
1 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT BLOGGA FÖR EN LÖN 

En visuell analys av hur två bloggerskor etablerar  

ethos och går från amatörer till professionella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 

Retorik 

Handledare: Marie Gelang 

Författare: Elin Jaeger  

    VT 2014 



2 

 

ABSTRACT 

 

Denna uppsats avser att analysera hur två bloggerskor etablerar ethos genom visuella 

budskap. Genom att studera vilka personae bloggerskorna förmedlar och hur dessa påverkar 

formningen av ethos, är arbetets syfte att undersöka hur bloggerskorna gör för att kunna locka 

så många läsare att de har möjlighet att med hjälp av annonsörer och sponsorer tjäna pengar 

på sitt bloggande. Detta studeras genom en visuell retorikanalys samt en hermeneutisk metod. 

Stöden för argumentationen hämtas i den klassiska retoriken tillsammans med relevanta inslag 

från modern retorik. Analysen visar på att bloggerskorna i det tidigare skedet av sitt 

bloggande framförallt visar personae som handlingskloka, omsorgsfulla och opretentiösa – 

personlighetsdrag som kan kopplas till förnuft och därmed innebär att de i första hand stärkte 

sina ethos genom logos. Idag visar båda bloggerskorna upp fler personae som snarare kan 

kopplas till det känslomässiga, exempelvis kärleksfullhet, vänlighet och ärlighet – varpå det 

kan konstateras att de idag skapar sina ethos genom i första hand pathos, något som tycks 

attrahera fler läsare. Att känslomässigt engagera sina följare och visa såväl arete som fronesis 

och eunoia när de bloggar om stora delar av livet medför att bloggerskorna bygger upp ett 

tillräckligt starkt ethos för att lyckas locka annonsörer och därmed få en inkomst på bloggen.  
 

NYCKELORD:  
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1. INLEDNING 

Under 2000-talet har sociala medier och inte minst bloggar fått rejäl skjuts framåt i vårt 

samhälle. Somliga använder bloggar som en möjlighet att känna tillhörighet och 

kommunicera med likasinnade, för att få tips och råd kring livet eller att slappna av från 

verkligheten en stund och istället inspireras av andra människors liv. För andra handlar 

bloggar om betydligt mer än så, då de i vissa fall kan resultera i en inkomstkälla. Bloggarna 

har idag ändrat levnadsvillkor för människan som numera kan tjäna pengar på ett så trivialt 

intresse som att driva en blogg. Hon kan numera arbeta från en paradisstrand, sommarstugan 

eller något annat ställe hon föredrar framför ett vanligt kontor med fasta arbetstider. Genom 

att dela med sig av små glimtar från sitt liv skapar sig den professionella bloggerskan1 ett 

nätverk av följare, som i denna bloggatmosfär får en relation till henne och kanske inspireras 

av hennes sätt att leva eller på andra sätt finner henne intressant att följa.  

 

Retorik handlar om att förmedla något, att kommunicera. Detta behöver inte ske genom tal 

eller skrift, då retorik även definierats som den mänskliga användningen av symboler i 

kommunikativt syfte. Ändamålsenlig kommunikation kan även ske genom bilder och 

symboler, något som ofta är synligt i bloggar. Det viktigaste för en avsändare är att lyckas 

förmedla sitt budskap på ett för mottagaren tilltalande sätt, så att denne kan uppfatta och ta till 

sig det som avses.2 Det är viktigt för talaren att anpassa sig efter mottagaren och fundera över 

vad som är det bästa sättet att övertyga i den specifika situationen. Men vilket sätt retorn än 

väljer finns det en viktig komponent för möjligheten att lyckas övertyga; trovärdigheten.  

 

Genom att bygga upp en trovärdighet och etablera ett starkt ethos finns det bloggerskor som 

idag inspirerar sina läsare genom att blogga om sina liv, innehållandes fantastisk matlagning, 

härligt familjeliv, vackra kläder, exklusiv inredning, fint boende och goda vänner. Då 

bloggerskornas kommunikation kan ha en övertygande inverkan på läsaren är detta fenomen 

retoriskt, då bloggen syftar till att engagera och övertyga läsarna om något. Det blir därför 

viktigt att studera bloggerskornas retorik då det är nödvändigt för dem att övertyga sina 

följare att känna förtroende för sakerna de skriver om, så att det blir möjligt för bloggerskorna 

att fortsätta livnära sig på sitt intresse med hjälp av reklamintäkter och sponsring. 

 

 

  

                                                 
1
 Kvinnorna i analysmaterialet benämns som ”bloggerskorna” för att minska förvirringen och blanda ihop det 

med själva bloggarna de skriver i. Enligt SAOL finns inte ordet bloggerska registrerat, men i bloggvärlden är det 

välanvänt varför jag ser det som passande i detta sammanhang. 
2
 Mral, Brigitte & Olinder, Henrik, 2011: Bildens retorik: i journalistiken, Stockholm, Nordstedts, s. 15 
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1.1 BLOGGEN SOM FENOMEN 

Enligt SAOL och Nationalencyklopedin är en blogg en ”dagbok på webben som uppdateras 

kontinuerligt och är öppen för kommentarer”.3 Tilläggas kan att en blogg är en plats för 

kommunikation och rentav publikation, då det är öppet för vem som helst att starta en blogg 

och uttrycka sig. Bloggar kan beskrivas som samlingsplatser där det blir enkelt för människor 

att finna nya kontakter och relationer med andra som delar ens intressen, livsstil eller 

värderingar. Då det även finns kommentarsmöjligheter kan relationer skapas i dialoger mellan 

bloggaren och dess följare.  

 

Enligt författarna till boken Bloggtider uppkom bloggen i mitten av 1990-talet. De menar att 

den första bloggen skapades av webbens uppfinnare Tim Berners-Lees då han skapade en 

hemsida där han publicerade länkar till andra nya hemsidor på webben.4 Sedan dess har 

antalet bloggar växt lavinartat och det är en nästintill omöjlig uppgift att uppskatta hur många 

bloggare det finns i Sverige, då det startas tusentals bloggar varje dag. Den största 

målgruppen för bloggar är kvinnor i åldrarna 16-24 år, och det uppskattas att 40 % av den 

berörda delen kvinnor antingen driver en blogg idag eller har varit aktiva bloggerskor.5 

Bloggportalen är en stor webbplats som samlar många av Sveriges bloggar under ett och 

samma tak, och den 22 april 2014 fanns där 131 723 aktiva bloggar registrerade.6  Bloggar 

kan således tolkas som något som en stor del av Sveriges befolkning ägnar delar av sitt liv åt, 

antingen genom att själva skriva en blogg eller genom att följa andra människors bloggar.   

 

Om besöksstatistiken på en blogg är hög intresserar sig många gånger olika företag för 

bloggen som reklam- och annonsplats, och bloggerskan kan då tjäna pengar genom att göra 

reklam för företagen på sin blogg i utbyte mot en bestämd ersättning.7 Ibland förekommer 

även samarbeten då bloggerskan kan få sina läsare att besöka företagens egna sidor genom att 

hon i sin egen text länkar till utvalda produkter eller sidor, vilket också kan generera pengar 

till bloggerskan utifrån hur många som besöker hemsidan via hennes länk. Ibland kan denna 

form av reklam vara uppenbar, ibland är den av det mer dolda slaget och som bloggläsare kan 

det vara svårt att veta vad som är mer kommersiellt i bloggen och vad som är vanliga åsikter.    

 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att genom visuell retorikanalys, med hjälp av begreppen ethos 

och persona, undersöka hur bloggerskorna Victoria Riis och Anna Åberg gör för att skapa 

tillräckligt intresse och den trovärdighet de behöver för att kunna ha en vinstindrivande blogg.  

                                                 
3
 SAOL sökord ”blogg”, hämtad 2014-04-21 Se även Nationalencyklopedin sökord ”blogg”, hämtad 2014-04-21 

4
 Nygren, Stattin & Wåge, 2005: Bloggtider, Stockholm, Mediestudier 

5
 Trackback.se http://trackback.se/hur-manga-bloggar-finns-det-i-sverige/ hämtad 2014-04-21  

6
 Bloggportalen.se http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/About hämtad 2014-04-21  

7
 Rettberg, Jill Walker, 2008: Blogging, Polity Press, Cambridge, s. 127  

http://trackback.se/hur-manga-bloggar-finns-det-i-sverige/
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vilka olika personae blir synliga i bloggerskornas visuella budskap genom åren de bloggat? 

2. På vilka sätt skapar bloggerskorna sina offentliga ethos? 

3. Har bloggerskornas offentliga ethos förändrats över tid och i så fall hur?  

4. Vad gör bloggerskorna för att lyckas få en vinstindrivande blogg? 

 

1.4 TIDIGARE FORSKNING 

Viss forskning har gjorts rörande hur ethos etableras i bloggar samt hur persona kan ha 

inverkan på en persons ethos. En titt på tidigare forskning visar att begreppet ethos ibland inte 

används i vissa sammanhang även om det kan konstateras att det är vad som avses, vilket 

skulle kunna bero på att ethos är ett retoriskt begrepp. Ur exempelvis ett mediekommunikativt 

perspektiv förklaras det som ett personligt varumärkesbyggande. Som exempel på detta finns 

Maria Abbenstam och Ida Skölds uppsats ”Konsten att paketera sig själv – Kommunikations-

strategier för personligt varumärkesbyggande i sociala medier”.8 De menar att majoriteten av 

den forskning som finns kring hur personer skapar en identitet via sociala medier stödjer sig 

mot en teori om att personer gärna väljer att framställa sig själva så fördelaktigt som möjligt. 

De beskriver hur personer i sociala medier kan välja att publicera utvalda bilder och 

information, och påpekar att det blir svårt för en person att välja vilken typ av information 

denne ska offentliggöra då det finns en stor publik till sociala medier. En av uppsats-

författarnas slutsatser är att det krävs feedback från publiken för att en person ska kunna 

upprätthålla känslan av ett meningsfullt personligt varumärke. De skriver också att ”det som 

karaktäriserar ett starkt varumärke och gör kunden lojal är att det tillfredsställer kundens 

behov och önskningar”.9 

 

Uppsatsförfattarna menar även att ”i dessa medier blir det beteende som äger rum i den främre 

regionen komplext eftersom människor är vana vid att uppträda på ett visst sätt framför en 

viss publik och på ett annat sätt inför en annan”, vilket kan kopplas samman med det vi i 

retoriken beskriver som att personer framställer sig själva genom olika personae, något som 

också visar sig i föreliggande uppsats. Abbenstam och Skölds analys visar att bloggare väljer 

att visa upp en fördelaktig sida av sig själv som inte nödvändigtvis är autentisk med personen, 

och styrker detta med en teori om att människor gärna visar en förskönad bild av sig själva.  

I sina slutsatser konstaterar de att trovärdighet är grundläggande för ett starkt varumärke.10 

 

Daniel Stathon har undersökt dialekter som retorisk resurs och i sin uppsats har han kopplat 

samman begreppet persona med dialekter, i och med att dialekter kan förknippas med olika 

                                                 
8
 Abbenstam, Maria & Sköld, Ida, 2011: ”Konsten att paketera sig själv. Kommunikationsstrategier för 

personligt varumärkesbyggande i sociala medier”, kandidatuppsats, Linnéuniversitetet, s. 31  
9
 Abbenstam & Sköld (2011) s. 31 

10
Abbenstam & Sköld (2011) s. 29ff 
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egenskaper. Exempelvis att norrlänningen kopplas till natur betydligt mer än vad 

stockholmare gör, vilket skulle kunna ge en norrlänning mer trovärdighet vad gäller 

naturfrågor. Vad uppsatsförfattarens studie fastslår är att dialekter är fullt användbara som 

retoriskt medel.11 

 

Josefin Alneberg har skrivit uppsatsen ”Etik och strategiska bloggar: När bloggen blir PR-

verktyg” inom medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes uppsats visar på att det kan 

vara enkelt för en avsändare att genom en blogg föra publiken i den tankeriktning han vill, i 

detta fall i PR-syfte. Hon bygger sin studie kring en teori som visar att bloggar ofta ses som 

trovärdiga och tillförlitliga. Undersökningen visar hur bloggarna endast utformas på ett för 

syftet gynnande sätt, vilket lett till att sanningshalten i dem inte alltid är tillförlitlig.12 

Alneberg skriver om hur begreppet PR, public relations, ofta förknippas med negativa åsikter 

om manipulation eller vilseledande aktiviteter som i sig inte uppfattas som trovärdiga. Att PR 

därför numera blir ett allt vanligare inslag i bloggar gör det svårare för konsumenterna att veta 

vad som är fakta och vad som är konstruerat. Detta kan gälla exempelvis produktplacering 

och reklam. Dock anses svenskarna vara både medvetna och kritiska till detta, varför det finns 

viss eftertänksamhet gentemot bloggar och PR-kampanjer av dessa slag. Dock kan detta lösas 

genom att bloggaren är transparent, det vill säga öppen med vad som är av det ena eller andra 

slaget. Dock kan å andra sidan PR-kampanjer vara direkt beroende av att det inte förekommer 

någon transparens, utan lyckas bättre ifall konsumenten inte inser att det ligger ett 

kommersiellt syfte bakom.13 

 

En undersökning gjort av Sandra Kastås och Malin Bandh visar att det i första hand inte är 

själva bloggen, utan istället bloggerskan bakom som påverkar läsarna – en aspekt som i 

föreliggande uppsats kommer att belysas genom begreppen ethos och autenticitet. Man menar 

att bloggerskan blir trovärdig då hon visar upp plagg hon själv anser vackra och som hon vill 

bära, istället för att endast följa trender vilket är vanligt i exempelvis modemagasin.14 

Uppsatsförfattarna hänvisar till en undersökning som bevisar att 58 procent av 740 tillfrågade 

bloggläsare någon gång handlat något de tidigare sett i en blogg, vilket tyder på den påverkan 

bloggläsare kan utsättas för.15 En viktig aspekt uppsatsförfattarna belyser är dock att även om 

viss påverkan sker omedvetet genom bloggläsandet, så är man medveten om att allt inte visas 

i bloggarna och ser tipsen och reklamen som en service snarare än något negativt. Intressant 

är att läsarna är överrens om att de förmodligen påverkas undermedvetet, varför något som de 

                                                 
11 Spathon, Daniel, 2013: ”Dialektens retorik. En studie om dialekter som retorisk resurs”, kandidatuppsats, Södertörns 

högskola, s. 38  
12 Alneberg, Josefin , 2009: ”Etik och strategiska bloggar: När bloggen blir PR-verktyg”, magisteruppsats, Örebro 

Universitet.  
13 Alneberg (2009) s. 10f 
14 Bandh, Malin & Kastås, Sandra, 2009: ”Passion for fashion. En studie om modebloggars påverkan på konsumenters 

agerande”, kandidatuppsats, Uppsala universitet, s. 41 
15 Bandh & Kastås (2009) s. 7f 
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ser som en personlig klädsmak egentligen kan vara något de påverkats att tycka om.16  

Uppsatsen ”Placerad produktreklam i modebloggar – En studie om placerad produktreklam i 

svenska modebloggar och dess påverkan på bloggläsarna.” belyser en mer kommersiell aspekt 

på bloggar. Även denna undersökning visar att produktplaceringen upplevs som positiv och 

snarare uppfattas som tips än som reklam av hela 70 procent i den berörda undersökningen. 

Det tycks även vara godtagbart för bloggerskorna att få ersättning för den reklam de gör, så 

länge den är ärlig och sann, något som hänger ihop med det stora förtroende läsarna tycks ha 

för bloggerskornas tillförlitlighet.17 Till sist tyder uppsatsen på att den reklam som finns i 

själva texten uppskattas mer än de annonser som finns i bloggens marginaler, då dessa 

upplevs som störande.18 Om reklamen placeras på fel sätt finns stor risk att den upplevs som 

negativ, vilket kan vara förödande för såväl bloggerskan som det annonserande företaget.19 

 

Det som skiljer föreliggande uppsats från tidigare resultat är att bloggerskornas trovärdighet 

analyseras ur ett retoriskt perspektiv, och detta genom en visuell analys vilket det inte tycks 

finnas tidigare forskning om. Uppsatserna ovan behandlar inte begreppen ethos och persona 

så som i denna uppsats. Dessutom görs denna uppsats på mindre kända bloggerskor i 

jämförelse med ovan nämnda studier som gjorts på välkända bloggerskor som exempelvis 

”Blondinbella” och ”Kenza”. Valet av uppsatsens empiriska material motiveras i kapitel 3.1. 

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för resultatet som presenteras i analysen 

kommer här att bli presenterade. Först introduceras retorik och sedan följer en koncentrerad 

beskrivning av ethos, persona, visuell retorik och semiotik – begrepp som har stor betydelse 

för uppsatsen.  

 

2.1 RETORIK 

Retorik är vetenskap med rötter i antiken. Den förmodat mest kända definitionen av retorik är 

formulerad av Aristoteles, som sade ”låt retoriken vara en förmåga att i varje enskilt fall 

uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.20 Det var framförallt det verbala 

ordet som åsyftades, även om definitionen i viss mån även kunde innefatta skrift. En 

modernare tolkning av retoriken är dock att det är ”en vetenskap om kommunikation och 

symbolanvändning i mer generell mening” och därför nu även innefattar det persuasiva i icke-

verbala yttranden som musik, film och teater. Dessutom utvidgades synen på retorik till att 

                                                 
16 Bandh & Kastås (2009) s. 41f 
17

 Behrami, Jenny, 2012: ”Placerad produktreklam i modebloggar – En studie om placerad produktreklam i 

svenska modebloggar och dess påverkan på bloggläsarna.”, kandidatuppsats, Halmstad Universitet, s. 40f 
18

 Behrami (2012) s. 40f 
19

 Behrami (2012) s. 18 
20

 Aristoteles, 2012: Retoriken, översatt av Johanna Akujärvi, Ödåkra, Retorikförlaget, I. II.1 1355b 
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inte endast involvera uppenbart persuasiva objekt. Professor Jens Elmelund Kjeldsen väljer att 

definiera retorik som ”ändamålsbestämd och verkningsfull kommunikation”.21 

 

2.2 ETHOS 

Aristoteles ansåg att det finns tre bevismedel inom retorikkonsten som man som talare 

behöver ha för att lyckas övertyga genom trovärdighet, och kallade dessa för ethos, pathos 

och logos. Logos handlar om en argumentations förnuftsenliga hållbarhet, och kan stärkas 

genom att använda sig av statistik och betydande fakta. Pathos innebär att en talare ätter 

publiken i en viss sinnesstämning. Ethos kan enklast beskrivas som en talares trovärdighet 

eller karaktär, något som kan stärkas genom exempelvis erfarenheter.22  

 

Genom retorikens historia har begreppet ethos använts som förklaring för hur en talares 

trovärdighet etableras och förändras i olika situationer.23 I och med att retorik inte handlar om 

en enda sanning, utan om sannolikheter kan en avsändares karaktär – ethos – vara avgörande 

för ifall vi kan lita på något, eftersom vi inte kan vara helt säkra på informationen verkligen är 

helt sann.
24

  

 

Enligt Aristoteles är ethos något talaren erövrar.
25

 Han ansåg att det var det viktigaste medlet 

för att lyckas övertyga, och i sin bok Retoriken redogör han för en detaljerad beskrivning av 

ethosbegreppet samt hur det kan verka persuasivt. Detta gör han med hjälp av tre aspekter av 

ethos som syftar på att kunna bevisa något genom välvilja, handlingsklokhet och god moral, 

något som tillsammans resulterar i en bra karaktär och trovärdighet. Dessa aspekter kallas för 

eunoia, arete och fronesis.26 

 

Arete avser retorns dygd och moral. Det handlar exempelvis om värderingar, livsstil och 

ibland även utseende. Generositet, solidaritet och mod är en form av arete. Integritet en annan. 

Eunoia beskriver den välvilja retorn visar sina mottagare eller andra personer i största 

allmänhet. Det kan handla om att sätta ett intresse för andras välbefinnande framför sin egen 

vilja eller att få mottagaren att lita på att ett gott motiv ligger till grund för en handling.  

Fronesis handlar om retorns kompetens, handlingsklokhet och kunskap. Retorn behöver visa 

sin publik att denne är värd att lyssna till. Det kan exempelvis handla om att ha kloka och väl 

genomtänkta argument eller en trovärdig erfarenhet.27 

 

                                                 
21

 Elmelund Kjeldsen, Jens, 2008: Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, Lund, Studentlitteratur, s. 16-24 
22

 Elmelund Kjeldsen (2008) s. 33f 
23

 Gelang, Marie, 2008: Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser, Åstorp, Retorikförlaget, s. 110 
24

 Aristoteles, Retoriken I. II.1 1355b 
25

 Aristoteles, Retoriken I. II. 4-5 1356a 
26

 Aristoteles, Retoriken I. II. 4 1356a 
27

 Hellspong, Lennart, 2004: Konsten att tala: Handbok i klassisk retorik. Lund, Studentlitteratur, s. 177f 
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I modern retorik talas det även om en ny aspekt som kan stärka en persons ethos, nämligen 

autenticitet. Retorikprofessor Jens Elmelund Kjeldsen skriver om detta och menar att en 

person för att upplevas som trovärdig måste visa att denne är äkta, autentisk.
28

 Detta då 

innebörderna av att tala sanning respektive att vara sann inte är samma sak. En retor behöver 

visa att denne förespråkar något han själv tror på. 

 

De fyra nämnda ethosaspekterna påverkar således hur en retor uppfattas och det ethos som 

skapas kring denna person. Aristoteles ansåg att en talares ethos etablerades i själva 

kommunikationen, och att retorn som person i övrigt inte hade påverkan på sitt ethos.29  

 

Quintilianus höll däremot inte med Aristoteles om att talaren som person inte har betydelse, 

utan utvecklade ethosbegreppet och menade att karaktären är bunden till personligheten. Han 

menade att talaren spelar en stor roll i avgörandet för hur publiken uppskattar budskapet.
30

 

 

2.2.1 ETHOS SOM PROCESS 

Då ethos är dynamiskt är det viktigt för en retor att vara medveten om att dennes trovärdighet 

sätts på spel i kommunikation med andra, i och med att talaren erövrar sitt ethos. Dock finns 

det även de som menar att ethos tilldelas talaren av publiken, och att ethos därmed skapas i en 

situation. Beroende på hur retorn framställer sig själv i den specifika situationen förändras 

dennes ethos och blir starkare eller svagare. Denna process kan beskrivas genom tre delar av 

ethos: inledande, härlett och slutligt ethos.
 
Inledande ethos är den karaktär en retor går in i en 

situation med, och handlar således om den uppfattning publiken har om retorn innan denne tar 

till orda.  Detta inledande ethos kan exempelvis påverkas av erfarenheter om retorn i fråga, då 

exempelvis en hög titel skulle kunna vara ethoshöjande i somliga situationer. Detta inledande 

ethos är så pass viktigt att det kan vara avgörande för hur mottagarna väljer att se på eller 

uppfatta retorns budskap.31  

 

Om en person har ett starkt inledande ethos är sannolikheten större att publiken ska vilja 

lyssna och vara öppen för att ändra åsikter, vare sig vi själva valt att lyssna till personen i 

fråga eller inte. Dock finns det även chans för en retor att påverka sin trovärdighet i 

situationen, då dennes ethos kan förändras utifrån hur publiken uppfattar talaren genom 

ordval, ämnen och källor samt dennes förmåga att skapa autencitet. Detta är det härledda 

ethos en talare tilldelas under tiden kommunikationen sker, vilket senare övergår i och bildar 

ett slutligt ethos. Detta ethos, med vilket retorn lämnar mottagarna, har således stor betydelse i 

                                                 
28

 Elmelund Kjeldsen (2008) s.131f 
29

 Aristoteles, Retoriken I. II. 3-6 1377b 
30

 Quintilianus, 1953: Institutio Oratoria, översatt av H.E. Butler, Harvard University press, Cambridge, IV. I. 

12 & XI. I.30 
31

 Elmelund Kjeldsen (2008) s. 133f 
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och med att det blir inledande nästa gång retorn kommunicerar med berörda mottagare.
32

 

 

2.3 PERSONA 

En person kan ge uttryck för flera versioner av sig själv, vilket inom retoriken benämns som 

att man har olika persona (plural personae). Retorikprofessor Brigitte Mral definierar 

begreppet enligt följande:  

 

Att välja en persona innebär att (över-)betona en enskild sida av den egna komplexa personligheten. Det handlar 

om att tona ner vissa personlighetsdrag för att istället framhäva andra, att variera och utveckla olika sidor av den 

egna identiteten. Man kan se valet av persona som en strategisk anpassning till omgivningens förväntningar och 

regler.
33

  

 

Dessa olika personae kan sedan ta sig olika uttryck i olika situationer, och en person kan då ta 

fram den bäst lämpade versionen av sig själv. Exempelvis uppträder personer ofta varierande i 

olika umgängeskretsar och dessa uppföranden skiljer sig åt beroende på om det är vänner, 

familj, arbetskamrater eller främlingar som umgänget rör. Genom att betona en del av sin 

personlighet, och lägga andra egenskaper åt sidan, väljer en person vilket persona denne vill 

visa upp. Dock är det viktigt att påpeka att ett persona inte är en roll en person ikläder sig utan 

en del av den egna identiteten. De personae som visas bildas som en blandning av det sättet en 

person förväntas uppträda på, och det sätt genom vilket en person vill framställa sig själv.
34

   

 

2.4 VISUELL RETORIK 

Retorik definieras vanligen som ”konsten att övertyga” eller ”konsten att tala”. Aristoteles 

hade främst verbal kommunikation i åtanke vad gällde retoriken
35

, men även bilder kan 

fungera som starka persuasiva budskap.
36

 Det ligger något i talesättet ”En bild säger mer än 

tusen ord”, inte minst då bilder på ett mycket effektivt sätt kan tilltala oss emotionellt.
37

 Det 

viktigaste för en retor är att publiken ska minnas dennes budskap, för att sedan 

förhoppningsvis acceptera argumentationen38 och ansluta sig till budskapet.39 Människan har 

lättare för att minna bilder än ord, varför en bild stannar kvar längre i tanken.40 Ett foto är ett 

starkt retoriskt bevismedel, i och med att det inte finns starkare bevis än att faktiskt visa 

situationen. Bilder kan således ses som en slags evidentia, då de åskådliggör verkligheten för 

                                                 
32

 Elmelund Kjeldsen (2008) s. 134-140 
33

 Mral, Brigitte, (2011): Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Ödåkra, 

Retorikförlaget, s. 17 
34 Mral (2011) s. 16f 
35 Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie (2014). Kritisk retorikanalys. Text - bild - actio. Örebro universitet 

(opublicerat manus) s. 51 
36 Mral, Brigitte, 2009: Bilden som argument. Att analysera visuell retorik, Örebro Universitet. (opubl. Manus) s. 3 
37 Mral & Olinder (2011) s. 7  
38 Argument är stöd och bevis som ges för ett budskap eller påstående. Var gång en ståndpunkt uttrycks, skrivet, uttalat eller 

visuellt, är en argumentation påbörjad. Mral & Olinder (2011) s. 37  
39 Mral & Olinder (2011) s. 7  
40 Mral, Gelang & Bröms (2014) s. 54 
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mottagaren och ett argument används för att styrka en tes. En stor fördel bilden har som 

argument är att det är svårt att säga emot en bild. Bilden återger verkligheten, även om man 

bör ha i åtanke att det även förekommer manipulerade bilder, varför det är viktigt att minnas 

att det är upp till var och en att välja ifall man vill lita på en bild och dess budskap eller inte.41  

 

Visuella budskap är en stor del av det som idag styr människors uppfattning av verkligheten 

och som formar våra åsikter och handlingar.42 Överallt i vårt samhälle möter vi bilder och 

visuella uttryck som förmedlar mer än det de faktiskt föreställer, genom att konnotera till 

egenskaper och drag som vi associerar med det avbildade.  

 

2.4.1 SEMIOTIK 

Semiotik och retorik har en nära relation till varandra i och med att de båda ämnena syftar till 

att undersöka hur människan kommunicerar genom bland annat språk, bilder och koder. 

Semiotiken intresserar sig mer för hur denna kommunikation sker med hjälp av tecken och 

vilken konstruktion som kan ligga bakom detta.
43

 

 

Det finns många olika sätt genom vilka kommunikation kan förekomma. En fysisk kontakt 

som en smekning eller ett slag är något icke verbalt, men är ändå en kommunikation då 

handlingen har ett mål i sikte. Avsändaren vill förmedla något med sitt val av fysisk kontakt. 

Vanligare är dock att vi kommunicerar med varandra utan fysisk beröring, då vi istället 

använder oss av tecken. Ett tecken är en symbol som representerar något annat. Ett tecken kan 

vara en uppåtvänd tumme, ett annat tecken kan vara ett höjt ögonbryn eller ett nedskrivet ord. 

I semiotiken talas det om tre olika typer av tecken. 

 

Ikoniska tecken står i likhetsrelation till objektet. De kan föreställa en del av det avsändaren 

vill visa, och är således metonymiska. Fotografier är ikoniska tecken i och med att de fångar 

ett litet ögonblick av en hel situation, eller en enda sida av ett objekt.  

 

Symboliska tecken är vedertagna överenskommelser, varför ord är symboliska tecken då de 

bär på en betydelse som människan gemensamt kommit överens om och skapat. Ordet hund 

har exempelvis ingen närhetsrelation till djuret utan det är människor som kommit fram till att 

vi i svenskan ska kalla just denna djurart för hundar.  

 

Indexikala tecken kan ha en fysisk relation som exempelvis ett spår eller ett symtom till det de 

representerar och står således i närhets- eller orsaksrelation till objektet.
44

 

                                                 
41 Mral & Olinder (2011) s. 36f 
42 Mral (2009) s. 4 
43 Mral,Gelang & Bröms (2014) s. 59. 
44

 Mral,Gelang & Bröms (2014) s. 60. Se även Elmelund Kjeldsen s. 284ff 



10 

 

Vid analys av tecken är det fördelaktigt att börja vid tecknets denotation, vilket innebär det 

som de flesta mottagare förmodligen skulle sammankoppla med ett tecken.
45

 Dock är det 

sällan reflektionerna kring ett tecken slutar vid denotationen. En rad vita streck skulle 

förmodligen inte säga så mycket annat än att det är just vita streck. Skulle dessa vita streck 

sättas in i en speciell kontext, som att de skulle vara målade på en gata, är det troligt att 

åskådaren skulle associera dessa till ett övergångsställe. Detta kallas konnotation, vilket kan 

beskrivas som de associationer en person gör till ett objekt, exempelvis ett ord eller en bild. 

Konnotationer görs via värderingar och känslor som uppkommer i studiet av ett tecken. 

Somliga konnotationer är konventionella, det vill säga allmänt vedertagna, medan andra är 

mer kulturella.
46

 

 

2.5 SAMMANFATTNING AV TEORIKAPITEL 

Retoriken handlar om ändamålsenlig kommunikation, att påverka någon att ta ett beslut eller 

ändra en åsikt om något. Aristoteles definierade retoriken som ”låt retoriken vara en förmåga 

att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”47 och åsyftade 

främst det talade eller skrivna ordet. Idag finns en moderniserad bild av retorik vilken tyder på 

att retorik finns i all kommunikation och således även i bilder, fotografier, filmer och teater.  

En blogg handlar rimligtvis om ändamålsenlig kommunikation då bloggerskan vill påverka 

sina läsare att fortsätta läsa den aktuella bloggen. Då retorik handlar om att övertyga på bästa 

möjliga sätt, kan detta göras på flera sätt. I de bloggar som analyseras i uppsatsens empiriska 

material görs detta genom både text och bild.  

 

Aristoteles ansåg att en talare skapade sitt ethos i själva kommunikationen, medan 

Quintilianus motsatte sig detta och istället menade att en talares personlighet och livsstil i 

övrigt har betydelse för hur denne uppfattas av publiken. Då ethos är en process kan det 

dessutom skifta i en situation, varför retoriker idag talar om inledande- härlett- och slutligt 

ethos. Genom blogginläggen bygger bloggerskan sitt ethos genom det val av inlägg hon gör, 

men det är beroende av hur hon uppfattas av läsarna och kan således såväl stärkas som 

försvagas genom valet av publikationer. 

 

I retoriken talas det om tre bevismedel vilka är nödvändiga för möjligheten att övertyga: logos 

(som talar till förnuftet), pathos (sinnesstämning) och ethos (en talares karaktär och 

trovärdighet). Ethos blir mycket betydande då retoriken inte i ansluter sig till absoluta 

sanningar utan snarare talar om sannolikheter, varför en talares ethos blir viktigt i en situation.  

                                                 
45

 Denotation är enligt Brigitte Mral ett besvärligt begrepp som utifrån olika vetenskaper hanteras olika. Mral 

menar dock att det i en retorikanalys är tillräckligt att definiera begreppet som ”ett uttrycks bokstavliga, direkt 

avläsbara betydelse”. Mral, Gelang & Bröms (2014) s. 60. 
46

 Mral, Gelang & Bröms (2014) s. 62 
47

 Aristoteles, Retoriken I. II.1 1355b 
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Ethos kan stärkas genom att visa en eller flera av följande aspekter: eunoia (välvilja), fronesis 

(handlingsklokhet), arete (god moral) eller den mer moderna aspekten autenticitet (äkthet).  

Genom att betona olika sidor av sig själv kan en person framhäva olika persona. 

 

Idag är det inte endast via det verbala ordet som retorik analyseras, då även bilder kan bära på 

starka övertygande budskap. Fotografier är svåra att säga emot, och är således starka 

bevismedel och har stor del i hur människan idag uppfattar världen. Detta sker genom de 

associationer bilderna väcker i oss, något som studeras under läran semiotik vilket handlar om 

hur människan använder sig av symboler och tecken. Ikoniska tecken står i likhetsrelation till 

objektet. Symboliska tecken är allmänt godtagna överenskommelser. Indexikala tecken står i 

närhets- eller orsaksrelation till objektet. 

 

3. MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel presenteras först uppsatsens empiriska material, dess urval och avgränsningar.  

Därefter följer en redogörelse för hermeneutik och visuell retorikanalys, vilka är de 

vetenskapliga metoder analysen bygger på.   

 

3.1 MATERIAL 

Det material som används för den empiriska analysen är de två bloggarna Matplatsen och 

Starwoman. Dessa har valts ut som objekt eftersom de dels är kända och välbesökta bloggar, 

dels är samma typ av så kallade livsstilsbloggar och därför är jämförbara. Detta vet jag då jag 

själv finner det intressant att läsa bloggar och dessa två har jag, vid sidan av flera andra 

livsstilsbloggar, följt under ett par år. Då listorna över mest populära bloggar toppas av dessa 

livsstilsbloggar så föll valet på denna genre. I bloggarna publiceras huvudsakligen inlägg om 

bloggerskornas vardagliga liv bestående av familjen, bostaden, shopping, inredning, 

matlagning och mode. Att båda bloggarna existerat i 7 respektive 8 år var också en 

bidragande faktor till urvalet, liksom att de inte är några nationellt kända personer utan 

fortfarande relativt anonyma bloggerskor för allmänheten, till skillnad från exempelvis 

”Blondinbella” och ”Kenza” som numera skulle kunna ses som etablerade varumärken i och 

med att de inte längre bara driver bloggar utan även blivit kända genom andra företag och 

verksamheter. Den tredje och sista faktorn som bidrog till urvalet är att de båda bloggarna 

idag genererar en inkomst till kvinnorna som driver dem.   

 

Bloggen Matplatsen startades år 2006 av Victoria Riis, som idag är 37 år gammal och bor i 

Örebro i en nyproducerad villa tillsammans med sin man Michael och parets två barn Olivia, 

7 år och Sebastian, 3 år. Inledningsvis handlade Matplatsen endast om matrelaterade saker 

men med tiden har bloggen nu övergått till en livsstilsblogg där stora delar av Victorias liv 



12 

 

omnämns så som familjeliv, hemmet, resor, vänner, shopping, inredning och nöjen – även om 

matlagningen fortfarande tar upp den största delen av bloggen och Matplatsen är fortfarande 

bloggens namn. Victoria publicerar oftast flera inlägg varje dag. Hon arbetar sedan några år 

tillbaka som egen företagare där bloggen är högsta prioritet. Hon gästbloggar även för 

klädmärket Röhnisch på fredagar och arbetar något pass ibland på gårdsbutiken 

Smultrongården utanför Örebro.  

 

Victoria har omkring 93 000 unika läsare i veckan och ligger på plats 22 av Sveriges 

proffsbloggar.48 Med proffsblogg menas att hon tjänar pengar på sitt bloggande genom reklam 

och annonsintäkter. Även sponsrade inlägg förekommer i hennes blogg, något hon är öppen 

med. År 2011 och 2012 vann Victoria tävlingen ”Matbloggspriset – Folkets val”.49 

 

Starwoman är en blogg som drivs av Anna Åberg sedan år 2006. Anna är 37 år gammal och 

bor i Enskede utanför Stockholm tillsammans med sin make Jens och två barn Maximilian, 4 

år och Céline, 1 år. Även Anna Åbergs har en livsstilsblogg där hon skriver om familjelivet 

blandat med sina intressen inredning, matlagning, mode och resor. Vanligtvis publicerar Anna 

ett flertal inlägg om dagen, och hon menar att hennes vision är att läsarna ska inspireras av 

hennes inlägg och bilder. För tillfället är hon föräldraledig från sitt arbete med revisioner på 

ett av Sveriges större försäkringsbolag.
50

 Sedan januari år 2014 bloggar Anna för magasinet 

Damernas värld och tjänar därigenom pengar på sitt bloggande. Det förekommer sponsrade 

inlägg och reklam även på Starwoman. Omkring 62 500 personer följer Starwoman och 

hennes blogg ligger på plats nummer 35 av Sveriges proffsbloggar.
51

 

 

3.1.1 MATERIALPROBLEM 

Anna Åberg och Victoria Riis skriver själva sina bloggar varför dessa får anses tillförlitliga. 

Dock hör Annas blogg till magasinet Damernas värld, varför detta kan ha en inverkan på 

hennes val av blogginlägg. Victorias blogg finns under Victorias egen domän. Bloggerskorna 

kan ha påverkat ”verkligheten” i efterhand genom att radera gamla bilder och kommentarer – 

men då detta skulle innebära att de stärker det persona de vill förmedla anser jag inte att det 

bör räknas som ett materialproblem. Ett annat problem med materialet är att inläggen med 

tillhörande bilder tyvärr ej kan placeras i uppsatsens bilaga av hänsyn till lagen om copyright.   

 

Då jag själv följt båda dessa bloggar under ett antal år är jag även medveten om att det finns 

en möjlig risk att jag, även om det sker omedvetet, inte kan vara helt objektiv i min analys då 

min förförståelse bygger på den utveckling jag sett i bloggarna under lång tid. Dock menar jag 

                                                 
48

 Enligt ”Bloggportalen” 2014-05-22 har Matplatsen haft 92 716 unika besökare de senaste 7 dagarna.  
49

 Riis, Victoria: ”Om mig” http://www.matplatsen.net/om-mig/ hämtad 2014-04-10 
50

Åberg, Anna: ”Om mig”: http://starwoman.damernasvarld.se/om-mig/ hämtad 2014-04-10 
51

 Enligt ”Bloggportalen” 2014-05-22 har Starwoman haft 62 527 unika besökare de senaste 7 dagarna.  

http://www.matplatsen.net/om-mig/
http://starwoman.damernasvarld.se/om-mig/
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att i och med den hermeneutiska metoden genom vilken analysen sker, och vetskapen om att 

alla människor tolkar saker olika, så bör detta inte innebära något problem för resultatet. 

 

3.2 AVGRÄNSNINGAR 

Bloggar får ses som något populärt, givet det höga procentantalet användare. Det är flest 

kvinnor som uppsöker bloggar men även män söker sig till bloggvärlden. Det finns en stor 

variation av bloggar, exempelvis de som handlar om politik, resor, inredning, ekonomi, mode 

eller så kallade livsstilsbloggar, där personen skriver om sitt liv och saker som intresserar 

denne. De bloggar som rör uppsatsens empiriska material är livsstilsbloggar. Det hade även 

varit intressant att jämföra livsstilsbloggar med en annan genre bloggar.   

En avgränsning jag gör är att jag endast avser analysera sådant som är synligt i bloggen vad 

gäller bloggerskornas bakgrund, familjer och liknande. Det är nämligen inte bara på 

bloggarna dessa bloggerskor är synliga. Den som vill kan även följa dem på Instagram, eller 

googla deras namn och hitta information av blandat slag. Dock är denna uppsats endast 

grundad på den information som finns i bloggarna, då det blir alltför omfattande att göra en 

ethosanalys på den stora samling material det andra skulle inbringa. Av samma anledning är 

det inte heller möjligt att ta med alla inläggen i analysen, varför jag istället valt att 

slumpmässigt utse några inlägg som får verka representativt för inlägg av liknande slag.
52

  

Till sist vill jag uppmärksamma om min medvetenhet att de båda kvinnorna under sina år som 

bloggerskor ett par gånger var bytt vad som inom bloggvärlden kallas plattform, webbadress. 

Detta innebär att layouten och bloggadressen kan ha ändrats från hur det ser ut idag 

utformningsmässigt. Därför kommer jag inte att kunna genomföra en analys av layout eller 

utseende på bloggarna då det inte blir jämförbart eftersom de tidigare layouterna och 

designerna inte finns att tillgå. 

 

Jag väljer att kalla bloggerskorna vid deras förnamn, även fast det kan ses som en roll de går 

in i bloggandet i och med att det är en spegling av verkligheten de visar upp där. Dock är 

denna spegling så nära förknippad med dem själva i och med att de driver just 

livsstilsbloggar, varför jag ser det som bäst lämpat att använda deras egennamn. 

 

3.3 METOD 

I följande avsnitt redogörs för de metoder som används i analysen av det empiriska materialet. 

Först beskrivs hermeneutiken vilken styrt tolkningsarbetet, därefter den visuella analysmetod 

vilken påverkat sättet att se på det empiriska materialet. Till sist redogörs för 

tillvägagångssättet i analysarbetet. 

 

                                                 
52

 Med slumpmässigt menas här att inläggen blivit lästa i kronologisk ordning, och sedan har sådana som kan ses 

som representativa för sättet att blogga på valts ut slumpmässigt. Det ligger alltså ingen analys bakom urvalet.   
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3.3.1 HERMENEUTIK 

Begreppet hermeneutik står för ”lära om tolkning”. En av grundpelarna i denna lära är att alla 

människor har en förförståelse, ett begrepp grundat av Hans-Georg Gadamer och som innebär 

att alla har ett förflutet av tidigare upplevelser och erfarenheter, vilka alla påverkar det sätt vi 

bemöter nya situationer på.
53

 Människan tolkar saker för att förstå omvärlden, och då 

hermeneutiken intresserar sig för hur detta sker är en hermeneutisk metod av en betydelse i en 

retorikanalys. Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska cirkeln, en teoretisk 

modell utvecklad av den tyske filosofen Wilhelm Dilthey, vilken beskriver den 

tolkningsprocess en människa genomgår för att söka förståelse för något.
54

 Denna modell 

grundar sig i tanken om att människan endast kan förstå något genom delar som tillsammans 

bildar en helhet, och tvärtom, genom att se en helhet genom dess delar.
 55

 Av den anledningen 

blir det viktigt att se till både delar och helhet i en analys, för att få förståelse för ett budskap. 

En retorisk analys är inte endast deskriptiv eller empirisk, utan även tolkande och 

värderande.
56

 Resultatet i denna uppsats kan därför komma att skilja sig från hur det sett ut 

om analysen gjorts av någon annan person, i och med att vi alla har olika bakgrund och 

erfarenheter och därmed även tolkar saker på olika sätt. Av den anledningen är det värdefullt 

att påpeka hermeneutikens betydelse, för att visa min medvetenhet om svårigheten att vara 

helt objektiv i arbetet.
57

 

 

3.3.2 VISUELL RETORIKANALYS 

Med vetskapen om teckens denotation och konnotation kan konstateras att det viktigaste i en 

analys inte är bilden i sig vad gäller dess konstruktion, utan det viktigaste är vad den säger 

retoriskt. Vilket bildens persuasiva syfte är genom valen av dess konstruktion, varför 

analytikern inte bara kan ställa sig frågan hur utan även varför avsändaren gör som han gör. 

Såväl kläder, arkitektur som konst kan användas för att påverka människor om något genom 

antingen manifesta eller latenta budskap. Visuella objekt bör således bedömas som system av 

tecken som skapats av en avsändare i persuasivt syfte. Viktigt att minnas är att bedömningen 

ska ske i en kontext, som en del av en retorisk situation.58 

 

Mral beskriver hur den visuella analysen kan utföras i tre steg: bildens natur, bildens funktion 

samt värdering av bilden. Således inleds analysen med en beskrivning av objektet vad gäller 

faktorer som dess färger, former och kameravinkel. Bilder kan verka emotionellt genom det 

som de föreställer, men även genom det sätt de visar något på så som genom olika 
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perspektiv.
59

 Känslor kan symboliseras genom speciella färger och en viss klädstil kan tyda på 

en viss klass eller ideologi. Efter det steget tar man hänsyn till detta utifrån kontexten för att 

till sist värdera bildens funktion.60 Att ta steget från att endast se ett visuellt objekts denotativa 

tecken till att se till de konnotationer teckensystemet väcker handlar om manifest och latent 

retorik, vilket innebär uppenbara eller dolda budskap.61 Manifest retorik kan kortfattat 

beskrivas som att den exempelvis är uppenbar för mottagaren, uppfattas som retorik, 

argumenterar genom starka känslomässiga vädjanden eller ofta resulterar i en omedelbar 

påverkan.62 Latent retorik är mer dold för mottagaren och utspelar sig ofta över en längre tid 

med flera återkommande inslag. Den uppfattas oftast inte som retorik, utan snarare som 

underhållning och strävar snarare efter en effekt som inte är omedelbar utan som kommer i 

framtiden. Således är den största skillnaden mellan de båda begreppen att den latenta 

retoriken är svårare att uppfatta då den kräver att mottagaren reflekterar över vilket budskap 

som ligger underförstått bakom det manifesta.63 Det är fortfarande bildens natur som 

analyseras, men på ett mer tolkande än deskriptivt sätt då analytikern ser till vad objektet 

argumenterar för och vilka tolkningar mottagaren erbjuds att göra.  

 

Det är sällan hela verkligheten visas, eftersom fotografen endast har möjlighet att fånga en del 

av den på bild.64 Med enkla medel kan retorn välja att framställa sin verklighet på ett 

fördelaktigt sätt. Exempelvis ger ett foto taget rakt framifrån en person en öppen och rak 

blick, vilket kan ge intryck av att personen är uppriktig och öppen. Om samma person 

däremot fotograferas underifrån i ett så kallat grodperspektiv kan detta ge en effekt av en 

viktig person eller för att personen ska framstå som arrogant.
65  

 

Ifall ett fotografi föreställer en närbild, halvbild eller helbild ges också olika betydelse för hur 

vi uppfattar någon eller något, då det har att göra med vilken känsla av intimitet vi får till 

objektet. Även färger kan ha stark inverkan på oss då vissa färger har en emotionell effekt. Av 

den anledningen kan färger ses som argumentation då de ofta är menade att sätta oss i olika 

sinnesstämningar och bli mer mottagliga för ett budskap.
66

 Även kläder är exempelvis något 

vi kanske inte föreställer oss som retorik, men att klä sig i ett visst plagg eller ett visst märke 

kan sända ut signaler om vilka vi är, eller vilka vi vill uppfattas som att vara. Kläder bär på 

budskap, något personen argumenterar för i lika hög grad som om han eller hon uttalat sin 
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argumentation verbalt.67 Således kommer den visuella analysen att ta sin utgångspunkt i bland 

annat vad fotografierna föreställer, deras skärpa och kameravinkel. I analysen kommer även 

ett resonemang av bildernas budskap att föras, med hänsyn till kontext och blogginläggens 

utformning.  

 

3.3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Analysen började med att jag arbetade igenom mitt material i kronologisk ordning från deras 

första inlägg, fram till idag. Detta skedde framförallt med fokus på bilder. De inlägg som 

fångat min uppmärksamhet vad gäller bland annat objekt, kameravinkel och skärpa har jag 

studerat mer noggrant genom visuell retorikanalys där jag letat efter semiotiska tecken samt 

andra kvaliteter i bloggen så som närhet. Texten har sedan tagits i beaktning i förhållande till 

bilderna för att se ifall de förstärker varandra eller om texten handlar om något helt annat, 

men någon textanalys har således inte gjorts då fokus i denna uppsats ligger på det visuella i 

bilderna som publiceras. Jag anser att ett överskådligt intryck av detta slag med vissa 

djupdykningar, då jag ser specifika saker utmärka sig, ger en mer realistiskt bild av hur ethos 

etableras, jämfört med om slumpmässiga inlägg valts ut som material för analysen då risken 

funnits att dessa inlägg endast visat i princip samma saker.   

 

Först gjordes analysen av Victoria Riis blogg, sedan gjordes den på samma sätt av Anna 

Åbergs blogg och därefter gjordes en jämförelse dem emellan innan frågeställningarna 

besvarades. 

 

4. ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 

Nedan presenteras inledningsvis en analys av den retoriska situationen. Därefter en analys av 

Victoria Riis och sedan följer analysen av Anna Åberg. I analysen beskrivs först det 

manifesta, det vill säga hur inläggen ser ut och vad de föreställer. Därefter beskrivs det 

latenta, följaktligen det inlägget konnoterar till samt hur detta påverkar bloggerskornas ethos. 

Inläggen är analyserade i kronologisk ordning, de blogginlägg som skett först i tid redovisas 

först.  

 

4.1 RETORISK SITUATIONSANALYS 

Lloyd F. Bitzer definierade en retorisk situation som sådan att det uppkommer ett problem 

eller en möjlighet som kan lösas med hjälp av kommunikation. Det ska även finnas en publik 

som har möjlighet att påverka den retoriska situationen genom att ta ställning till det 

uppkomna problemet eller möjligheten. För att lyckas lösa situationen behöver avsändaren ta 

hänsyn till den tredje kompontenten i en retorisk situation, nämligen så kallade tvingande 
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omständigheter. Dessa handlar om de villkor eller regler som avsändaren behöver anpassa sig 

efter för att ha möjlighet att påverka.68 Detta kan exempelvis handla om publikens tidigare 

erfarenheter, kultur eller intressen.  

 

Det påträngande problemet, eller snarare den möjlighet de aktuella bloggerskorna står inför är 

chansen att driva en blogg som lockar så många läsare att bloggen kan generera en inkomst. 

Detta påträngande problem kan lösas genom kommunikation och är därmed retoriskt i enighet 

med Bitzers modell. Kommunikationen sker via bloggarna i form av text och bilder, vilket är 

öppet för vem som helst att besöka. Publiken kan därmed i detta fall bestämmas som 

allmänheten, även om den främsta publiken kan komprimeras till kvinnor i åldrarna 20-40 av 

kommentarerna i bloggarna att döma. Denna publik har möjlighet att påverka den uppkomna 

möjligheten, genom att antingen fortsätta att läsa bloggen - eller att inte göra det.
69

  

 

I detta fall finns många tvingande omständigheter. För det första blir det viktigt för 

bloggerskorna att utmärka sig, i och med att det finns så många bloggar. Bloggerskorna bör ta 

hänsyn till att inläggen inte får vara för långa, i och med att bloggar för det mesta består av 

kortare inlägg, varför de behöver få mycket sagt på kort tid. En svårighet i detta är att bloggen 

är öppen för alla och att det kan vara svårt att göra alla läsare till lags. För att lyckas 

tillfredsställa så många som möjligt behöver bloggerskorna ha en bredd på ämnen de skriver 

om, men samtidigt inrikta sig på några speciella ämnen så läsarna vet vad de kan förvänta sig. 

Bloggerskorna måste visa upp olika personae för att attrahera flera typer av människor, men 

de måste passa sig så de inte glömmer bort sig själva i jagandet av läsare, eftersom de då 

säkert lätt skulle tappa läsare. 

 

4.2 ANALYS: VICTORIA RIIS  

För att undersöka om det finns en märkbar skillnad i hur Victoria etablerade ethos i början av 

sitt bloggande komparerat med idag kommer inledningsvis ett karakteristiskt inlägg från 

hennes första tid som bloggerska att analyseras. Därefter analyseras nyare inlägg, genom att 

presentera sådana som är representativa med sättet Victoria bloggar på idag.  

 

4.2.1 BLOGGINLÄGGEN DÅ 

Under den första tiden av Victorias bloggande var mat det enda bloggen handlar om, till 

största del i form av relativt enkel mat och halvfabrikat. Ett inlägg som exemplifierar det sätt 

Victoria bloggade på i början av sin karriär är ”Snabbaste chilin” som skrevs 4 april 2006, då 

Victoria bloggat i omkring två månader.70 Inlägget innehåller en bild som förstärker textens 
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innehåll. Bilden föreställer en närbild på maträtten ”Chili con carne” i någon slags gryta med 

ett köksredskap i. Vilken slags gryta det är syns inte, varken något märke eller speciellt 

kännetecken och således är ingen reklam synlig i bilden. Dock står det explicit att det är 

Knorrs chili con carne mix som används, men det är ingen länk till Knorrs egen hemsida eller 

liknande. Det är endast maten som är i fokus, vilket gör att det blir uppenbart att allt annat 

runtomkring i Victorias liv är utelämnat. Det är en enkel bild som inte ger något intryck av att 

vara redigerad - tvärtom ger den ett högst naturligt intryck. Detta sätt att blogga på vad gäller 

både text och bild får ses som representativt för Victoria under hennes inledande bloggperiod, 

då inläggen i regel påminner mycket om detta inlägg i utseende och innehåll.  

 

Det finns ikoniska tecken i inlägget, vilket är tecken som står i likhetsrelation till objektet, de 

liknar. Exempelvis liknar troligtvis den maträtt bilden visar den Chili con carne människor 

själva gjort. Det finns inga symboliska tecken i inlägget, men ett indexikalt tecken är den 

maträtt som syns i bilden, i och med att det är ett tecken för att någon stått där och lagat den.
71

 

 

Inläggets budskap kan tänkas vara ”Snabblagat är bra” eller ”Laga denna maträtt”.  Då det 

endast finns en bild till inlägget och denna inte bär någon särskild känsla i sig finns det inget 

starkt visuell budskap i bilden, även om Victoria förmodligen tänkt att den ska stödja hennes 

tes. Då bilden kan tolkas som mycket enkel är det svårt att förknippa känslor till den, och inte 

heller kan några motsägelser i den visuella prestationen föreligga. Dock har kameravinkeln 

den effekten att bilden ger ett ärligt intryck i och med att bilden är tagen så rakt inpå, vilket 

gör att bilden ser naturlig ut och läsarna kan förmodligen känna sig säkra på att ifall de själva 

lagar den maträtten kommer resultatet att se likadant ut.  Även om ett varumärke nämns i 

inläggets text får man utgå från att detta inte är reklam, då hon varken har många läsare eller 

presenterar produkten närmare. Intrycket ges att hon helt enkelt tycker om halvfabrikatet.  

 

Victoria talar för att rätten är mycket snabblagad och förklarar att det är bra de dagar man 

kommer hem sent från jobbet och bara vill ha något snabbt. Hon argumenterar för rätten 

genom att beskriva flera fördelar med den som att den är enkelt, går fort och dessutom inte 

lämnar mycket disk efter sig. I detta inläggs text är det framförallt logosargument, i och med 

att Victoria belyser det smidiga och effektiva med denna rätt. Bilden talar även den till 

förnuftet då den inte ger intryck av att vara manipulerad utan är rakt på sak och förstärker 

därmed det Victoria skriver om maträtten.  
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4.2.2 ETHOS DÅ  

I detta inlägg ser vi flera värderingar och ideal återspegla sig vilka skulle kunna sägas vara 

utmärkande för Victoria för hennes första tid som bloggerska.  Detta inlägg speglar mycket av 

det bloggen till stor del handlar om, som exempelvis det goda livet men detta genom enkelhet 

(med tanke på halvfabrikaten), vänlighet (genom att Victoria delar med sig av tips och recept) 

och handlingsklokhet (genom att skriva hur enkel matlagningen är). Här uppenbarar sig 

personae som handlingsklok, välvillig och opretentiös. Dessa personae är alla märkbara i den 

roll Victoria intar under sina första bloggår: matbloggerskan. Personlighetsdrag relaterade till 

matbloggandet är de enda Victoria väljer att visa upp, varför dessa personae bildas.72 

 

Victoria skriver att det finns knep för den som vill att det ska gå fort att laga middag även om 

man eftersträvar lagad mat. I och med detta visar hon medvetenhet om betydelsen av 

näringsrik och bra mat genom fronesis. Även eunoia visar sig något i och med att Victoria 

redogör stegvis för matlagningen så att läsarna ska kunna lyckas med samma resultat som 

hon, men detta kan även tolkas som just fronesis och sammanfattningsvis kan konstateras att 

ethos etableras i detta inlägg genom framförallt logosargument.73 

 

4.2.3 BLOGGINLÄGGEN IDAG 

Idag är sättet Victoria presenterar sin matlagning på annorlunda, med start från 19 februari 

2009 då hon inte bara introducerar recept utan även mer detaljerat visar tillvägagångssätt i 

matlagningen, som exemplet hur man gör italienska pastarullar; Cannelloni. Inlägget visar tre 

bilder föreställandes cannelloni. Två av bilderna föreställer den färdiga rätten medan en av 

bilderna är beskrivande då Victoria visar hur dessa pastarullar ska fyllas.
 74 

Dock finns en 

skillnad från sättet Victoria bloggar på här jämfört med hur det ser ut nu, och det är att hon i 

detta inlägg inte presenterar vare sig råvarorna eller redskapen närmare i varken text eller bild.  

 

Ett inlägg som på ett annat sätt kan anses vara representativt för sättet Victoria numera 

bloggar på är inlägget med titeln ”God fortsättning” som skrevs den 25 december 2012.
75

 Det 

är relativt lite text i förhållande till de många bilderna. Dock hänger text och bilder samman 

och förstärker varandra. Texten ger intryck av att vara glad och personlig, vilket visas genom 

det sätt Victoria skriver på med smileys och känslouttryck som när hon skriver *älskar*. Att 

använda asterisker runt ett uttryck, ofta ett verb som *älskar* eller *ler* kan beskrivas som ett 

sätt att förstärka en känsla i sociala medier.  

 

Blicken dras till bilderna i blogginlägget, i och med att de är både stora och många. Det är åtta 
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bilder som föreställer delar av familjens julfirande. Fem bilder föreställer en julfrukost med 

barnen medan en annan föreställer en tallrik mat, en annan föreställer ett dukat bord och den 

sista bilden föreställer hela familjen Riis som poserar framför kameran. Bilderna skiljer sig åt 

vad gäller både kameravinkel och skärpa. Fokus varierar på de olika bilderna men är framför 

allt koncentrerat till barnen, dukningen, porslinet och maten. Färgerna är övervägande ljusa 

och även om det finns inslag av glada färger så ger bilderna en indikation till vad som kan 

kallas för ett ljust och fräscht hem. Inte minst är det en rad olika produktplaceringar i detta 

inlägg. Den som har ett öga för inredning känner möjligen igen underläggen från Svenskt 

Tenn, äggkopparna från Bruka, porslinet från Mateus och vinglasen från Iittala. 

 

Victorias inlägg innehåller flera olika ikoniska tecken, vilket är tecken som står i 

likhetsrelation till objektet, de liknar.
 
Bilderna kan ses som metonymiska bilder som endast 

belyser en del av det hon vill visa. Bilderna från frukosten visar inte situationen i sin helhet, 

men ändå finns där tillräckligt med bevismedel för att läsaren ska kunna skapa sig en 

uppfattning kring den. De symboliska tecknen, de konventionella överenskommelserna, i 

bilderna är fler.
76

 Ett av tecknen är alla de ljus som brinner på frukostbordet. Ljusen kan 

tolkas som en vedertagen överenskommelse att det är något som används för att höja 

mysstämningen, i de fall ljusen inte är nödvändiga för att lysa upp ett rum. Ett annat 

symboliskt tecken är även den klänning Victoria bär från märket Odd Molly. Det är ett 

exklusivt, relativt dyrt klädmärke som skulle kunna ses som eftersträvansvärt i bloggvärlden 

då många bloggerskor förespråkar dessa plagg. Speciellt Victorias garderob består till stor del 

av kläder från detta märke.
77

  

 

Bordsdukningen kan ses som ett indexikalt tecken som styrker argumentationen om den 

härliga julen. Att det finns en bild på ett vackert dukat bort bör rimligtvis tyda på att bordet 

snart kommer att fyllas med personer som vill äta en god middag och ha en trevlig kväll.
78

 

Det finns inga explicita uppmaningar, men i inlägget ställer Victoria två frågor. Den ena 

rörande ifall läsarna fick något fint av tomten, den andra rörande ifall läsarna brukar äta 

kalkon på juldagen.  

 

Tesen till detta inlägg skulle kunna ses som ”Vi har haft en fin jul” då bilderna stärker denna 

och det därmed kan ses som det Victoria vill övertyga sina läsare om. Barn är starka argument 

som väcker känslor, och då Olivia i en av bilderna syns sitta vid ett dukat frukostbord iklädd 

morgonrock kan det tolkas som en bild från en lugn och skön morgon, vilket blir ett argument 

som styrker Victorias tes. En morgonrock känns inte som något förknippat med stress, inte 

heller den omsorgsfulla dukningen med tända ljus.  
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I detta inlägg ser vi flera värderingar och ideal återspegla sig vilka skulle kunna sägas vara 

utmärkande för Victoria. Läsaren möter direkt ”det goda livet” i bloggen vilket i detta inlägg 

speglas genom bland annat den goda maten, det dyra porslinet samt den mysiga stämning som 

familjen utger sig för att ha. Kärleken i familjen ser ut att finnas där, en tanke som förstärks 

genom bilden då Mikael lägger armen kring Victoria.  

 

Victoria och Mikaels barn får stor plats i bloggen och även om Victoria ibland visserligen 

skriver att det varit jobbiga nätter på grund av vakna barn eller att hon ibland får vårda sjuka 

barn flera dagar i sträck så visas barnen mestadels upp från sina bästa sidor. Ett inlägg som 

kan representera den syn läsarna oftast får av barnen är ”Kalasdag & Frågestund” skrivet den 

8 februari 2014.  Inlägget innehåller flera bilder varav de första föreställer tvåpresentpåsar 

med mönster av små ugglor i olika glada färger. Detta är ett representativt exempel på hur 

Victoria ofta publicerar sina bilder i inläggen då man ser tydlig skillnad mellan de två bilderna 

på presentpåsarna. På den ena är bakgrunden oskarp för att fokus ska hamna på påsarna, 

medan skärpan på den andra bilden är ändrad för att fokusera på detaljer på den ena påsen 

medan den andra påsen är oskarp. Bilderna är dessutom tagna ur olika vinklar, vilket också är 

något som är vanligt bland Victorias bilder då sakerna hon fotograferas ofta visas upp ur olika 

perspektiv. Det blir synligt att Victoria lagt ned tid och engagemang på både påsar och bilder.  

 

Påsar av det slag som visas på bilden är något som dyker upp i Victorias blogg då och då.79  

Ur varje påse sticker det upp en tidning och en påse från märket OLW.  Victoria skriver att 

även Mikael fick en fredagspåse i form av en lila påse innehållandes några öl, och att hennes 

egen fredagspåse innehöll blommor vilka hon även visar på bild. Dessa fredagspåsar kan 

tolkas som något extra i vardagen och något eftersträvansvärt. De har blivit ett symboliskt 

tecken i Victorias blogg och hennes läsare är medvetna om vad hon menar med dessa 

”fredagspåsar”, varför de kan ses som en konventionell överenskommelse.  Fredagspåsarna 

skulle även kunna ses som ett ikoniskt tecken för Victoria som mamma, då de metonymiskt 

visar upp en del av allt hon gör för sina barn. Chipspåsen är ett ikoniskt tecken då det räcker 

med att se märket OLW för att förstå att det är snacks. Det är således en metonymi. Det kan 

även vara ett symboliskt tecken då det får ses som en vedertagen överenskommelse att chips 

betyder fredagsmys i många svenska hem. Blommorna kan tolkas som ett symboliskt tecken 

då det kan ses som en vedertagen överenskommelse (åtminstone i bloggvärlden) att blommor 

är något vackert som gärna får pryda hemmet på helgerna.
80
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I blogginägget finns även bilder på Victorias barn vid middagsbordet som roas av sin pappa 

som gör roliga miner.81 Barnen skrattar för fullt på flera bilder föreställande samma situation 

men med ur olika perspektiv och är således ikoniska tecken då varje bild fångar ett ögonblick 

ur situationen. Skrattet kan ses som ett indexikalt tecken för att barnen har roligt då skratt står 

i orsaksrelation till det roliga. På en av bilderna håller Sebastian om Olivia, en pathosfylld 

bild som kan övertyga läsarna om att Victorias barn är snälla och kärleksfulla. Av bilderna att 

döma är småbarnslivet något härligt, det är bilder av en lycklig familj som visas upp. Bilden 

är ett starkt argument för att familjens tillvaro faktiskt är som det visas upp, vilket kan ses 

som tesen för detta inlägg.  

 

4.2.4 ETHOS IDAG 

 

4.2.4.1 ARETE 

Victoria skriver 25 december 2012 om traditionen att äta kalkon på juldagen. Hon skriver 

även om de mängder julmat de har hemma, och att de kommer att få äta rester fram till påsk. 

Att visa upp i bloggen att Victoria och hennes familj hör till dem som äter rester kan visa på 

en god moral i och med att det slängs så mycket mat i världen, och även fast det finns tecken 

på att Victoria skulle ha ekonomisk möjlighet att inte behöva äta rester (även om det knappast 

handlar om fram till påsk) så planerar hon att göra detta. Ett persona som visas här är 

omsorgsfull, i och med den kännedom om vad det kan innebära för såväl miljö som ekonomi 

att äta upp den mat som lagats. I och med detta persona stärks Victorias ethos genom 

uppvisad arete, något som bland annat visar sig genom generositet och solidaritet.82 Ethos 

stärks här genom både pathos och logos då argumentet kan tala till förnuft och känslor.  

 

Att Victoria inte alltid skriver om lyckade maträtter utan även om sådant som misslyckas, 

samt medger att allt inte visas i bloggen, kan också tolkas som ett tecken på bland annat arete. 

Hade hon lagt upp allt hon lagar eller äter med ett superbt omdöme hade det inte varit 

trovärdigt som nu då hon även ibland avfärdar saker. Ethos stärks i och med detta genom arete 

då det kan ses som god moral att vara ärlig i bloggen. Den stora blandningen av olika sorters 

mat och olika bakverk kan även det tolkas som ethosstärkande, inte minst i form av fronesis 

eftersom hon då troligen tilltalar alla med någonting, vilket även kan kopplas till eunoia. Men 

trots bloggnamnet och alla de bilder och recept på exklusiv mat att döma, så finns det även en 

del av Victoria som älskar snabbmat, vilket är något som återspeglas genom hela bloggen och 

därmed kan ethos stärkas även genom autenticitet då Victoria visar att hon alltid gillar 
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snabbmat och att det inte är något hon endast visar upp nu, exempelvis för att visa att hon inte 

bara äter lyxig mat.
83

  

 

Att Victoria den 13 september 2011 skriver ut att hon inte brukar köpa ekologisk mat på 

grund av priset är också något som ändå visar att det finns en vanlig människa bakom bloggen 

och även här bör trovärdigheten stärkas. Visserligen hade många nog föredragit att hon visat 

välvilja mot miljö och bra livsmedel genom att handla ekologiskt, men samtidigt uppskattar 

troligtvis läsarna att hon är ärlig med sitt leverne, och i och med att hon är ärlig om detta så 

ökar hon även sin trovärdighet inför andra saker. I och med detta inlägg visar sig personae 

som ekonomisk och traditionell, två personae som förmodligen stärker Victorias ethos. Dock 

finns även möjligheten att ethos sänks då läsare kan anse att Victoria borde ha ekonomisk 

möjlighet att handla ekologiska produkter, varför det uppstår motvilja mot hennes val att inte 

göra det, men istället köper chips till barnen. Dock kan detta inlägg förmodligen även se ut 

som reklam för OLW, och för de läsare som antar att Victoria blivit sponsrad av OLW och 

därför visar denna bild så kan hennes ethos sjunka.  

 

I det tidigare inlägget, ”God fortsättning”, finns flera olika produktplaceringar vad gäller 

inredningen. Endast ett av dessa nämns explicit, nämligen underläggen från Svenskt Tenn, 

men flera finns som sagt med på bild. En analys av detta kan tyda på att sakerna är fotade i 

kommersiellt syfte och att Victoria får en ersättning för dessa, vilket kan sänka hennes ethos. 

Dock finns en skillnad i hennes sätt att blogga på i detta inlägg jämfört med exempelvis 

inlägget ”Skaldjurstema” då hon explicit skriver att inlägget sker i samarbete med företaget 

Serla.
84

  Dock är det senare inlägget skrivet efter det förra, varför det skulle kunna vara ett 

nytt sätt av Victoria att blogga på men tolkningen kan ändå göras att hon är ärlig med vad som 

är reklam och inte, och att de tidigare inläggen därför inte är reklam utan endast bilder på 

saker hon anser vackra eller praktiska och som hon vill ha i sitt hem. Denna tanke styrks av ett 

inlägg hon skriver i maj år 2013, då hon förklarar att reklamen är nödvändig för att hon ska 

kunna lägga så mycket tid på bloggen, men att åsikterna aldrig är köpta utan att hon endast 

skriver om sådant hon tycker om: 

 

För att tjäna pengar på min blogg har jag som ni ser några annonser  […] ibland sponsrade samarbeten och 

tävlingar. Det är inte på något vis köpta åsikter eller någon annans ord. Jag tackar nej till mycket, jag visar bara 

och skriver om sådant jag står för, själv gillar och har en personlig åsikt om. Och anordnar bara tävlingar och 

rabatterbjudande med sådant jag tror ni gillar och har nöje av. Något annat skulle bara skada mitt varumärke och 

trovärdighet. Sen tipsar jag självklart minst lika mycket om saker jag själv hittar/köper/ser/smakar och länkar så 

ni ska hitta (gör jag det inte får jag genast x-antal mail med frågor om kläder/smycken/porslin/produkter). Men 

aldrig aldrig är min åsikt köpt, oavsett om jag fått en chokladkaka i brevlådan jag provsmakar och visar er eller 
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köpt en tröja på H&M och visar upp.
85

 

 

En reflektion över detta är dock att Victoria inte skriver något om att hon alltid har för avsikt 

att explicit skriva att ett inlägg är reklam, men då det finns gott om inlägg där det står ”i 

samarbete med” följt av olika företagsnamn kan en slutsats dras att hon vill vara ärlig med 

vilka inlägg som är kommersiella. Dock är detta en slutsats utan garantier just eftersom 

Victoria själv inte skriver något om detta, utan endast att hon inte har köpta åsikter.  

 

4.2.4.2  FRONESIS 

Som analytiker är det enkelt att se spår av fronesis varje gång Victoria använder eunoia och 

vänder sig direkt till läsarna, ber dem om råd eller frågar om vilka de är och vilka intressen de 

har. Att vara vänlig tyder på eunoia, men genom att göra detta kan även en handlingsklokhet 

anas. Victoria har ju ingen skyldighet att tilltala läsarna personligt så att en relation byggs, 

men det finns dels välvilja, dels handlingsklokhet i detta då Victoria förmodligen märkt att 

läsarna blev fler då hon blev mer personlig i bloggen. Det kan således vara en aktiv handling 

för att skapa en relation till läsarna så att de i sin tur ska bli mer välvilliga till Victoria. I och 

med detta gör hennes handlingsklokhet, fronesis, att välviljan stärker ethos. Dessutom visar 

sig fronesis på fler sätt i bloggen. Trots att Victoria tycks ha det relativt gott ställt ekonomiskt 

handlar hon ofta på rea – något som kan visa på handlingsklokhet. En annan sak som kan 

stärka ethos genom fronesis är det faktum att hon bemöter anklagelserna om att allt hon gör är 

sponsrat.  

 

4.2.4.3  EUNOIA 

Bloggen innehåller många bilder på Victoria själv och de flesta är tagna rakt framifrån, vilket 

kan ge ett öppet, ärligt och välkomnande intryck. Många gånger styrks även Victorias ethos 

genom eunoia som bland annat skapas av att hon ler och ser glad ut.  

 

I inlägg som då Victoria stegvis redogör för hur man lagar Cannelloni kan ethos stärkas 

genom välvilja, då Victoria är mån om att följarna ska kunna lyckas med sin matlagning, 

vilket också handlar om handlingsklokhet och därmed också fronesis.
86

 Om läsarna lyckas 

med sin matlagning bör även de bli välvilliga mot Victoria och hennes recept, och därmed 

återkomma till bloggen vilket kan tolkas som ett taktiskt drag. 

 

Även i inlägget från den 25 december 2012 stärks Victorias ethos genom eunoia. Hennes 

avsikt med inlägget tycks vara att dels uppdatera sina läsare om hur hennes jul varit, dels att 

önska dem en fortsatt trevlig jul. I och med detta framträder hennes vänliga och 
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omtänksamma personae, något som även speglas i att hon tänder ljus till juldagsfrukosten då 

den blir något mysigt och därmed är detta en välvillig handling. Victoria gör ibland det lilla 

extra för sin familj, fredagspåsarna är ett exempel på detta som visar mycket eunoia och 

således stärks hennes ethos genom den godhet och välvilja hon visar sin familj genom sina 

personae omtänksam och kärleksfull.  

 

Att Victoria idag noggrant redogör för vad hon handlar och bär för kläder kan ses som 

välvilja, då hon skriver att hon annars får så många frågor gällande kläderna att hon ser det 

som smidigare att skriva direkt var de kommer ifrån, för att underlätta för läsarna.  

Genom att göra så kan Victoria stärka sitt ethos. Detta skulle kunna vara något hon får betalt 

för, speciellt då hon många gånger också länkar till sidorna där plaggen kommer ifrån. Hon 

menar själv att hon länkar till produkterna eftersom hon annars får så många frågor om 

varifrån plaggen kommer, men det kan såklart även finnas med en kommersiell aspekt på 

dessa kläd- och shoppingbilder. Även detta bemöter hon i inlägget från maj 2013: 

 

[…] Får många mail om det nämligen, hur kan man lita på en bloggares ord om det är köpt eller inte? Jag kan 

inte svara för andra bloggare, bara för mig. Ni kan alltid lita på min åsikt. Och bara för att jag visar en tröja jag 

tycker är snygg så måste ni ju inte hålla med.
87

 

 

Detta bör stärka hennes ethos, då yttrandet tyder på att hon är ärlig och att hon är medveten 

om att alla inte behöver tycka som henne.  

 

Dock är det inte bara lyxlivet som visas upp i bloggen, utan på många sätt visar Victoria 

också upp att hon är som vilken vanlig mamma som helst som ibland tar de enkla vägarna. 

Trots att en stor del av Victorias blogg består av middagar, inredning och andra detaljer som 

möjligtvis inte riktigt hör till det vanliga Svenssonlivet, så tycks Victoria vara mycket mån om 

att påpeka för sina läsare att det inte alltid är så som det ser ut på bilderna. Exempel på det är 

11 september 2011 där hon skriver att hon var hembjuden på middag till grannarna, men 

ständigt blev avbruten av barnen av olika anledningar.
 88

 En vecka senare visar hon upp bilder 

från sitt vardagsrum, och skriver att det nu är fint och städat men att det ofta ser ut som ett 

bombnedslag.
89

 Det bör som tidigare nämnt stärka ethos att hon är ärlig och talar om hur det 

är, även det som inte är perfekt.  

 

4.2.4.4  AUTENTICITET 

De kläder Victoria bär och visar upp i bloggen är ofta exklusiva och modemedvetna. 

Intressant är att hennes klädstil är likadan som den stil hon hade i början av sitt bloggande, 
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och således kan det tolkas som att hon inte bara rättat sig efter trender utan faktiskt tycker om 

den populära klädstilen vilket till största del består av plagg från märken som Odd Molly. Vi 

ser ett Odd Molly-plagg redan 6 december 2009, ett klädmärke som idag får ses som populärt 

och omtyckt bland kvinnor. Detta stärker hennes ethos genom autenticitet då det blir tydligt 

att hon inte efterliknar andra utan klär sig efter egen stil. Att Victoria ofta visar upp sina 

kläder ökar också förtroendet för att hon verkligen klär sig i denna stil och att det inte bara är 

något som visas upp i bloggen, utan att hon går klädd i dessa kläder till vardags. Något 

ethoshöjande kan också vara tecken på makt, något som skulle kunna stämma bra in på Odd 

Molly då det är ett relativt dyrt och i bloggvärlden eftertraktat klädmärke. Att då ändå ha råd 

och möjlighet att ha massvis av sådana koftor kan stärka Victorias ethos, givet den publik som 

läser bloggen då man får anta att de tycker om Victorias sätt att klä sig och gärna skulle ha 

likadana kläder själva. Man kan ställa sig frågan ifall dessa kläder är produktplacering, något 

som bärs av Victoria som reklam. Hon har dock själv sagt att så inte är fallet, utan att hon 

själv betalar alla kläder hon visar upp i bloggen. Här finns dock möjligheten att hon får 

plaggen kraftigt rabatterade – något läsarna inte kan veta något om.  

 

4.2.5   SAMMANFATTNING 

I bloggen ger Victoria Riis inledningsvis utrymme för matlagning och matrelaterade ting. 

Läsarna får ta del av matlagning som ser god och avancerad ut, men även enkla recept och 

bilder på hämtmat. I detta ser vi personae som handlingsklok, välvillig och omsorgsfull men 

även opretentiös. Ethos visar sig här främst genom fronesis, då de personae som visas 

framförallt tilltalar förnuftet och därmed även kan knytas till logos.  

 

När bloggen senare får ett bredare innehåll och kan läsarna se ett mönster i vilken mat som 

lagas, vilken inredning som inhandlas, vilka kläder som används, vilka vänner som 

återkommer och vilka ord och uttryck Victoria använder. I och med dessa nya teman visar sig 

fler personae, exempelvis traditionell, kärleksfull, medveten, ärlig, ekonomisk, omtänksam 

och autentisk. Dessa personae stärker i synnerhet ethos genom eunoia, vilket kan bindas 

samman med att hon idag framförallt stärker sitt ethos genom pathos.  
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4.3 ANALYS: ANNA ÅBERG  

Anna Åbergs blogg kommer att analyseras på samma sätt som Victoria Riis. Inledningsvis 

beskrivs och analyseras ett representativt inlägg från hennes första bloggår. Därefter har några 

nyare inlägg valts ut som är representativa för hur Annas blogginlägg ser ut idag.  

 

4.3.1 BLOGGINLÄGGEN DÅ 

Under den första tiden Anna bloggar handlar inläggen främst om inredning, jobb, 

bröllopsplanering, shopping samt ett fåtal matrelaterade inlägg. Även hennes pojkvän 

omnämns i många inlägg men presenteras inte närmare. Det är endast ett fåtal av inläggen 

som innehåller bilder, och en stor del av bilderna som används är lånade från andra webbsidor 

och är således inte Annas egna. Ett representativt inlägg för denna period är inlägget ”Ny 

vecka!!!” som skrevs 21 januari 2008.
90

 Anna skriver om vad hon och pojkvännen gjort i 

helgen och berättar om bröllopsmässa, födelsedagsfest och krogbesök. I inlägget finns en bild, 

föreställande en närbild på en blomkruka med tillhörande växt i. Bakgrunden är svår att se 

något av då den är oskarp. Bilden motiveras med bildtexten där Anna skriver att Cult Design 

(märket på krukan) är en av hennes favoriter, dock har inte bilden något i övrigt att göra med 

inlägget, varför tolkningen inte görs att bilden är någon form av reklam, åtminstone inte 

någon reklam som hon själv tjänar något på. Den blir varken länkad till eller beskrivs 

närmare. Det är svårt att avgöra om bilden är hennes egen eller om den är lånad från någon 

annan webbsida, varför bilden inte blir ett indexikalt tecken för Anna i och med att vi inte vet 

om hon tagit den och det därmed inte blir ett orsakstecken. Då bilden inte har att göra med 

varken texten eller inlägget i övrigt kan det inte kopplas några argument till bilden. Det 

ikoniska tecken som finns i bilden är att krukan och växten kan likna andra växter och krukor 

läsarna själva har.  
 

En bild Anna ger av sig själv är att hon är mycket noggrann med detaljer, inte minst vad gäller 

det egna bröllopet och i inlägget ”Gotten morgen” från 16 februari 2008 visar hon parets 

avancerade bröllopsinbjudningar.
91

 Dock finns inte heller i detta några utmärkande tecken 

annat än det självklart symboliska i att bilderna liknar bröllopsinbjudningar, och det 

symboliska tecknet i att bröllopsinbjudningar bör vara något som det läggs omsorg på. Inte 

heller här verkar någon reklam förekomma då det inte nämns varifrån korten kommer.  

 

Några månader senare börjar Anna fylla inläggen med längre text och fler bilder. Ett 

representativt inlägg för denna period är ”Måndagkväll!” skrivet den 3 november 2008. 

Inläggen påminner liksom i början om en dagbokstext där hennes dagar beskrivs narrativt och 

detaljerat. En skillnad är dock att bilderna nu passar ihop med inläggen bättre och förstärker 
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dem. I detta inlägg finns en bild av ett ELLE-magasin på vad som ser ut att vara ett soffbord. 

Bredvid magasinet står 4 stycken ljuslyktor av märket Iittala.  

 

4.3.2 ETHOS DÅ  

I det först nämnda inlägget får läsarna se olika delar av Annas intressen, dock inte något 

utmärkande persona och inte heller stärker inlägget Annas ethos då det varken finns arete, 

fronesis eller eunoia i inlägget annat än då hon skriver ”Kram” i slutet av det, vilket skulle 

kunna ses som välvilligt.  

 

Vad gäller inlägget med bröllopsinbjudningarna visas plötsligt en persona som noggrann, 

alternativt fåfäng då det läggs ner så otroligt mycket arbete på bröllopsinbjudningarna. Detta 

kan stärka Annas ethos genom eunoia och arete, men risken blir också att ethos sänks då det 

kan tolkas som att det är för mycket fokus på bröllopsinbjudningarna.  

 

Bilden med ELLE-magasinet ger intryck av att vara tagen med förhoppning om att den ska ge 

en närvarokänsla då det inte endast är tidningen i fokus utan även några få saker i 

omgivningen. Dock argumenterar inte bilden för annat än att hon anser att det är en bra 

tidning, men bilden saknar logos, pathos och ethosargument. Dock kan vi i inlägget se en ny 

persona i form av Anna som påhittig då hon skriver att hon experimenterar med sitt 

arbetsrum. Sammantaget kan det konstateras att logos är det Anna bygger sitt ethos med då 

inläggen ofta handlar om praktiska och kreativa saker. Dessutom kan här en produktplacering 

anas på ett annat sätt än tidigare då det nu är mer fokus på just de specifika produkterna, även 

om tolkningen inte görs att det handlar om reklam då de varken nämns närmare eller länkas. 

 

4.3.3 BLOGGINLÄGGEN IDAG 

I november 2009 börjar det ske något med Annas inlägg och de ser mer ut som de gör idag 

med fler bilder, ofta föreställande samma objekt men ur flera olika vinklar och perspektiv. 

Bilderna är dessutom större än vad de varit tidigare. Ett representativt inlägg för detta är 

”Arbetsrummet” från 15 december 2008, vilket föreställer ett vitt skrivbord med en vit stol, 

samt ett större skåp på väggen ovanför. På skrivbordet står en dator och en vit vas med en 

bukett vita rosor. Detta visas på tre olika bilder, varav läsaren på den sista även kan skymta 

vardagsrummet. Av inläggets rubrik blir det tydligt att detta är en del av Annas arbetsrum och 

bilden blir således ett ikoniskt, metonymiskt tecken som visar en del av arbetsrummet. Att det 

är ikoniskt beror på att det liknar arbetsrum, framförallt på grund av skrivbordet och datorn.  

 

Texten och bilderna förstärker varandra i detta inlägg, dock skriver hon i texten att det är en 

arbetshörna medan rubriken säger att det är ett arbetsrum, och således förstorar hon upp den i 

rubriken. Texten i övrigt är relativt lik det sätt att skriva på Anna gjort sedan hon startade 
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bloggen, skillnaden är nu att hon även skriver ut vilka produkter det är hon fotograferar som 

här då hon refererar till IKEA och namnen på de olika möblerna. Allt i bilden går i färgen vitt, 

en färg som genomsyrar hela Annas blogg under de senare åren.  

 

Det finns få symboliska tecken i bilden, det vill säga konventionella överenskommelser, men 

ett av dem skulle kunna vara att blommor är något människan använder för att göra det 

trevligare i hemmet. Ett annat symboliskt tecken kan vara allt det vita på bilderna då det kan 

ses som en allmänt vedertagen överenskommelse att vitt är trendigt och fräscht.  

 

Att datorn står påslagen på skrivbordet kan ses som ett indexikalt tecken för att någon nyss 

suttit vid skrivbordet och använt datorn, vilket styrker argumentationen om hörnans funktion. 

Den tes argumenten styrker skulle kunna vara ”detta är vårt arbetsrum”, vilket inte bär på 

någon uppmaning till läsarna. Däremot bevisar Anna att hennes hem ser ut på det sätt hon 

beskriver i texten, varpå bilden blir ett starkt argument till detta. Med detta i åtanke skulle 

tesen i själva verket kunna vara ”vi har ett fint arbetsrum”, i och med att hon har en avsikt 

med bilden.  

 

Idag får den som läser Annas blogg fortfarande ta del av den inredning bloggerskan har 

hemma och det tipsas ofta om speciella produkter eller märken. Bilderna i inläggen är större, 

ljusare och betydligt fler. Samma motiv fotograferas inte sällan ur omkring fem olika vinklar 

och oftast är det inredning det gäller, men även matlagning, blommor, vänner och familj får 

stor plats i bloggen. Ett presentabelt exempel på hur nutida inlägg ser ut är ”Ikväll gäller det!” 

från 6 maj 2014. Detta inlägg inleds, efter rubriken, av 10 bilder föreställande dels en 

zinkbalja fyllt med frukter och smoothies från Mc Donalds, men även bilder på Annas två 

barn. Ur olika vinklar visas zinkbaljan och dess innehåll samt barnen när de dricker 

smoothies, sittandes vid ett köksbord. I texten förklarar Anna bilderna med att det kommit ett 

bud med detta på morgonen, vilket förmodligen innebär att Anna fått detta i gåva just för att 

skriva om detta på sin blogg. I och med detta blir det uppenbart att det är reklam och 

sponsring från McDonalds, Titeln på inlägget förklaras i slutet av inlägget då Anna skriver om 

kvällens melodifestival.  

 

Bilderna i inlägget är stora och ger intryck av att vara uppljusade. De har bra skärpa och ser ut 

att vara tagna med en bra kamera. I zinkbaljan ligger flera olika frukter i glada färger på en 

bädd av is, något som ger ett läskande intryck. På de övriga bilderna är barnen i full gång med 

att provsmaka sina smoothies och leka med tillhörande plastmuggar. Bilderna ger ett mysigt 

och stilla intryck då barnen ser lugna ut och Anna uppenbarligen får tid att fotografera 

situationen. Denna mysiga fikastund kan tolkas som ett ikoniskt tecken för småbarnslivet då 

det visar upp en del av det, och även om många är medvetna om att småbarnslivet ibland är 

betydligt mer hektiskt blir dessa bilder bevis för att det även finns lugna stunder. 
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4.3.4   ETHOS IDAG 

Till skillnad från i början av Annas bloggande, då inläggen framförallt innehöll logos, så är 

det idag mer pathos i bilderna även om logos även finns kvar då det ofta skrivs om bland 

annat snygg men funktionell inredning.  

 

4.3.4.1  ARETE 

Även om inlägget inte explicit uppmuntrar läsarna till något särskilt, så kan det mycket 

implicit fylla en funktion i att inspirera läsarna – vilket är Annas vision med bloggen. Att hon 

inspirerar med inte bara dyr inredning utan som i detta fall använder varor från IKEA kan 

stärka hennes ethos genom arete, då det dels kan ses som god moral att stötta Sveriges egen 

produktion men även bara genom själva inspirerandet. Att ta sig tid att fotografera ur olika 

vinklar men även skriva om produkternas namn och mått kan uppfattas som moraliskt. Här 

blir Annas persona generös synlig, liksom solidarisk – två personae som stärker hennes ethos 

genom arete. Anna skriver i sin beskrivning till bloggen:  

 

Själv blir jag inte inspirerad av bilder på varken mitt eller andras vardagskaos, därför är bilderna här i bloggen 

alltid relativt ”städade”. Har med åren förstått att det retar vissa, men man får förstå att jag likt alla andra har ett 

vardagskaos med två små barn i släptåg, men det är bara inget som visas upp och dokumenteras här i bloggen!
 92 

 

Ovanstående konstaterande kan stärka Annas ethos genom arete då somliga kan tycka det är 

moraliskt av Anna att tillkännage att hennes liv inte är så perfekt som det visas upp i bloggen. 

Detta resulterar i persona som ärlig. Dock är det även möjligt att det omvända sker så att 

hennes ethos sänks genom att det kan ses som dålig moral att inte visa upp hela verkligheten i 

bloggen. Här finns, beroende på tolkning, personae som pretentiös, oärlig samt flärdfull. 

 

4.2.4.2  FRONESIS 

Anna kan förmodligen stärka sitt ethos genom läsarnas vetskap om att hon är revisor på ett 

stort företag och genom att ha ordning och reda hemma. Dock kan detta troligen även sänka 

hennes ethos då det finns de som anser att det finns viktigare saker i livet än att hålla huset 

fint. Anna svarar ofta på kommentarer hon får till inläggen och skriver tydligt vilka inlägg 

som är gjorda i samarbete med andra företag – vilket kan stärka hennes ethos genom fronesis.  

 

4.2.4.3  EUNOIA 

Anna skriver på ett vänligt sätt i bloggen, ofta tilldelas läsarna ”kramar” och önskningar om 

att de ska ha exempelvis bra dagar och helger. Ett persona som omtänksam kan tilldelas Anna. 

Hon är också öppen med att skriva om saker i hemmet för de läsare som är nyfikna och vill 

inhandla liknande saker själva, varför ett persona som hjälpsam också kan tilldelas 

bloggerskan. Detta gör att hon ibland anklagas för att använda smygreklam, en tolkning som 
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kan göras då hon gärna beskriver produkter noggrant som i fallet ovan med IKEA-möblerna. 

Dock förekommer där ingen länkning eller text om att det rör sig om något samarbete, varför 

den slutliga tanken om inlägget är att det rör sig om produkter Anna själv väljer att blogga om 

för att hon tycker om den och tror att de kan intressera läsarna. Hon skriver följande: 

 

[…] jag får sååå mycket mejl och frågor från er läsare så fort jag visar en sak här i bloggen. Kan vara allt från 

plagg, vaser, färg på nagellack till vilket schampo och vilken mjölk jag gillar bäst.. osv. Då blir det bättre för mig 

att redan i inlägget numera skriva vad sakerna kommer ifrån för det sparar mig själv all den tid det skulle ta att 

svara på samma frågor femtioelva gånger. Du kallar det reklam, men för mig är reklam när man får betalt för att 

skriva om saker och det får inte jag (då skriver jag i samarbete med). […] Jag tycker varför inte tipsa varandra 

om saker man tycker är bra?! Skulle jag köpa något som var mindre bra så skulle jag skriva det också.
93 

 

Av Anna själv får läsarna, till skillnad från Victoria, inte se mycket i bloggen idag. På de få 

bilder som publiceras på henne själv ser läsarna ibland dock en kvinna som inte ger intryck av 

att vara särskilt avslappnad på bilderna utan det är en poserande Anna som visas, som i 

inlägget ”God morgon tisdag” från 21 januari 2014.94 Även här speglar sig Annas persona 

som fåfäng – ett drag som inte stärker hennes ethos genom eunoia utan snarare tvärtom då det 

får ses som allmänt vedertaget att det inte är något bra att vara alltför fixerad vid utseende och 

framtoning. Dock finns även bilder där Anna ser avslappnad ut, exempelvis som i inlägget 

”Idag kommer mamma hit!” från 27 september 2013 där glatt poserar tillsammans med 

barnen. I dessa inlägg kan läsarna se en mamma som hyser stor kärlek för sina barn och än en 

gång visas Annas persona kärleksfull.  

 

Annas kärleksfullhet och omtänksamhet blir även synbar i alla de inlägg då hon dukar fint för 

familjens middagar, vilket kan stärka ethos genom eunoia både genom omtanken till familjen 

som får en vacker middag men även gentemot läsarna som kan få inspiration. Det dyker ofta 

upp rena inspirationsinlägg i Annas blogg, vilka Anna troligen delar med sig av just av 

välvilja då det inte bör finnas något annat intresse i detta så länge inläggen inte är sponsrade. 

Sådana inlägg förekommer också, men Anna är då noggrann med att visa detta genom att 

skriva att inlägget är sponsrat, även detta något som kan stärka ethos genom eunoia.   

 

4.3.4.4  AUTENTICITET 

Annas intresse för inredning och vackra saker är något som följt henne sedan hennes första 

blogginlägg, varför hon kan ses som autentisk vad gäller smak och stil. Produkter som får 

anses populära idag, som exempelvis glas av märket Iittala och porslin från märket Mateus, 

har Anna haft sedan många år tillbaka varför det blir ethosstärkande för henne att dessa 

produkter föll henne i smaken långt innan de blev ständigt återkommande i bloggar och 

inredningsmagasin. Dock är denna smak och stil Anna har något som kan anses populärt hos 

                                                 
93

 Åberg, Anna, 2012-01-29: ”God morgon söndag!”, hämtad 2014-06-07. Svar i kommentarsfältet.   
94

 Åberg, Anna, 2014-01-21: ”God morgon tisdag”, hämtad 2014-05-20.  



32 

 

en stor del av hennes följare, varför hennes ethos också kan höjas genom en maktposition då 

det kan vara ethosstärkande att ha vad andra inte har, och majoriteten av dessa saker är dyra 

men mycket populära och får ses som önskvärda hos inredningsintresserade.  

 

4.3.5 SAMMANFATTNING 

I början av Annas bloggande är det framförallt många inlägg rörande inredning och kända 

varumärken, även om bilderna sällan är hennes egna. Istället är det visioner om en perfekt 

värld som visas upp och personae som noggrann och flärdfull blir synliga, även påhittig och 

välvillig kan kopplas till dessa kreativa inlägg. Framförallt är blogginläggen fyllda av logos.  

 

Senare i bloggandet kan det tolkas som att Anna övergår från att ha bloggat för att visa upp 

saker hon anser är fina, bra och viktiga till att istället fokusera mer på läsarna och möjliga 

intressen, tips och inspiration för dem i blogginläggen. Dock blir det även mer fokus på just 

varumärken och det blir allt mer synligt att hon skriver inlägg i samarbete med olika företag. I 

och med detta speglas nya personae, nämligen Anna som generös, hjälpsam, solidarisk, ärlig, 

vänlig och kärleksfull. Dock finns också möjligheten att hon tolkas som oärlig då hon 

medvetet inte visar upp alla delar av sitt hem och sitt liv. Dessa personae kan kopplas samman 

med eunoia och således är det framförallt pathos hon stärker sitt ethos med.  

 

 

5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

5.1 PERSONAE BLOGGERSKORNA FRAMSTÄLLER I 

VISUELLA BUDSKAP GENOM ÅREN 

Victoria Riis ger inledningsvis endast utrymme för matlagning och matrelaterade ting i sin 

blogg. Läsarna får ta del av matlagning som ser god och avancerad ut, uppblandat med enkla 

recept och hämtmat. I detta ser vi personae som handlingsklok, välvillig och omsorgsfull men 

också opretentiös. Även Anna präglas av dessa slags förnuftsenliga personae som 

förekommer i hennes blogg som till en början framförallt innehåller inlägg rörande inredning, 

även om bilderna sällan är hennes egna. Istället är det visioner om en perfekt värld som visas 

upp och personae som noggrann och flärdfull blir synliga, även om också påhittig och 

välvillig kan kopplas till dessa kreativa inlägg.  

 

Senare i bloggandet kan det tolkas som att fokus riktas från att Anna endast visar upp en bild 

av verkligheten hon själv eftersträvar, till att göra det för läsarnas skull. I och med detta 

speglas nya personae, nämligen Anna som generös, hjälpsam och solidarisk. Även ärlig, 

vänlig och kärleksfull är personae som kan tilldelas Anna. Dock finns även möjligheten att 
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hon tolkas som oärlig då hon medvetet inte visar upp alla delar av sitt hem och sitt liv. 

Personae av samma slag, som traditionell, kärleksfull, medveten, ärlig, ekonomisk, 

omtänksam och autentisk, kan även tillskrivas Victoria Riis då också hennes blogg får en 

bredare handling.  

 

Sammanfattningsvis blir det genom analysen tydligt att det finns märkbara skillnader mellan 

de inledande åren i bloggarna och så som inläggen skrivs idag vad gäller logos och pathos. 

Inledningsvis är inläggen mycket deskriptiva och sakliga, varför det kan konstateras att 

bloggerskorna inledningsvis i synnerhet stärkte sitt ethos genom logos. Då bloggarnas 

innehåll senare breddas och blir mer personliga då fler sidor av bloggerskorna visas kan 

slutsatsen dras att framförallt pathos stärker deras ethos.  

 

En reflektion gällande detta är att det skulle kunna vara möjligt att bloggerskornas inledande 

ethos stärktes av logos för att bloggerskorna inledningsvis inte kände någon relation till sina 

läsare, vilka skulle kunna liknas vid totala främlingar. Att då öppna upp sig om familj, känslor 

och andra mer personligare saker kan förstås vara svårt. Då läsarna senare börjar kommentera 

bloggarna och bloggerskorna får en tydligare bild av vilka det är som läser är det möjligt att 

detta frammanar mer personliga sidor hos de båda bloggerskorna.  
 

5.2 HUR BLOGGERSKORNA SKAPAR  

SINA OFFENTLIGA ETHOS 

Genom att visa fler sidor av sina liv stärker bloggerskorna sina ethos genom arete, fronesis 

och eunoia. Båda bloggerskorna är dock öppna med att allt inte visas i bloggen. Anna 

förklarar detta med att hon själv inte inspireras av stökiga vardagsrum utan att hon hellre ser 

bilder på städade och fina sådana, medan Victoria menar att det tar så pass lång tid att ha 

bloggen som ett arbete att det blir omöjligt att dokumentera allt. Genom att inte visa allt i 

bloggen stärks bloggerskornas ethos då de behåller en viss integritet, inte minst gentemot 

familjemedlemmarna och vänner – något som visar på välvilja, förnuft och god moral. Dock 

finns även möjligheten att ethos sänks då man även kan anse att bloggerskorna borde visa allt 

i bloggen, då de faktiskt tjänar pengar på att blogga om sina liv och de flesta bör vara överens 

om att stökiga vardagsrum, fulla diskbänkar och smutsigt hår också är en del av det.  

 

Att bloggerskorna efter ett par års bloggande började tjäna pengar på sitt bloggande i form av 

reklam och sponsrade inlägg är ingen hemlighet utan något de båda är öppna med. Uppsatsen 

har visat på att det från både bloggerskors och läsares håll snarare ses som tips och god 

service snarare än irriterande reklam. Dock tycks bloggerskorna medvetna om att det är 

viktigt vilken typ av reklam som visas, inte minst för deras trovärdighets skull. Detta bör vara 

väldigt viktigt, då det skulle sänka deras ethos rejält att visa reklam som faller utanför 
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ramarna för vad deras bloggar handlar om då det skulle tyda på att det endast vore för 

ersättningens skull. Att reklamen idag endast gynnar bloggarnas syfte och ofta innebär 

fördelar för läsarna i form av rabatter och erbjudanden bör istället stärka bloggerskornas ethos 

genom eunoia, men även arete då de får ses som öppna med vilka inlägg som är sponsrade. 

Dock ska tilläggas att denna reklam inte är uppskattad av alla läsare då det även finns de som 

anser att reklamen borde försvinna och att bloggerskornas trovärdighet sänks.
95

 

 

Man bör dock ta i beaktning att en blogg är något frivilligt att läsa, varför vi får utgå från att 

den som gör återkommande besök på dessa bloggar gör det med vetskapen om att en blogg är 

ett finslipat skyltfönster mot verkligheten, varför man kan förmoda att bloggerskorna inte 

behöver nyansera bloggen mer än de gör. Det kan vara en förklaring till att bloggerskorna kan 

ha den stora mängd produktplacering som finns i bloggarna. Det går inte att tillfredsställa alla, 

utan en avsändare måste fokusera på en målgrupp att behaga, varför de förmodligen anser det 

mest lämpat att fokusera på dem som redan har en positiv inställning till dem alternativt får ett 

positivt intryck vid första besöket. Det är också med denna publik i åtanke min analys utförts. 

 

5.3 BLOGGERSKORNAS OFFENTLIGA ETHOS  

FÖRÄNDRING ÖVER TID  

Ingen av bloggerskorna har ett starkt inledande ethos vad gäller sin person, då de varken är 

offentliga eller har några uppseendeväckande utmärkelser. Dock är det möjligt att Victorias 

val av bloggnamn, Matplatsen, kan fungera ethosstärkande då erfarenheter och titel kan stärka 

ett inledande ethos.
96

 Även detta visar på att det är genom logos som Victoria stärker sitt ethos 

inledningsvis. Tänkvärt är dock att namnet i sig inte säger något om hur duktig Victoria är på 

matlagning, men då retoriken ser till sannolikheter och inte till definitiv sanning kan 

bloggnamnet Matplatsen vara effektivt för att övertyga läsarna om att hennes blogg är läsvärd.  

 

Då Victorias blogg ändrar inriktning något genom åren och från år 2009 handlar om allt ifrån 

matlagning till familjeliv, inredning och mode kan titeln Matplatsen verka något missvisande 

och rentav ethossänkande, då det kan tyckas att namnet inte gör bloggen rättvisa. Dock kan 

namnet nu nästan ses som ett varumärke och den som läser bloggen skulle förmodligen mena 

att Victorias inledande ethos idag är betydligt starkare än förr. Detta kan dels bero på att 

Victoria idag bloggar under eget domän – vilket inte hör till vanligheterna om man inte är 

professionell bloggare. Dessutom kan layout stärka hennes ethos då det är synligt att det 

ligger stor omsorg bakom sidan. Till sist kan de många inläggen, stora bilderna och det stora 

kommentarsflödet stärka ethos då en ny läsare inser att bloggen tycks vara omtyckt.  
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Det härledda ethos Victoria tilldelas då läsaren tar del av bloggen bör vara starkt, då hon ger 

ett intryck av att vara autentisk genom hela bloggen. Även om de roller hon har i livet ändras 

något då hon blir exempelvis mamma och egenföretagare så har hon liknande åsikter, 

preferenser, intressen och stil genom alla år. Bloggerskornas härledda ethos starkare när 

innehållet i bloggarna breddas och de visar mer personliga och vänliga personae. Det slutliga 

ethos som läsaren lämnar bloggen med bör vara starkt då det finns en autenticitet i de båda 

bloggarna vilket gör att deras trovärdighet stärks. 

 

5.4 HUR BLOGGERSKORNA GÖR FÖR ATT LYCKAS FÅ EN 

VINSTINDRIVANDE BLOGG 

Det som kan vara en möjlig förklaring till att Victoria och Anna kan tjäna pengar på sina 

bloggar är att de utvecklat varsin autentisk blogg som är fylld av pathos och starkt ethos 

genom såväl eunoia som arete och fronesis. Att bloggerskorna ger intryck av att vara ärliga 

och inte bara skriver om allt som är bra (även om det är en betydligt övervägande del) utan 

även om mindre roliga saker som sömnlösa nätter, sjuka barn och stökiga hem, bör göra att 

läsarna kan känna välvilja och ärlighet från bloggerskorna. Något som förmodligen också är 

avgörande för deras förmåga att behålla intresset av så många läsare är att de presenterar sina 

inlägg till största delen med många bilder, vilket skapar en närvarokänsla så att läsaren kan se 

det framför sig och därmed stärks argumentationen från bloggerskorna och det de skriver blir 

trovärdigt. I och med det höga besöksantalet lockas företag som arbetar med produkter eller 

tjänster som faller inom ramarna för vad bloggarna står för att göra reklam i bloggarna, vilket 

leder till att bloggerskorna kan tjäna pengar på sina bloggar.  

 

Relationen till läsarna är något båda bloggerskorna lägger stort värde i, vilket dels märks i det 

välkomnande och vänliga sättet de båda skriver på men även genom att både Victoria och 

Anna oftast ser till att svara på de många kommentarer som skrivs till inläggen. Det är också 

vanligt att läsarna får ta del av rabatter och erbjudanden från olika företag som passar in i 

deras intressen. Då bloggerskorna har en relativt utpräglad stil vad gäller inredning och kläder 

kan företag inom ramarna för stilen ingå samarbeten med bloggerskorna, och erbjuda dem 

ersättning för att exempelvis använda produktplacering och länka till berörd hemsida.  Det 

finns en möjlighet att kvinnorna får provision för varje produkt som säljs tack vare deras 

recension i bloggarna. Det kan även handla om en fast summa per länkning de gör, eller en 

viss procent på försäljningen som reklamen resulterar i. Detta är svårt att som utomstående 

veta och finna uppgifter om. Båda är dock öppna med att de tjänar pengar på sitt bloggande, 

men menar att de aldrig skriver gott om något de själva inte vill rekommendera, varför deras 

trovärdighet stärks och läsarna kan lita på att bloggerskornas recensioner är ärliga. Detta 

gäller även de inlägg där det står skrivet att de är gjorda i samarbete med olika företag.  
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Som nämns i kapitlet ”tidigare forskning” är reklamen något uppskattat av majoriteten av 

läsarna och ses snarare som en service än något som skapar irritation, varför det går bra för 

bloggerskorna att tjäna pengar på detta vis. En anledning kan vara att läsarna ofta får en rabatt 

på sitt köp genom att klicka på en viss länk så att välvilja skapas.  

 

På Annas blogg finns dock betydligt färre rabatter och tävlingar för läsarna – något som kan 

bero på att hennes blogg inte är en heltidssyssla som Victorias. Victoria nämner nämligen att 

det tar tid att prova produkterna och leta rabatter till sina läsare – vilket också kan höja hennes 

ethos genom välvilja. Det Anna framförallt tjänar pengar på genom bloggen är att hon bloggar 

för magasinet Damernas Värld, vilket bör innebära att hon har vissa krav på sig för att 

uppfylla deras kriterier. Dock är det ingen märkbar skillnad som skett i bloggen sedan Annas 

blogg flyttades till Damernas värld år 2013, vilket tyder på den autenticitet som finns i hennes 

blogg.  

 

Det finns givetvis saker som inte lyfts in i denna uppsats som kan ha påverkan på 

bloggerskornas ethos och därmed möjlighet att tjäna pengar på sina bloggar, så som hur de 

bemöter kommentarer och även genom att göra noggranna textanalyser av livsstilsbloggar. 

Att dessutom jämföra Victoria och Annas ethos i bloggarna med deras ethos på sociala mediet 

Instagram vore också spännande. Detta är förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

Sammanfattningsvis kan en tolkning göras att det bör vara de inlägg som handlar om barnen 

och familjelivet, vackra ting och fina kläder, nöjen, vänskapsrelationer och kärlek som är 

anledningen till att besöksstatistiken ökat på bloggarna och att Victoria och Anna efter en tids 

bloggande började tjäna pengar på sina bloggar. Detta då företag såg att besöksantalet steg på 

en blogg som passar in på företagets produkter, varför det passar bra för dem att annonsera på 

sidan. Att Victorias blogg har fler besökare skulle kunna förklaras med att hon är mer öppen 

med de mindre perfekta sidorna av sitt liv, varför hon kan kännas mer ärlig och genuin än 

Anna. Att hon dessutom har bloggen som en heltidssyssla kan också bidra till detta. Dock har 

Anna förklarat att man i hennes blogg inte kommer att få se allt, men ändå så blir det en tydlig 

skillnad i detta. Kanske kan det bero på att det blir lättare att identifiera sig med Victoria. Hur 

identifikation i livsstilsbloggar sker är något som också skulle bli ett mycket intressant 

uppsatsämne och jag skulle gärna ta del av vidare forskning kring detta.  
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6. SAMMANFATTNING 

Uppsatsen syftar till att ge svar på hur bloggerskorna Victoria Riis och Anna Åberg gör för att 

skapa den trovärdighet de behöver för att kunna ha en vinstindrivande blogg. Detta undersöks 

genom en hermeneutisk metod och visuell retorikanalys med fokus på begreppen ethos och 

persona. Stöden för argumentationen hämtas i den klassiska retoriken vad gäller teori om 

persona och ethos, tillsammans med relevanta inslag från modern retorik som visuell retorik, 

semiotik samt en modern syn på ethos som process samt kravet på autenticitet. Ledande 

frågor är: På vilka sätt skapar bloggerskorna sina offentliga ethos? Vilka olika personae 

framställs i bloggerskornas visuella budskap genom åren de bloggat? Har bloggerskornas 

offentliga ethos förändrats över tid? Vad gör bloggerskorna för att bloggen ska vara 

vinstindrivande?  

 

Analysen visar att bloggerskorna i det inledande skedet av sitt bloggande i synnerhet visar 

personae som handlingskloka, omsorgsfulla och opretentiösa – persona som kan kopplas till 

förnuft och därmed visar att de framförallt stärkte sina ethos genom logos. Idag är fler 

personae synliga hos de båda bloggerskorna som numera kan kopplas till det känslomässiga, 

exempelvis kärleksfullhet, vänlighet och ärlighet – vilket visar hur de idag i första hand 

skapar sina personae genom pathos. Då ingen av bloggerskorna var offentliga eller hade några 

särskilda utmärkelser kan konstateras att ingen av dem hade något starkt inledande ethos i 

början av sin bloggkarriär. Den som läser bloggarna skulle sannolikt anse att bägge 

bloggerskorna har ett betydligt starkare inledande ethos idag än förr. Detta kan dels bero på 

att Victoria idag bloggar under eget domän samt att Anna bloggar för Damernas värld. 

Dessutom kan de många inläggen, stora bilderna och det stora kommentarsflödet stärka ethos 

då en ny läsare inser att bloggen tycks vara omtyckt. Dessa saker bör påverka bloggerskornas 

härledda ethos då följarna läser bloggen, och då bloggerskorna båda ger ett autentiskt intryck 

bör även deras avslutande ethos vara starkt.  

 

Det som kan vara en möjlig förklaring till att Victoria och Anna kan tjäna pengar på sina 

bloggar är att de utvecklat varsin autentisk blogg som är fylld av pathos och starkt ethos 

genom såväl eunoia som arete och fronesis. Genom att känslomässigt engagera sina följare 

och visa såväl arete som fronesis och eunoia genom att visa upp stora och till synes ärliga 

delar av sina liv bygger bloggerskorna upp ett tillräckligt starkt ethos för att lyckas få en 

inkomst på bloggen. Något som förmodligen också är avgörande för deras förmåga att behålla 

intresset av så många läsare är att de presenterar sina inlägg till största delen av många bilder, 

vilket skapar en närvarokänsla så att läsaren kan se det framför sig och därmed stärks 

argumentationen från bloggerskorna och allt blir högst trovärdigt. 
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