argument, inte ens ett entymem, eftersom det bara är påståenden. Man skulle kunna tolka 

det som om att hennes positiva egenskaper ska stärka hennes auktoritet men vi ser det 

inte på det sättet, vi ser det endast som påstående för de egenskaperna har ingenting att 

göra med hennes auktoritet. 

 

5.3.3 Pathosargument 

Pathosargument kan vi hitta i sex av de tio inläggen. Fyra av dessa handlar om utseende. 

Pathosargument handlar om att Kissie vill övertyga sina läsare om något specifikt. 
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I inlägg 1 konstaterar Kissie att livet inte är rättvist. Relatering görs till talesättet ” Nej 

hörrni, livet är inte rättvist!” som är en premiss för ett logosargument, ännu starkare blir 

talesättet eftersom det slutar med ett utropstecken. Kissie utgår från tesen att alla någon 

gång har känt att livet inte är rättvist och återkopplar det till talesättet och trycker på ett 

känslomässigt plan hos publiken, också genom premisserna ”Vissa föds jätterika, vissa 

föds fattiga och har knappt råd med mat. Vissa föds vackra och andra med skönhetsfel 

enligt samhället. Vissa har självförtroende och andra inte”. I och med dessa premisser ser 

vi ett resonemang som läsarna lätt kan följa från talesättet. Att livet inte är rättvist ska 

ändå inte hindra en från att fokusera på det positiva, Kissie uppmuntrar publiken och 

därmed skapar hon pathosargument utifrån ett logosargument.  

 

I inlägg 2 skriver Kissie om en annan kvinnlig bloggares vikt, hon är upprörd över att 

läsare har sagt att den kvinnliga bloggaren är fet. Kissie skriver ”vi” och syftar på läsarna, 

att de tillsammans har utvecklats och skapar en känsla av gemenskap. Hon går vidare 

med meningen ”Men att bloggläsare  sitter och klankar ner på hennes kropp, nu i 

dagsläget!?”. Det är ett pathosargument eftersom hon vänder sig till läsarna och visar på 

hur upprörd hon blir över att bloggläsare sitter i nutid och klagar på kroppsbilden hos den 

kvinnliga bloggaren. Hon vill väcka känslor hos läsarna med den starka reaktionen och få 

dem att tänka till. Kissie tycker att den kvinnliga bloggaren är en normal kvinna, det 

stärker hon med ” Hon ser ut som en riktig kvinna, mer än vad man kan säga om min 

pinne till kropp och 2 bollar till bröst.”. Pathosargument är tydligt framträdande här 

eftersom Kissie vill övertyga läsarna om att den kvinnliga bloggaren inte är fel på något 

sätt och att man inte ska nedvärdera normala ideal utan snarare tycka fel om Kissies 

utseende och de ideal som hon reproducerar. Hon stärker sitt budskap med en bild på den 

kvinnliga bloggaren.  

 

Vidare i inlägg 2 diskuterar hon den andra kvinnliga bloggarens uttalande om att en 

kvinna ska kunna äta en 200 grams chokladkaka om dagen. Kissie menar att man inte ska 

äta choklad och onyttiga saker varje dag men man ska heller inte svälta sig själv, att det 
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inte gör en smal. Fast svält gör en smal om den får fortgå tillräckligt länge eftersom att de 

näringsämnen kroppen behöver försvinner och kroppen kan inte utvecklas, kroppen äter 

av kroppens fettreserver och muskler
83

. Därför är hennes argument ett pathosargument 

eftersom hon försöker få människor att avstå från svält i försök att bli smala. Det hade 

kunnat vara ett logosargument om henne påstående hade backats upp av fakta men så är 

inte fallet. Hon använder sig av en skrämseltaktik då hon skriver ”Svälta sig själv gör dig 

inte smal, du sväller upp och dör utan mat haha!”.  

 

I inlägg 3 ser vi att de två sista meningarna är pathosargument eftersom övertalningen 

ligger i att en kvinna ska ha högklackade skor och hon vänder sig till tre åldersgrupper 

med ordvalen kvinna, fruntimmer och tjej. Syftar på att hon och alla andra kvinnor blir 

feminina med högklackade skor. 

 

Det finns två inlägg där pathosargumenten inte handlar om utseende. I inlägg nr 7  kan vi 

se pathosargument i det första stycket av inlägget. I sammanhanget att media konstruerar 

artiklar som inte är till de unga kvinnliga bloggarnas fördelar skriver Kissie ”vi kan få 

privata problem med familj, vänner och alla runtomkring oss.”. Det ses som ett 

övertalande till läsarna om att annan media är hänsynslös mot de nämnda faktorerna, 

media är redo att kliva över lik för att få en bra story, sann eller falsk.  

 

Inlägg 9 Skriver Kissie om en festkväll. Hon försöker övertyga sina läsare om sin 

oskyldighet då hon förklarar att hon bara går därifrån om det skulle bli bråk. Hon 

försöker även övertala sina läsare om sin oskyldighet med meningen efter då hon skriver 

”Nej men så skulle jag iaf trösta och lyssna, såklart!” när någon blivit ledsen på grund av 

bråket. Hon är då den oskyldiga och snälla som får trösta de andra som inte varit lika 

oskyldiga. 
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Det finns två entymem vad gäller pathosargument. Det första entymemet handlar om 

utseende. I inlägg 6 framstår Kissie som osäker och vänder sig till sina läsare för råd tar 

hon in pathosargument i texten. Hon är osäker på sina kroppsideal. Kissie beskriver sig 

själv som ”sjukt smal” och med detta försöker hon övertyga sina läsare om att så var 

fallet, hon vill att de ska hålla med henne. Hon argumenterar om att hon var för smal med 

att jämföra med hur stora bröst hon hade i relation till sin kropp, men fler exempel hade 

behövts för att det ska bli ett fullständigt argument. Nu blir det ett entymem då det skulle 

kunna tolkas som att hon hade för stora bröst och inte en för smal kropp. 

 

Det andra entymemet ser vi i inlägg 7 eftersom Kissie pratar om varför det är intressant 

att skriva överdrivna artiklar i media om unga kvinnliga bloggare, hon skriver ”Det är 

väll inte riktigt accepterat att ha en sån makt som ung tjej i Sverige? Tror ni inte att det 

ligger något bakom det?”. Tonen som anges i de meningarna syftar på att övertyga 

läsarna, en aning om vad Kissie tycker visas, och hon vill få dem att tycka likadant som 

henne. Detta är en subjektiv fråga eftersom Kissie vill att läsarna håller med henne i 

hennes åsikt om att de unga kvinnliga bloggarnas makt är det som gör dem offer för 

media. Hon vill övertyga läsarna om att inte tro på allt som media skriver om. Meningen 

om att det inte är accepterat för unga tjejer att ha sån makt i Sverige blir ett entymem. 

Hon skriver inte ut några premisser och man kan därför ställa sig frågan om varför det 

inte är acceptabelt, det är inte någonting som är självklart.  

 

Det finns inga påståenden vad gäller pathosargument och i inlägg 4, 5, 8, 10 saknas det 

pathoasargument överhuvudtaget. 

 

5.4 Doxa och praxis 

Kissies doxa som kan hittas i dessa inlägg handlar till stor del om utseende. I inlägg 1 tar 

Kissie upp som en punkt i sin lista att ”jag har snygg kropp”. Hennes kroppsuppfattning 

träder in i hennes doxa, hennes åsikter och tro. I det svenska nutida samhället ska en 
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kvinna vara smal och vältränad
84

. Hon sätter sitt utseende i relation till det kvinnliga 

idealet i vårt samhälle och det är därför hon kan dra slutsatsen om att hon ser bra ut. I 

inlägg 5 kan vi genom vikträdslan Kissie uttrycker i inlägget koppla att Kissie anser sig 

finare som smal. Detta blir hennes doxa, hon förutsätter att hon är finare smal än tjock. 

Hennes rädsla bottnar i samhällets ideal, att hon enligt samhället inte ska duga till. I 

inlägg 6 kan vi dock se att denna doxa ifrågasätts. Hon håller i inlägget en diskussion 

med sig själv huruvida hon var för smal vid ett tillfälle. Kissie vill vara smal men inte för 

smal och linjen däremellan är svår att se, detta kan vara ett exempel på den linjen. Därför 

diskuterar hon sin kropp i inlägget, för att bilden har ruckat på hennes doxa och vad hon 

trodde var fint. 

 

En annan doxa som också handlar om ämnet utseende kan vi se i inlägg 10 då hon skriver 

om olika slags piller och om operationer på ett vardagligt sätt, det ligger i hennes natur att 

använda sig av detta. Det märks på hennes språk då det inte läggs någon större vikt på 

dessa två som ämnen utan hon väver in dessa i prat om andra vardagliga sysslor. Att 

använda sig av piller och operationer för att förändra sitt utseende verkar också vara 

något som ligger naturligt för Kissie, eftersom det är av dessa skäl hon använder det. Hon 

använder piller som ger en fuskbränna, vilket förändrar ens utseende. Skulle hon inte 

använda dessa piller skulle hon gå och sola. Hon använder även prestationsförhöjande 

piller för att orka träna mer, skulle hon inte använda dessa skulle hon ändå träna. Poängen 

är att hon kan utöva detta för att förändra sitt utseende utan dessa hjälpmedel men väljer 

att inte göra det. 

 

Att kvinnor ska använda högklackade skor och att vissa klädval bidrar till manlig 

uppmärksamhet är också en doxa Kissie uttrycker i inläggen. I inlägg 3 menar Kissie att 

högklackade skor är feminint och definierar kvinnlighet. I inlägg 4 antar Kissie att 

klänning och höga klackar gör att män visar uppmärksamhet för det kvinnliga könet. Hon 
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verkar själv ha varit med om det förut och då blir det en erfarenhet hon kan dra en slutsats 

och åsikt från. 

 

Kissie uttrycker även en doxa i inläggen som inte handlar om utseende. I inlägg 7 menar 

Kissie att unga kvinnliga bloggare har makt och att de har vunnit makten genom sina 

bloggar. Hon anser sig själv ha makt och det är genom bloggen hon har fått den. Det går 

att koppla till att bloggvärlden i Sverige har blivit en kvinnlig arena. Det är de kvinnliga 

bloggarna som syns mest i media. Detta kan relateras till doxan i inlägg 8 då Kissie ser 

sig själv som en kändis, någon alla vill ha en del av. I inlägget säger hon att hon inte vill 

föreläsa mer just nu men att hon kommer ta emot förfrågningar igen när hon känner för 

att föreläsa igen. Det är ett antagande hon gör, att människor vill höra henne föreläsa. 

Hon anpassar sig inte efter de villkor förfrågningarna innehåller, som tid och plats, utan 

menar att de ska anpassa sig efter henne. I inlägget frågar hon ”skulle ni tycka det var 

roligt att höra mig föreläsa?”. Hon frågar inte om de skulle vilja höra henne föreläsa 

eftersom det är naturligt för henne att de vill det. 

 

En sista doxa som uttrycks i bloggen är i inlägg 9 där hon skriver om sin egen passivitet 

angående ett bråk. Hon ser sig själv som en person som inte bråkar eller tar konflikter, 

inträffar dessa flyttar hon sig bort från situationen. Detta finns det flera exempel på i 

inlägget, som ”DOOCK började en av killarna plötsligt tjaffsa där om något jag inte ens 

minns vad det handlade om..? Skitlöjligt, så vi tog vinflaskan och åkte vidare haha!” samt 

”För tydligen hade inte dramat och allt tjaffs slutat.. Jag var inte delaktig eftersom jag är 

inte direkt typen som tjaffsar, jag går bara isåfall haha! Nej men så skulle jag iaf trösta 

och lyssna, såklart! Men då slutade det med att ”jag valde sida”..? Åh!! Orkar inte med 

tjejdrama…”. 

 

Huruvida Kissie följer sin egen doxa kan vi se genom att titta på hennes praxis, om hon 

lever efter sina egna åsikter och sin tro. Vi kan se att hennes doxa och hennes praxis 

stämmer överrens i många av inläggen. Hon uttrycker sin åsikt om piller och operationer 
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och hennes handlingar följer detta. Hon opererar sig och hon använder piller för att 

förändra sitt utseende. Hon använder även högklackade skor, vilket en riktig kvinna ska 

göra, enligt hennes doxa. I inlägget där hon skriver om sin vikträdsla skiljer sig praxis 

och åsikt inte åt. Hennes vilja att gå ner i vikt formar hennes handlingar och hennes 

åsikter ligger i lag med detta. Även i inlägg 7 hänger praxis och åsikt samman. Kissie 

skriver att man ska tänka efter innan uttalanden till media görs och även att unga 

kvinnliga bloggare är maktfulla. Detta efterlevs då Kissie inte längre uttalar sig till 

media
85

 och makten ligger i hennes beteende då hon ger råd som andra förväntas följa 

eftersom hon vet bättre än andra, hon beter sig som att hon har inflytande. 

 

Några av inläggen visar exempel på när åsikt och handling både går ihop och isär. I 

inlägg 1 då hon skriver att hon har en snygg kropp kan vi hitta detta. Kissie tar upp sina 

fördelar, då bland annat ”Jag har snygg kropp”, i diskussionen om att man ska se till sina 

positiva egenskaper och fördelar. Det vill säga, handling och åsikt går ihop. Hennes 

påstående om den snygga kroppen, åsikten, kan dock ifrågasättas med tanke på hennes 

handlingar med skönhetsingrepp. Vid komponerande av inlägget hade hon gjort 

bröstförstoring och injektioner av silikonpreparat i läppar, näsa, kinder och haka. Hon 

hade dock ännu inte opererat näsan, vilket hon nu har gjort. Om hon hade tyckt att hon 

hade en snygg kropp hade hon inte ändrat något på den. I inlägg 8 kan vi också se 

exempel på detta. I detta inlägg kan vi läsa om att hon tycker att hennes föreläsning gick 

bra, den var värt allt jobb och föreläsningen var en adrenalinkick. Handlingen därefter 

hade naturligt varit om hon hade fortsätt med föreläsningar men det gör hon inte, hon 

förklarar att hon inte vill det just nu och föreläser heller inte. Precis i den tanken håller 

praxis ihop men den naturliga ordningsföljden på åsikt och handling händer inte. Åsikt 

och handling stämmer överens till viss grad även i inlägg 9 då hon skriver om sin 

passivitet angående bråk. Bild nummer fyra i inlägget både stärker och motsäger Kissies 

passivitet. Bilden stärker åsikten om att hon är oskyldig eftersom Kissie vänder bort 

ansiktet från handen som pekar finger. Bilden motsäger samtidigt oskyldigheten eftersom 

Kissie klistrat dit märket ”Jersey Shore” på bilden och det programmet med sina 
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egenskaper är inte passiva eller oskyldiga på det sättet. Det verkar som om Kissie 

identifierar sin kväll med det programmet, hon själv spelar en roll under kvällen och 

därför är hon medverkande i den identifikationen.  

 

I inlägg 4 där hon beskriver att ett visst klädval bidrar till manlig uppmärksamhet är ett 

exempel på när praxis och handling inte håller samman. Hennes åsikt och handling går 

ihop vad gäller klädvalet men om hänsyn tas till den första bilden där Kissie står och 

putar med läpparna i en spegel verkar inte manlig uppmärksamhet vara oönskad. Att vara 

fin för sin egen skull är inte synonymt med att vilja ha manlig uppmärksamhet men att 

kasta pussmunnar mot en spegel i en gemensam korridor gör inte att det känns som 

uppmärksamhet är oönskad. Tittar man noga på bilden syns hissen Kissie står framför, 

därav är hon inte på ett eget rum.   

 

I inlägg 6 är praxis svårt att fastställa då hennes doxa ifrågasattes i detta inlägg, var hon 

för smal eller inte?  Ett sett att se det på är att hon förut var smal som på bilden och tyckte 

detta var snyggt men i inlägget pratar om att hon har ätit upp sig och diskussionen lyder 

om hon var för smal på bilden. I detta exempel har åsikt och handling inte gått isär utan 

ändrats tillsammans. Så pass smal som hon är på bilden tyckte hon var fint förut, hon 

hade inte aptit och åt inte mycket men nu har hon ätit upp sig lite eftersom aptiten har 

kommit tillbaka och hon är inte lika smal men fortfarande snygg.  

 

6. Slutsatser 

Under detta avsnitt besvaras frågeställningarna och vi kommer att föra en diskussion om 

våra egna åsikter kring resultatet och om detta var vad vi hade förväntat oss. Om 

resultaten anses rimliga av oss och om vi anser att dessa är något värt att undersöka 

vidare tar vi också upp det här. Resultatet från analysen kommer också att ställas i 

relation till teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  

 

6.1 Svar på frågeställningar  
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- Vilka typer av kvinnlighet skapas? 

Kvinnligheten som skapades av våra utvalda inlägg var att en kvinnas utseende är av 

betydelse. Det har vi kunnat se då nästan alla inlägg tog upp utseende på ett eller annat 

sätt. Inlägg som handlade om vardagliga saker nämnde ändå på något sätt utseende,  

exempelvis träning för utseendets skull eller olika piller för att bli brun eller smal. Även 

om det fanns enstaka inlägg som inte behandlade utseende gjorde majoriteten av dem det 

i någon form. 

Den typ av kvinnlighet handlade inte om att man skulle se ut på ett speciellt sätt utan vi 

kan bara dra slutsatsen att en kvinnas utseende är av betydelse. Detta eftersom Kissie ofta 

gick emot sig själv med det hon sa. Ett inlägg handlade om att man skulle vara nöjd med 

sig själv och sina brister, sociala eller utseendemässiga, medan andra inlägg tog upp 

operationer, piller, träning och bantning för att få ett önskat utseende. Vi kan därför inte 

dra några specifika slutsatser om hur en kvinna ska se ut utan endast att det är av 

betydelse. 

 

- Vilka retoriska medel används i skapandet av kvinnlighet? 

Kissie använde sig av argument, avkortade eller ofullständiga argument som kallas 

entymem och regelrätta påståenden för att skapa olika former av kvinnlighet. Vi såg att 

när hon pratade om utseende och dess betydelse använde hon sig av alla tre sorters 

argument, logos-, ethos- och pathosargument. Ett fullständigt argument blev det då hon 

skrev ut sina premisser eller syftade till allmänt vetande, som att man går ner i vikt om 

man inte äter, och därför var det lätt att urskilja dessa. Vi såg den röda tråden mellan tes,  

premisser och slutsats. 

Många gånger när Kissie argumenterade förlitade hon sig på doxa, att vi andra har hennes 

verklighetsuppfattning, och därför blev dessa argument endast entymem. Orsaken till 

detta var att hon inte skrev ut alla premisser, hon hoppade över premisser som hade 

behövts för att vi skulle kunna förstå argumenten och hennes resonemang. Ibland 
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använde hon förkortade argument då inte alla premisser behövdes eftersom vi förstod 

oavsett, den röda tråden var självklar utan dessa. 

 

Det har märkts i inläggen att Kissie utgår från sig själv som en auktoritet och hon antar 

att vi som läsare lyssnar på henne och tar emot de råd hon har att ge. Därför har hon 

använt påståenden som retoriskt medel, även om hon bara har påstått något utgår hon från 

att vi anammar det. 

 

- Hur ställer sig den konstruerade kvinnligheten i förhållande till dominerande former av 

kvinnlighet i dagens samhälle?  

En del av de dominerande formerna av kvinnlighet handlar om kvinnors utseende, att 

kvinnor skönhetsopererar sig för utseendets skull och att kvinnor i media ofta benämns 

med yttre attribut. Detta tolkar vi som att kvinnors utseende är av betydelse, vilket var 

den typ av kvinnlighet som konstruerades i Kissies inlägg. Sedan finns det specifika ideal 

för en kvinnas utseende i genusteorin men vi kan som sagt inte tolka att det fanns några 

sådana i Kissies inlägg. Dock kan vi dra slutsatsen att den konstruerade bilden 

upprätthåller de nuvarande kvinnoidealen.  

 

6.2 Diskussion av resultat 

Av våra svar på frågeställningarna ser vi att bloggen har konstruerat en kvinnlighet som 

är att en kvinnas utseende är av betydelse och att detta är ett budskap som bloggen för ut. 

Vi ser att det finns argument som stödjer bilden och att denna bild stärks av de rådande 

kvinnoidealen. Resultatet är inte överraskande för oss då Kissie, i annan media, har 

omtalats för sina skönhetsoperationer och extrema dieter. Dock hade vi förväntat oss att 

hon skulle uttala sig mer om hur en kvinna förväntas se ut och hur kvinnor ska agera för 

att bli snygga, som att banta och fettsuga sig för att bli smal. Även om dessa ämnen 
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nämndes några gånger trodde vi att dessa ämnen skulle tas upp på ett mer extremt sätt. 

Ett helt inlägg handlade om att man ska vara nöjd med sig själv oavsett hur man ser ut, 

detta hade vi inte väntat oss.  

 

Vi tolkar det som att samhällets kvinnliga ideal fortfarande påverkar omgivningen och att 

de reproduceras. Vi har analyserat Kissies blogg, hon är en ung kvinna med en 

maktposition då hon har tagit stort utrymme i den offentliga arenan. Hon diskuteras i tv 

och tidningar och syns i fler medier än sin egen blogg. På det sättet går hon emot de 

dominerande formerna av kvinnlighet men trots detta reproducerar hon dem även i sina 

texter på grund av den typ av kvinnlighet vi fick fram vid analysen. Bloggen blir ett 

uttryck för en genusdiskurs på grund av detta. 

Vid en första blick kan resultaten tyckas vara rimliga, dock anser inte vi detta. Kissie är, 

som sagt tidigare, en ung kvinna med en framgångsrik blogg. Även om man inte läser 

hennes blogg är det många som vet vem hon är enbart på grund av all uppmärksamhet 

hon fått i media. Hon går emot den dominerande kvinnligheten om att kvinnor inte ska 

synas i media på grund av detta men sitter sedan och reproducerar de mest extrema 

kvinnoidealen, enligt oss. Att ändra sin kropp med skönhetsoperationer anses feminint 

och det gör hon ganska ofta med mindre ingrepp men också större operationer. Att banta 

och eftersträva en smal kropp anses också feminint, detta gör hon med piller och dieter av 

alla dess slag. Samtidigt skryter hon om vilken makt hon som en ung kvinna har. Vi 

tycker att detta är väldigt intressant eftersom Kissie är känd för att vara provocerande 

genom att säga saker med nya perspektiv men sitter i själva verket och reproducerar 

gamla kvinnoideal på extrema sätt. Exempelvis att dricka citronvatten för att dämpa 

hungern och på så sätt slippa äta så mycket. Vi anser att detta är värt att undersöka vidare, 

finns det fler framgångsrika och offentliga kvinnor som reproducerar kvinnoideal och på 

vilket sätt gör de det? Det är också intressant att se om det finns nya kvinnoideal som 

skapas av offentliga kvinnor.  
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6.2.1 Diskussion av resultat gentemot tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

Det finns exempel både på en kvinnlig och en manlig diskurs i bloggen. Både en manlig 

och en kvinnlig diskurs representeras i alla inlägg på något sätt, förutom i inlägg 3 och 6 

där vi endast kunde hitta en kvinnlig diskurs. En kvinnlig diskurs visas på grund av vissa 

ämnesval och på språket i bloggen. Ämnen som tas upp i dessa inlägg som anses 

”kvinnliga” är shopping, bantning, skönhetsoperationer och andra relateringar till 

utseende. Språket som används i bloggen är ofta informellt och personligt och Kissie 

skriver till viss del känsloinvolverat, detta kan kopplas både till en ”kvinnlig” diskurs och 

till tidigare forskning.   

 

En ”manlig” diskurs dyker också upp i bloggen tack vare några ämnesval. Det ses som 

mer typiskt ”manligt” att skriva om träning, sport och karriär, vilket Kissie ibland gör. Ett 

manligt språkbruk framträder i bloggen i form av fult språk och svordomar, detta kan vi 

se i flera inlägg. Till exempel kan vi i inlägg 1 se detta i användningen av svordomen 

”jäklar” och ordvalet ”röv” istället för rumpa. I inlägg 3 refererar Kissie till sina skor med 

ordet ”hor” vilket är ett nedvärderande ord och därmed är ett manligt ordval. Hon 

använder sig även av frasen ”skinny bitches” för att referera till kvinnor i inlägg 2, detta 

kan ses som skällsord och tillhör därför också en manlig diskurs.  

 

Tidigare forskning visar att det är fler kvinnor än män som ändrar om sina kroppar med 

hjälp av skönhetsoperationer, vilket visar att bland annat inlägg 10 reproducerar en 

”kvinnlig” diskurs då hon pratar om sin stundande näsoperation. En annan ”kvinnlig” 

diskurs visas även i inlägg 4 där hon visar en bild på en meny från en restaurang och där 

hon har kommenterat faktumet att maten är under 600 kalorier med ett rött ”Yes..! ;)”. 

Detta kan relateras till bantning och utseende som anses vara ”kvinnliga” ämnen. En 

kvinnlig diskurs menar att en kvinna ska vara smal, Kissie frångår detta lite i inlägg 6 och 



 

 55 

ifrågasätter hur smal det är snyggt att vara, och hur hälsosamt det är. Hon är även mer 

inne på en manlig diskurs med tanke på att hon har ätit upp sig. 

 

En ”kvinnlig” diskurs ses även i inlägg 7 eftersom Kissie diskuterar medieexponeringen 

som ett problem, hon vill se en lösning på vad det är som gör unga kvinnliga bloggare till 

föremål för medias uppmärksamhet. En ”manlig” diskurs hade visat sig om Kissie istället 

hade konstaterat problemet och orsaken till det och inte hade vänt sig till läsarna i form 

av frågor för vidare diskussion. En ”manlig” diskurs innehåller makt, det är ”okvinnligt” 

att sträva efter makt och det ser vi att Kissie går emot, hon ser redan sig själv som en 

innehavare av makt. Makt kan vi även se exempel på i inlägg 8 där hon skriver om 

föreläsningen hon hållit i. Det är hon som har kunskapen och det är hon som ska föra ut 

den till alla andra. Tidigare forskning visar även att män vill sprida ut kunskap och 

information, vilket hon gör i detta fall. En ”kvinnlig” diskurs visas i samma inlägg 

eftersom hon vill veta sina läsares åsikter, huruvida de skulle tycka det vore roligt att höra 

henne föreläsa. Att diskutera och vilja veta andras åsikter anses vara ”kvinnligt”, 

”manligt” är att inte fråga eftersom de redan vet att folk vill höra dem föreläsa för att de 

tycker att det är roligt. Den ”kvinnliga” diskursen syns också eftersom kvinnor vill skapa 

sociala relationer genom att använda språket.  

 

En studie fokuserade på konstruktionen av ”vanliga tjejer” i bloggar, hur bloggaren 

relaterade till sina läsare genom att skapa en identitet som en vanlig tjej som har samma 

problem och glädjeämnen som andra tjejer. Denna tidigare forskning stämmer till viss del 

in på dessa inlägg. I inlägg 5 syns denna konstruktion då hon skriver om att hon har 

samma problem med vikt och ångest över vikten som många andra tjejer. Det kan även 

hittas i inlägg 6 då hon tvekar på sitt utseende, vilket många vanliga tjejer gör. Det gör att 

de kan relatera till henne. Kissie pratar även i inlägg 10 om att hon, som alla andra, blir 

sega på söndagar och även detta är något som kan kopplas till den tidigare forskningen. 

Hon relaterar till sin publik genom att visa att hon är som dem. Det finns även exempel 

på när denna konstruktion bryts. I inlägg 8 försöker hon inte alls identifiera sig som en 
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”vanlig tjej” utan betoningen i detta inlägg ligger på att Kissie ser sig som en kändis. Hon 

ser sig inte som vanlig utan hon har problem som andra tjejer behöver oroa sig för.  

 

7. Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få fram hur en populär blogg konstruerar kvinnlighet och 

se om den utmanar eller stärker de typer av kvinnlighet som dominerar i dagens samhälle. 

För att få fram ett svar på vårt syfte har vi konstruerat tre frågeställningar som ska hjälpa 

oss med detta. Dessa frågeställningar är: 

 

- Vilka typer av kvinnlighet skapas? 

- Vilka retoriska medel används i skapandet av kvinnlighet? 

- Hur ställer sig den konstruerade kvinnligheten i förhållande till de former av kvinnlighet 

som finns i dagens samhälle? 

 

Den metod som används i studien är retorisk analys, som är en kvalitativ metod. Vi har 

här fokuserat på vad ett argument är för något och hur ett argument kan vara uppbyggt. Vi 

har sedan gått in på användningen utav logos-, ethos och pathosargument och begreppen 

doxa och praxis, som alla ska hjälpa oss att svara på frågeställningarna.  

 

Den teoretiska utgångspunkten som används i studien är genusteori. För att kunna svara 

på hur den typen av kvinnlighet ställer sig i relation till de nuvarande kvinnoidealen 

måste vi först veta vilka dessa är. Vi har, genom genusteorin, fått fram att kvinnor anses 

ha specifika egenskaper, använder sig av språket på ett annat sätt än männen och att de 

länge varit utestängda från alla typer av offentliga arenor.  

 

Genom att undersöka tidigare forskning inom ämnet har vi även sett att genus- och 

identitetskonstruktion i svenska studier visar att kvinnliga bloggar både går emot och 

upprätthåller kvinnliga ideal. Vi har även kunnat se skillnader mellan könen både när det 
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kommer till språk och ämnen i bloggarna. För att sedan få fram vilka teman Kissies 

inlägg handlar om har vi använt oss utav en innehållsanalys och sedan gjort ett strategiskt 

urval på temana för att få fram inlägg som kan svara på våra frågeställningar och vårt 

syfte.  

 

Resultaten av denna studie visar att den typ av kvinnlighet som Kissie konstruerar i sina 

inlägg är att en kvinnas utseende är av betydelse. Vi kan inte dra några slutsatser om hur 

en kvinna ska se ut, endast att utseendet är viktigt hos en kvinna. Detta kan vi se stämmer 

överens med genusteorierna och den tidigare forskning vi presenterat. Kvinnor 

skönhetsopererar sig för att få ett mer önskat utseende och kvinnor benämns ofta i media 

utifrån yttre attribut. Detta tolkar vi som att utseendet hos en kvinna är av betydelse. De 

retoriska medel som används för att konstruera denna bild är argument i form av logos-, 

ethos- och pathosargument. Hon använde alla tre sorters argument när hon argumenterade 

för den kvinnligheten. Kissie använder sig även utav entymem, som ofta stödjer sig på 

doxa, och rena påståenden.  

 

Kissie reproducerar i sin blogg gamla kvinnoideal fast på ett lite mer extremt sätt. Det 

skulle vara intressant att studera vidare på detta för att se om det finns fler kvinnor som 

reproducerar dessa kvinnoideal och på vilka sätt de gör det. Det skulle även vara 

intressant att se om det finns offentliga kvinnor som producerar nya ideal och kanske vill 

ändra på den kvinnobild vi har i dagens samhälle. 
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