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Abstract
The purpose of this study is to examine the virtues of the term vir bonus and to see whether or
not it still has relevance to the process of persuasion. We have studied two bloggers who
differs in the sense of the way they present themselves on their blogs. To investigate the aim
of this study, we have used a comparative method to see how the bloggers differ in
identification and ethos. We have also examined whether the bloggers held the virtues of a vir
bonus. The results of this study show that the bloggers ethos differs. Michaela Forni displays
the virtues of ethos, while Paow does not. A weak ethos indicates that it is harder to reach
persuasion; however, the study shows that it is possible to remain popular. Vir bonus still has
relevance for persuasion, but it is possible to disregard.
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1 Inledning
”Ser det ut som jag bryr mig?”, ”Tack för att ni bryr er.”, ”Ni får säga vad ni vill.”, ”Ni gör
min dag så mycket bättre.” Bloggvärlden består av många olika typer av individer, vilket
resulterar i olika åsikter och uttryck. Det är allt fler människor som syns och hörs i sociala
medier och andra kommunikativa kanaler i dagens samhälle. Vi människor har ett stort behov
att kommunicera med varandra och känna oss hörda samt ha en känsla av tillhörighet. Vi
strävar efter en gemenskap där vi umgås med människor vi anser har samma värderingar,
normer och attityder som vi själva. Detta kan skapa en trygghet hos oss. Kommunikation kan
bidra till denna trygghet vilket gör att somliga söker sig till internet och andra sociala forum
för att kommunicera med varandra. Olika sociala medier som Twitter, blogg, olika forum och
Instagram är populära kanaler som används just för att skapa en relation genom
kommunikation. Här kan användare dela med sig av sina tankar, vad de gör, samt starta
diskussioner och samhällsdebatter. De som uppmärksammas och lyckas nå ut med sitt
budskap till en större grupp människor kan vara de som lyckas skapa identifikation, eller helt
enkelt belyser de ämnen folk anser är intresseväckande eller provocerande. Hur de lyckas med
detta kan bero på olika faktorer. Det kan handla om bra tajming, formuleringar, kompetens
eller helt enkelt tur.
Denna studie analyserar två kända bloggare för att se hur identifikation skapas hos läsarna
samt hur bloggarnas ethos uppstår. Studien berör vidare vilka faktorer som är viktiga för att
skapa övertygelse. Är den klassiska retoriken fortfarande relevant för att skapa övertygelse i
dagens sociala medier? Retoriken påstår att en talare bör inneha ett starkt ethos och vara en
person med moraliskt goda avsikter för att kunna övertyga sina mottagare. Vem som helst kan
idag yttra sig med vilka avsikter som helst. Är det de goda avsikterna som är viktiga för
övertygelse eller kan det finnas andra orsaker till övertygande?

2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är ta reda på om det är ett ideal att vara en god människa för att
övertyga, eller om det finns andra faktorer som skapar övertygelse inom sociala medier. Detta
kommer vi studera genom topiker, identifikation och ethos. Vi vill även, med ethos i
beaktning, ta reda på i vilken utsträckning bloggarna lever upp till vir bonus-idealet.
1

2.1 Frågeställningar


Hur skapar bloggarna identifikation?



Hur ser bloggarnas ethos ut?



Vilka likheter och skillnader kan vi se i bloggarnas framställning?

3 Tidigare forskning
Vi ser att vår studie erbjuder ett nytt fokus gällande sociala medier då vi inte har funnit några
uppsatser som berör bloggare tillsammans med begreppet vir bonus. Det vi däremot kan se är
att det finns flera uppsatser som studerat hur människor, speciellt unga, påverkas av sociala
medier generellt. Vi anser att vi kan använda oss av dessa studier som stöd i våra resonemang.
Att människor påverkas av sociala medier är inget nytt och det är därför en fördel att det redan
finns underlag för detta påstående.
Daniela Laricchia har studerat media och kommunikationsvetenskap och skrivit uppsatsen:
Hur man går från en tonåring till toppbloggare. Detta är en C-uppsats från Karlstad
universitet som publicerades i januari 2016. Laricchia utgår från den kända bloggaren Kenza i
sin analys och ser hur hon framställer sig i bloggen via bild och text. Hon studerar de
skillnader som finns i början av Kenzas karriär fram till hon blev en professionell bloggare.
De slutsatser hon drar av sin studie är att: för att kunna ha ett starkt personligt varumärke
krävs det att man innehar vissa egenskaper såsom autenticitet, trovärdighet och ödmjukhet.1
Elin Jaeger har skrivit uppsatsen: ATT BLOGGA FÖR EN LÖN. En visuell analys av hur två
bloggerskor etablerar ethos och går från amatörer till professionella. Uppsatsen är från
Örebro universitet och publicerades år 2014. Uppsatsen fokuserar på de två bloggarna
Victoria Riis och Anna Åberg. Jaeger ser i sin uppsats utifrån utvalda inlägg hur bloggarna
har förändrats med tiden och hur ethos har förändrats fram till idag. Jaeger drar slutsaten att
det över tid finns skillnader i hur bloggarna framställer sig då mot idag. Autenticitet och
dygderna, fronesis, arete och eunoia är något som bidrar till att man kan ha en vinstdrivande
blogg. Dessa faktorer bidrar till ett tillräckligt starkt ethos för att tjäna på bloggen och locka
läsare.2
1

Daniela Laricchia, ”Från tonåring till toppbloggare”, Diva-portal.org, 2016-01-20, http://kau.divaportal.org/smash/get/diva2:896403/FULLTEXT01.pdf hämtad: 2016-03-30.
2
Elin Jaeger, ”Att blogga för en lön. En visuell analys av hur två bloggare etablerar ethos och går från
amatörer till professionella.” Diva-portal.org, 2014, http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:755368/FULLTEXT01.pdf hämtad: 2016-03-30.
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Både Daniela Laricchia och Elin Jaeger menar att om man ska ha en stor blogg krävs det att
man visar vissa egenskaper. Laricchia påpekar att bloggare bör visa ödmjukhet, autenticitet
och trovärdighet. Jaeger menar att de tre dygderna fronesis, arete och eunoia är av relevans för
bloggare. Däremot diskuterar de inte huruvida övertygelse kan uppnås trots avsaknaden av
dessa egenskaper. Detta är något vi finner intressant för vår studie då det kanske kan
ifrågasättas.
Berina Dzindo och Jonas Eriksson från Örebro universitet gjorde 2009 en analys av bloggarna
Kenza och Kissie, Bloggande på toppen – En analys av Kissie och Kenzas blogg (2009,
Örebro universitet: Medie- och kommunikationsvetenskap). Uppsatsen är från Örebro
universitet. Syftet var att studera likheter och skillnader bloggarna emellan, samt hur de
framställer sig på sin kanal utifrån text och bild. Teoretiska ramar är diskursanalys, genus,
persona och upplösning av privat och offentligt i nya medier. De två analyserna som utförs på
bloggarna studeras utifrån olika teman såsom makt, kändisskap, antydan till rikedom,
relationen till sina läsare och skrivsätt. Det förekommer flera kategorier för att jämföra
bloggarna. Resultatet utifrån deras frågeställning är följande: Kissie framställer mer positivitet
till plastikoperationer och kontroversiella uttalanden. Kenza har ett stort fokus på mode.
Bilderna som bloggarna publicerar kan anses vara sexualiserande. Studien av Kissie visar att
hon använder skrämsel och provokation, medan Kenza faller mer under kompetens och
sakkunskap samt skapar en god relation. De paralleller som dras mellan de två bloggarna är
exempelvis kön, ålder och aktivitet. Författarna anser att båda bloggarna går emot den
klassiska synen om kvinnor och underlägsenhet. Dzindo och Erikssons studie kommer vi ej
att använda oss av i vår uppsats, men eftersom vi jämför två bloggare kan deras studieresultat
vara av intresse.

4 Teoretiska utgångspunkter
Detta avsnitt kommer redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter som kommer användas i
studiens analys. Avsnittet kommer först belysa klassisk och modern retorik för att tydligt
redogöra för vad retorik innebär. Därefter redogörs för de teoretiska begreppen retorisk
situation, vir bonus, ethos, decorum, doxa, identifikation samt topiker.
Dessa teoretiska begrepp är relevanta för vår studie, där vi inledningsvis undersöker hur
bloggarna skapar identifikation och hur deras ethos ser ut. Som visas i uppsatsens
metodavsnitt används inlednings det neoaristoteliska topikbegreppet för att förstå vilka
3

aspekter som är dominerande i de studerande blogginläggen. Dessa aspekter antas bidra till att
skapa identifikation hos läsarna. Det är viktigt att redogöra för den retoriska situationen
eftersom detta är en retorisk analys. Genom att analysera decorum kan vi även ta reda på
huruvida innehållet i inläggen är passande samt hur detta kan påverka den eventuella
identifikationen. Med hjälp av ethosbegreppet diskuteras de studerade bloggarnas trovärdighet
och karaktär. Doxa hjälper oss att förstå hur läsarna kan uppfatta de topiker som identifieras i
bloggarnas inlägg. Ethos och dess tre komponenter eunoia, fronesis och arete används för att
utreda vir bonus-idealet, då vi betraktar dessa tre dygder som nödvändiga för att en aktör ska
kunna antas vara en vir bonus.

4.1 Retorik
De flesta forskare inom retorikämnet tycker sig vara överens om att ett retoriskt yttrande
skapas av människor för människor och att retorik handlar om att övertyga samt påverka
varandra. Vi människor använder en sådan retorisk kommunikation frekvent då vi i
vardagslivet försöker att övertyga andra människor runt oss att göra som vi vill. Det kan bland
annat vara att övertyga sin vän till att välja den ena filmen i stället för den andra när man ska
gå på bio, eller att få sin partner att tvätta kläder. Detta kallas idag för praktisk retorik.3
Alla som utövar en praktisk retorisk kommunikation syftar till att påverka mottagaren. För att
kunna uppnå detta syfte måste aktören försöka att övertyga någon i en bestämd och passande
situation. Därefter måste denna försöka förmedla sin tes och argumentation på ett sådant sätt
som gör att mottagaren blir påverkad önskad riktning.4 Påverkan och kommunikation är
området för såväl klassisk som modern retorik, och vi kommer härnäst redogöra för båda
dessa traditioner.

4.2 Klassisk retorik och modern retorik
Retoriken kan idag ses mer intim, det vill säga att en aktör kan meddela sitt budskap mer
avslappnat genom exempelvis mediet radio. Dagens retorik behöver inte på så vis bestå av en
stark röstanvändning framför stora samlingar som i den äldre taltraditionen.5 Att skapa den
perfekta talaren var ett mål för Quintilianus och att vara en god man var första steget till detta.
3

Jens Elmelund Kjeldsen (2008), Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur AB,
s. 13.
4
Elmelund Kjeldsen (2008) s. 7.
5
Ibid., s. 63f.
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Han ska inneha karaktär och talanger för att tala.6 Kjeldsen diskuterar hur samhället har
förändrats vad gäller bland annat omfång på publik och hur vi kan kommunicera. De antika
talen skiljer sig från dagens nyhetsmedier, nätsidor och bilder. Vi lever i ett samhälle där
kommunikation kan förekomma på flera olika sätt såsom via skrift, tal, bilder och musik.7
Den moderna retoriken idag har försökt att både bevara och förändra den klassiska retoriken.
Lundsford och Ede redogör för vanliga åtskillnader som görs mellan den klassiska och
moderna retoriken. Synen på människan utifrån den moderna retoriken är att hon genom
symboler skapar sin värld. Utifrån en klassisk syn så är förnuftet och logiken något som
hjälper människan vid samhälleliga problem. Känslor är något som sägs prägla den moderna
retoriken, medan den klassiska har mer fokus på logiska argument.8 Däremot ska det nämnas
att känslor även var en viktig retorisk faktor i den antika retoriken då åhörarna leds till en
känsla av talaren eller talet.9

Trots att samhället har förändrats på flera plan, så ser vi ändå användningen av klassisk och
moderna teori som relevant för vår studie. Detta eftersom den klassiska retoriken har
teoretiska begrepp som vi anser sätter ord på hur en talare ska vara. Den moderna hjälper oss
att få insikter i samhället idag utifrån en mer modern teoretisk utgångspunkt.

4.3 Retorisk situation
En retorisk situation är enligt Lloyd F. Bitzer en kontext som består av personer, händelser,
objekt och ett problem. Vad Bitzer avser med termen ”påträngande problemet” är något som
ska kunna lösas med hjälp av retorik. I en retorisk situation finns det tre centrala faktorer,
vilka är exigence (problem), audience (publik) och slutligen constraints (retoriska villkor).10
Ett retoriskt problem (exigence) är ett hinder som måste lösas med retorik. För att veta
huruvida ett problem är retorisk måste detta problem kunna hantera en förändring. Denna
förändring kan hanteras med samtal eller retorik.11

6

James A. Herrick (2013), The history and theory of rhetoric: an introduction. Boston, Mass: Pearson, s. 104.
Elmelund Kjeldsen (2008) s. 55ff.
8
Andrea A. Lunsford, Lisa S. Ede, Om disktinktioner mellan klassisk och modern retorik, Rhetorica
scandinavica nr 68-2014 s. 15-17.
9
Aristoteles, Retoriken - Översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi, Introduktion av Janne
Lindqvist Grinde (2012), Retorikförlaget & Johanna Akujärvi, 1.2.5, 1356a.
10
Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation (1968), Philosophy and Rhetoric, vol. 1, pp- 1-14, s. 6. (De svenska
översättningarna är hämtade från Kjeldsen (2008)) s. 85.
11
Bitzer (1968) s. 7.
7
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Publiken (audience) i en retorisk situation måste vara kapabel att påverkas av retorik för
sedan att kunna påverka det givna problemet.12 Exempelvis kan en publik vara en potentiell
köpare av en produkt och denne måste kunna påverkas med hjälp av retorik för att kunna
övertygas till att köpa produkten, vilket löser problemet.

De retoriska villkoren (constraints) handlar om de begränsningar som finns i den retoriska
situationen, vilket kan påverka utfallet av det retoriska problemet. 13 Dessa begränsningar kan
vara en publiks tro, attityder, fakta, dokument eller motiv. Det finns två typer av retoriska
villkor: den första är de begränsningar som uppstår hos retorikern, den andra är de
begräsningar som finns i situationen. Detta kallade Aristoteles för ”entechnoi pisteis”, vilket
hör till retorikern, och ”atechnoi pisteis”, vilket hör till situationen.14 Alla dessa tre faktorer är
relevanta för talaren i en retorisk situation.15

4.4 Vir bonus
Begreppet vir bonus är känt genom en romersk retoriker och lärare vid namn Marcus Fabius
Quintilianus. Quintilianus beskrivning av begreppet vir bonus i hans bok Insitutio Oratoria
lyder:
The orator then, whom I am concerned to form, shall be the orator as defined by Marcus Cato,
“a good man, skilled in speaking.” But above all he must possess the quality which Cato
places first and which is in the very nature of things the greatest and most important, he must
be a good man.16

Detta citat kan tolkas på så vis att vir bonus betyder att vara en god man. Vad innebär det i så
fall att vara en god man? Ordet “god” kan tolkas på flera olika sätt: som att vara duktig på
något eller att vara en moralisk god människa. Det framkommer genom Quintilianus
argumentation att en effektiv och lyckad retoriker måste vara av god moralisk karaktär. Det
påpekas även att en dålig människa inte kan vara en lyckad retoriker. Detta betyder att för den
människa som väljer att vara dålig och omoralisk inte infinner sig de egenskaper som behövs
för att vara en duktig och effektiv retoriker.17 För att vara en vir bonus måste man enligt
12

Bitzer (1968) s. 8.
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid.
16
Alan Brinton, Quintilian, Plato and the Vir Bonus (1983), Philosophy & Rhetoric, Vol. 16 Issue 3, p167-184.
18p. s. 167.
17
Brinton (1983) s. 170ff.
13
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Quintilianus inneha ett gott ethos18 inklusive dess beståndsdelar. Det är alltså ethos dygder
som gör en talare till en vir bonus.19 Quintilianus menar med detta att aktörens karaktär är
kopplad till aktörens budskap, vilket är relevant då aktören inte kan vara effektiv om denna ej
är en god människa. Quintilianus betonade att om retorikern är en omoralisk människa så kan
det resultera i att retorikern kan lura en publik. Däremot tydliggjorde han även att en
omoralisk karaktär visas i budskapet, vilket kan resultera i att retorikern ej lyckas övertyga.20
Det förklaras att vir bonus ligger i retorikerns natur, att vara moraliskt god, och därför kan
bara en person som är moraliskt god vara en retoriker.21
De egenskaper den klassiska retoriken fastslår att en vir bonus ska inneha är bland annat
respekt för publikens åsikter, integritet, modighet, vältalighet, klokhet, ansvarstagande,
uppriktighet, rättvisa och ett sunt förnuft.22

Antikens vir bonus var en man. Detta kommer vi emellertid att bortse ifrån eftersom vi lever i
ett mer jämställt samhälle. Att enbart män ska uppmärksammas anses idag vara ålderdomligt
och oetiskt. Vi väljer därför att se vir bonus som en god människa.

4.5 Ethos
Ethos är ett retoriskt begrepp som berör aktörens övertygande karaktär i tal eller text.23
Aristoteles skriver om ethos i sin bok Retoriken:
Genom karaktären (ethos): när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som
trovärdig. Vi brukar lita på hederliga människor både mer och snabbare i nästan alla
sammanhang, till och med reservationslöst när oklarhet råder och det finns rum för tvivel.
Också detta bör åstadkommas genom talet, och inte genom förutfattade meningar om hurdan
talaren är. Det är inte så som vissa handboksförfattare påstår i sina läroböcker, att talarens
ärlighet inte bidrar till det som är övertygande; istället är karaktären nog nästan det mäktigaste
övertalningsmedlet.24

Aristoteles påstår att ethos är ett av de viktigaste medlen för att skapa övertygelse. Han påstår
även att ethos inte är något en talare innehar hela tiden, utan något som skapas i själva talet
18

Se teoriavsnitt Ethos s. 7-8.
Lennart Hellspong (2011), Konsten att tala: Handbok i praktisk retorik, Lund: Studentlitteratur AB, s. 161.
20
Brinton (1983) s. 173f.
21
Ibid., s. 175.
22
Prentice A. Meador Jr., Quintilians “Vir Bonus” (1970), Vol 34 Issue 3, p162-169. 8p. 2 Charts,s. 164.
23
Silva Rhetoricae - The Forest of Rhetoric, “Ethos”, http://rhetoric.byu.edu/ hämtad: 2016-04-06.
24
Aristoteles, Retoriken (2012) 1.2.4.
19
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eller yttrandet. Talaren måste skapa sitt ethos i talet, vilket han eller hon gör genom att välja
ut de argument som är passande. De synpunkter, ord och uttryck denna väljer att använda för
att förmedla sitt budskap behöver också tas i beaktande.25 Talaren kan heller inte ge sig själv
ett starkt ethos, utan retoriken definierar ethos som den uppfattning mottagaren har av en
avsändare vid en bestämd tidspunkt. Detta betyder att en talares ethos är något mottagarna ger
talaren. En talares ethos kan alltså förändras i varje situation ett tal utförs.26
De underkategorier ethos består av är arete, fronesis och eunoia. Arete handlar om att talaren
måste handla moraliskt, fronesis berör talarens kompetens eller förnuft och slutligen handlar
eunoia om talarens välvilja gentemot åhörarna. Ethos är av stor vikt för att få mottagarna att
lyssna och för att övertyga dem.27
Som framhålls av bland andra Kjeldsen framkommer det tydligt i Platons dialog Faidros att
en talare ska vara intelligent, ha en god karaktär samt vara välinformerad.28 Talaren ska vara
en god människa och ta hänsyn till mottagarnas natur och karaktär för att sedan anpassa sina
argument till dem. Som tidigare nämnts hade även Quintilianus denna uppfattning om att en
retoriker ska vara en god människa.29

4.6 Decorum
Decorum är ett begrepp som inom den klassiska retoriken avser det som anses vara passande i
en given situation. Det krävs att aktörens ord och ämne är avpassande till varandra samt till de
omständigheter som finns och den tilltänkta publiken. Detta betyder att den idé eller tes som
en aktör väljer att presentera måste vara passande i den givna situationen för att den ska kunna
vara effektiv och övertygande.30 Aktören måste välja rätt argument till rätt tillfälle då det är
centralt för aktören att anpassa sig till och känna av de krav en situation har. Decorum handlar
även om hur en talare framför ett tal, alltså dennas stil.31

25

Elmelund Kjeldsen (2008) s. 125.
Elmelund Kjeldsen (2008) s. 127.
27
Ibid., s. 123.
28
Ibid., s. 124.
29
Ibid.
30
Silva Rhetoricae - The Forest of Rhetoric, “Decorum”, http://rhetoric.byu.edu/ hämtad: 2016-04-06.
31
Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid (2008), Lund: Studentlitteratur AB, s. 49.
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4.7 Doxa
Doxa benämns i Mats Rosengrans bok som ”[…] de försanthållanden, trosföreställningar och
förgivettaganden som är rådande inom en större eller mindre grupp människor.” 32 Detta kan
tolkas som de normer och värderingar som finns hos en grupp människor. En grupp
människor kan exempelvis vara bloggläsare eller en skolklass. Doxa bör beaktas om en talare
vill övertyga sin publik om en företeelse. Genom att ta hänsyn till doxan förhållar sig talaren
till åhörarnas åsikter om ämnet och kan därmed lyfta fram passande argument och lyckas med
argumentationen. 33

4.8 Identifikation
Begreppet identifikation har stor betydelse i den moderna retoriken. Kenneth Burke menar att
övertygelse kan nås genom att tala en annan människas språk, det vill säga i gestik,
förhållningssätt och hur denne talar.34 Inte sällan råder olikheter människor emellan: politiker
skiljer sig från bönder och kändisar från allmänheten. Identifikation kan ändå uppnås trots att
man inte är en kopia av en annan människa, eftersom det kan vara andra faktorer såsom
intressen som gör att två personer ändå kan identifiera sig med varandra. Vill man väcka
sympati, öka effektiviteten på sin försäljning eller helt enkelt övertyga så kan identifikation
vara ett hjälpmedel för att lyckas med detta. För att uppnå dessa mål kan vi jämföra Burkes
identifikation med retorikens lära om topiken, vilket är de argumentativa gemensamma
platserna. När vi identifierar oss med andra människor delar vi även samma intressen och
motiv, vilket betyder att vi delar grunden för handling. Eftersom en retoriker enbart kan
förändra en mottagares attityd när han eller hon delar dessa attityder med retorikern måste
denne möta mottagaren på den plats han eller hon står. Plats i denna kontext är topos.35
Genom att ha gemensamma idéer, attityder och bilder så uppnås enligt Burke
consubstantiality. Substance är något som delas med andra och det finns substance som
förenar, men även skiljer människor åt. Även om identifikation upplevs på vissa plan, så kan
det finnas skillnader.36 Burke ser consubstantiality som något som får oss människor att känna
motivation eftersom vi vill ha gemensamma substanser med andra. När vi identifierar oss med
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andra människor så sker detta vanligtvis omedvetet. Genom att använda sig av igenkännbara
uttryck kan aktören bidra till att publiken ser ett problem från andra synvinklar.37
Begreppet exkludering används i denna uppsats för att benämna det som hos bland annat
Burke kallas för division. Exkludering hänger samman med identifikation, och de båda
begreppen har konsekvenser för varandra. Burke menar det att skulle inte vara någon mening
att visa upp sin enhet som retoriker om det inte fanns skillnader. Exkludering är den andra
delen av identifikation, och att retorik genom identifikation kan användas för att överbygga
exkludering medför också att retorik kan användas för att förstärka exkluderingen.38

4.9 Topiker
Topiker är läran om de platser en talare kan vända sig till för att finna inspiration, ämnen,
material och argument till sitt budskap. Topiker betyder “platser” och ordet (topik) kommer
från det grekiska ordet topos, “plats”. I den retoriska kontexten avses inte ordet “platser” som
fysiska platser, utan som “teman” eller “ämnen”. Topiker är ett hjälpmedel en talare kan
använda sig av när denne exempelvis får idétorka.39
Topiker, eller topoi (plural) delas in i allmänna och speciella topiker. Speciella topiker handlar
om särskilda ämnen.40 Allmänna topiker rör mänskliga handlingar, personer, saken,
jämförelse, orsaker och konsekvenser, sammanhang och kontext, det möjliga och omöjliga
och slutligen motargument.41 Härnäst kommer en beskrivning av de topiker som är relevanta
för studien.
Topiker som hör till personer används när aktören har behov av att beskriva en människa,
vilket kan handla om att visa upp en karaktär eller beskriva en persons härstamning eller
etnicitet. En aktör kan även vända sig till exempelvis ålder, kön, utseende eller utbildning.42
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Vi ser att både allmänna, specifika och persontopiker som platser där identifikation och
exkludering kan skapas eftersom topiker är ämnen som människor kan relatera till. Vi ser
därför denna teori som relevant för vår uppsats.

5 Metod och metodproblem
Detta avsnitt redogör för de metoder vi använt oss av för att behandla analysen och det
empiriska materialet. Uppsatsen består av två analyser där analysen om Paow författas av
Frida Haarala och analysen om Michaela Forni författas av Agathe Pollestad. Härnäst
beskrivs hermeneutiken. Sedan beskrivs retorisk situation, bildanalys, topikanalysen,
identifikationsanalysen, ethosanalysen och slutligen den komparativa analysansatsen.

5.1 Hermeneutik
I denna analys kommer vi genomgående att använda oss av hermeneutik för att kunna
analysera och tolka det material vi ha valt. Eftersom hermeneutik är en tolkande process
kommer denna metod att ligga till grund för hela analysen och kommer därför tillämpas i de
andra utvalda metoderna och förena dem. Per-Johan Ödman förklarar hermeneutiken i sin bok
Tolkning, förståelse, vetande - Hermeneutik i teori och praktik, som ett begrepp från filosofin
som betyder att tolka och förstå.43 Ödman förklarar att “Hermeneutiken erkänner att vi alltid
ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten.”44
Detta tolkas som att vi människor inte kan vara fullständigt objektiva, utan vi tolkar
verkligheten utifrån vår egen verklighet. Ödman menar att skälet till att vi tolkar och förstår
på olika sätt är på grund av att vi är historiska varelser.45
När vi ska tolka och förstå något har vi oftast ingen konkret plan på hur vi ska tolka och
förstå, då vi sällan kan se en helhetsbild. Vi försöker att bilda en uppfattning genom att se till
delarna för att sedan konstruera en helhetsbild. Vi går från del till helhet, men vi kan även gå
från helhet till del. Det viktiga att ha i åtanke i detta sammanhang är kontexten, då den är
avgörande för vår tolkning och förståelse. Har vi inga föreställningar om vad helhetsbilden
kan vara förlorar delarna sin betydelse, vilket kan resultera i att vi inte lyckas skapa den helhet
43
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vi letar efter. Däremot är även delarna viktiga för oss eftersom de hjälper oss att bilda en
uppfattning om helheten. Det är tydligt att del och helhet har ett starkt beroendeförhållande.46
Genom att använda hermeneutik i vår analys kan vi se till delarna, vilket är de två bloggarna,
och försöka skapa en helhetsbild som blir vårt resultat. Eftersom vi kommer att studera
inläggen i deras helhet kommer vi ta hänsyn till bilderna i vår tolkning av inläggen för att få
fram de utmärkande topikerna. Däremot kommer vi inte att göra någon djupgående visuell
bildanalys, vilket också diskuteras i avsnitt 5.3 nedan. Eftersom vi vill tolka och förstå hur
dessa två profiler övertygar hoppas vi på att få en djupare förståelse av huruvida man idag
behöver vara en vir bonus eller inte för att övertyga.

5.2 Retorisk situation
Eftersom denna studie är en retorisk studie ser vi en analys av den retoriska situationen som
en relevant startpunkt. Övriga analyser behöver utgå från en konkret förklaring av vad det
påträngande problemet är, vem publiken är och vilka retoriska villkor som råder i kontexten.
Analyserna om Paow och Forni vill lösa ett retoriskt problem med hjälp av retorik, vilket
betyder att den retoriska situationen behöver diskuteras i början av de båda analysavsnitten.
Den retoriska situationen hjälper oss att kartlägga bloggarnas retoriska problem och hur de
eventuellt kan lösa dem. Den visar även vem publiken är och hur de kan tänkas påverka dem
för att lösa sina problem. Slutligen hjälper metoden oss att se vilka begränsningar som varje
bloggare måste ta hänsyn till för att kunna övertyga samt påverka sin målgrupp.

5.3 Bildanalys
Bilder och dess innehåll kan skapa resonemang. Vid studiet av bilder får mottagarna själva
dra delar av slutsatsen som ett enthymem då budskapet inte explicit tilldelas läsarna. Läsarna
kommer då att skapa argument, eftersom de inte får tillgång till hela argumentationen. Detta
innebär att vi deltar i övertygandeprocessen genom argument i bild. Bilder får betydelse när vi
skapar argument och det är då vi omedvetet har skapat en process till att bli övertygade.47 Vi
kommer inte i denna uppsats att göra en djupgående visuell analys. Vi kommer att betrakta
bilder som argument i de olika inläggen, eftersom vi anser att de har betydelse för att kunna
tolka inläggen.
46
47
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5.4 Topik- och identifikationsanalys
Vi kommer att studera de topiker vi anser är centrala i bloggarnas inlägg och kommer därmed
inte att förhålla oss till någon specifik topikdefinition, utan vi kommer tolka topiker fritt i
materialet. Topikanalysen hjälper oss att se hur bloggarna skapar identifikation genom
inkludering och exkludering. Med detta menas att topikerna bidrar till att tydliggöra vilka
aspekter som lyfts fram, vilket gör att vi tydligt kan se vilka ämnen som ligger i fokus hos
bloggarna. I analysen kommer vi först beskriva inläggens innehåll för att sedan välja ut de
topiker vi anser är dominerande. Topikerna som identifieras kommer att förklaras och kopplas
med inläggets innehåll. Detta tillvägagångssätt kommer att tillämpas på alla inläggen och
varefter topikanalysen avslutas med en diskussion som ligger till grund för de topiker som
utgör utgångspunkter i den följande identifikationsanalysen. Den litteratur vi har valt som stöd
i topikanalysen kommer att vara Janne Lindqvist Grindes förklaring av topiker i hans bok
Klassisk retorik för vår tid.48 Vi har valt att använda denna litteratur då Lindqvist Grinde ger
en tydlig förklaring på vad topikerna innebär. Vi är medvetna om att bland andra Aristoteles
också erbjuder definitioner och system för topiker, men eftersom Lindqvist Grindes förklaring
av dessa är tydlig och åskådligt ser vi det som fördelaktigt att använda oss av Grinde som
stöd.49

I identifikationsanalysen kommer vi att utgå från de valda topikerna och undersöka vad som
kan upplevas som identifikation från mottagarnas perspektiv. Identifikationsanalysen hjälper
oss att se hur bloggarna skapar identifikation utifrån det valda materialet samt att se vad som
skapar övertygelse hos mottagaren. Analysen tar reda på hur somliga bloggläsare kan uppleva
inkludering eller exkludering utefter den topik som diskuteras. Vi kommer i analyserna att
tolka vad som kan upplevas som identifikation genom att tolka de topiker som identifieras.

5.5 Ethosanalys
I ethosanalysen diskuteras det hur bloggarnas ethos etablerar sig i inläggen samt hur
bloggarna uppfyller eller eventuellt inte uppfyller arete, eunoia och fronseis. Analysen
kommer att redogöra för varje beståndsdel separat och utgå från de inlägg där arete, eunoia
och fronesis kan diskuteras. Denna metod hjälper oss att se hur bloggarnas ethos ser ut och
48
49
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huruvida deras ethos är trovärdigt och starkt utifrån det valda materialet. Detta steg av
analysen undersöker på så sätt hur bloggarna övertygar sina läsare med sitt ethos. De
egenskaper som utgör vir bonus kommer att tas i beaktande i denna analys. Vi kommer
därefter diskutera vir bonus i diskussionsavsnittet. Vi är medvetna om att logos och pathos är
viktiga begrepp för övertygelse inom retoriken, men vi har valt att främst fokusera på ethos då
det är det viktigaste övertygande medlet.

5.6 Komparativ analys
Vill man studera samband och skillnader av sitt material så menar Hellspong att en
jämförande analys är av relevans då denna i princip kan appliceras på vilken skrift som
helst.50 Vi har valt att använda oss av en komparativ analysmetod för att kunna analysera och
beskriva vilka skillnader som finns i vårt material. Detta gör vi genom att se hur bloggarna
framför inläggen på sina kanaler och på så vis se hur de skiljer sig från eller liknar varandra i
sin framställning. För att ta reda på detta använder vi oss av samma retoriska begrepp som i
övriga delar av analysen. Genom att se till de båda bloggarnas framställning i ett jämförande
perspektiv hoppas vi få insikter i vad som kan övertyga inom sociala medier.

5.7 Metodproblem
Att använda sig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt kan leda till att vissa metodproblem
behöver hanteras. Vår tolkning av innehållet måste vara pålitligt då läsaren måste förhålla sig
till och anse att vår studie är äkta och trovärdig. Eftersom läsaren ska tolka vår tolkning och
förståelse av materialet måste vi vara noga med att vara tydliga i vårt språk, samt föra en
argumentation som är hållbar, trovärdig och relativt enkelt att förstå.

Ett metodproblem som framkommer i topikanalysen är att vi kommer att tolka och välja de
topiker vi bedömer som dominerande för respektive inlägg. Detta kan medföra att vi inte ger
en fullständig bild av varje bloggare eftersom dennes avsikt kanske missuppfattas och lyfts
fram utifrån ett annat perspektiv. Vi ser ändå denna analys som användbar då bloggaren trots
allt har valt att publicera sitt innehåll, vilket bidrar till att budskapet är öppet för tolkning.

Det som kan ses som problematisk utifrån identifikation är att vi inte med säkerhet kan veta
vad publiken faktiskt identifierar sig med och upplever som övertygande. Däremot ser vi den
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som relevant då den ger insikter i vad som kan tänkas skapa identifikation och övertygelse till
mottagaren.

6 Material och urval
För att kunna besvara vår frågeställning kommer vi inledningsvis att analysera den kända
profilen Michaela Forni via hennes blogg: www.forni.se. Den andra personen som vi valt att
studera är Paow, Paulina Danielsson, via hennes blogg: www.paow.se. Det material vi
använder oss av är publicerade inlägg bestående av bilder och texter. Vi ser dessa två
bloggare som intressanta för vår studie då de har ett stort antal läsare varje dag och omtalas i
media. De två bloggarna visar på tydliga kontraster, vilket gör att vi kan jämföra dem och se
på likheter och skillnader.

6.1 Urval
Härnäst redogörs för det urval som gjorts av materialet, samt vilka urvalsproblem som
uppstått under processen. Avsnittet tydliggör hur vi har gått tillväga för att välja ut inläggen
till analysen.
Urvalet av material har gjorts på följande sätt: vi har valt de inlägg som har fått flest
kommentarer varje månad. Dock har vi bortsätt från de inlägg som uppmuntrar till
kommentarer som exempelvis inlägg gällande tävlingar eller frågestunder. I dessa inlägg
uppmuntras läsarna till att ställa frågor som senare ska besvaras i ett inlägg av bloggaren.
Eftersom vi har valt sex inlägg från varje bloggare omfattar studien totalt tolv inlägg. Detta
urval bidrar till en mer trovärdig undersökning eftersom de valda inläggen omfattar en större
period som kan tydliggöra återkommande retoriska uttryck. En kortare period bidrar inte med
samma trovärdighet då en viss retorisk yttring kanske bara är en tillfällighet.

Utöver dessa principer för materialurval har vi begränsat oss i vilken tidsperiod som ska
studeras. Detta val har gjorts då vi inte fokuserar på att se skillnader på hur bloggarna har
förändrats över tid. Vi har därför valt att använda oss av material som finns inom de senaste
sex månaderna, vilket är från oktober 2015 till mars 2016.

Genom att välja ut de mest kommenterade inläggen till analysen utgår vi från vilka inlägg
som blivit mest uppmärksammade av läsarna varje månad. Analysen blir på så vis mer
15

objektiv, då vi inte har valt ut de inlägg vi själva anser som intressanta. Däremot kan flera
aspekter av bloggarna försvinna, vilket resulterar i att analysen inte ger en fullständig bild av
varje bloggare. Å andra sidan kan det vara svårt att kunna ge en fullständig bild av en person
som väljer ut vilka sidor av sig själv hon vill framvisa på sin blogg. Mottagarna ser sannolikt
inte en person för vem den egentligen är genom att läsa dennas blogg, utan de sidor bloggaren
väljer att visa. Vi vill därför tydliggöra att analysen enbart visar ett begränsat antal aspekter av
det utvalda materialet.

7 Bakgrund
Facebook, bloggar och Youtube ingår under kategorin sociala medier. Det som publiceras och
kommuniceras på dessa kanaler skapas av användarna.51 Anders Frankel som skrivit boken
Bloggar som marknadsföring: en snabbguide liknar en blogg vid ett tomt blad som kan fyllas
med något viktigt eller tråkigt, och beroende på hur innehållet upplevs så får det slagkraft
eller inte.52 Det finns olika orsaker till att personer bloggar: vissa bloggar för att skapa
diskussioner, andra för att vinna läsare eller helt enkelt dela med sig av sina tankar. En blogg
kan innehålla bilder, text och länkar.

Det som publiceras på bloggen presenteras i en

kronologisk ordning, där det som publiceras sist är det som syns först för läsaren. Bloggen
kan ses som en kommunikationskanal för både avsändare och läsare.53
Paow, Paulina Danielsson, är en tjej från Stockholm, född 1993. Paow har bloggat sedan 2009
och driver idag en av de mest besökta privatbloggarna i Sverige med genomsnitt 75 000
besökare i veckan. Bloggportalens beskrivning av Paows blogg är att den handlar om en
ovanlig tonåring.54 Denna information måste dock tas i beaktande eftersom detta inte
uppdaterats och kan vara gammal information. Paow har på sin blogg en kategori som
benämns som “annonsera” och genom att klicka på denna finns det möjlighet att maila henne
och få tillgång till annonsering på hennes blogg.55 Vi ser detta som ett sätt för henne att tjäna
pengar på sin blogg. Paow är en medieprofil som har deltagit i olika program på tv, bland
annat i dokusåpan Paradise Hotel år 2013.56 Hon gick även in i huset igen år 2014.57 Paow har
51
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även medverkat i TV4-programmet Malou efter tio där hon diskuterade hur det är att leva med
en svartsjuk partner.58

Michaela Forni kommer från Stockholm, är född 1989 och har varit aktiv inom bloggvärlden
sedan 2004. Fornis blogg har i genomsnitt 100 000 besökare. De ord som hennes blogg
beskrivs med är ”Kärlek, mat och vin, inredning, mode och livet i allmänhet.”59 Forni har
skrivit ett avsnitt om sig själv på sin blogg där hon beskriver vem hon är och vad hon arbetar
med. Forni beskriver sig själv som en livsnjutare som älskar yoga, rött vin, skrivande, långa
bruncher, kärlek och gulliga djur. Hon berättar även att hennes arbete består av att blogga,
men också välgörenhetsarbete. Forni skriver på sin blogg att hon inspirerar dagligen tusentals
människor med hennes texter och bilder, hennes storslagna resor och ögonblick. Hon skriver
även att hon är delägare i välgörenhetsorganisationen Givesome.60
Utöver bloggare är Forni även författare och hon släppte sin textsamling “En bok om kärlek” i
år 2009. Boken är en modern diktsamling om lycklig och olycklig kärlek. Dikterna är
självbiografiska korttexter som handlar om kärlek från tonårsförälskelser till mer mogna
kärleksrelationer. Boken fick år 2014 uppföljaren “Om att älska”, vilket är hennes andra
textsamling som innehåller 90 berättelser om bland annat hjärta och smärta.61 Forni har även
drivit en podcast och haft en egen webb tv-serie. Hon ger annonsörer möjlighet att kontakta
hennes samarbetspartner Tailsweep AB för att kunna annonsera olika produkter via hennes
blogg.62 Detta kan vara en möjlighet för Forni att tjäna pengar på bloggen.
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8 Analys och resultatredovisning
8.1 Michaela Forni
Analysen kommer att behandla det material som har valts ut i Fornis blogg. I undersökningen
kommer jag att hantera materialet i olika steg för att göra det åskådligt för läsaren och ge en
tydlig helhetsbild av resultatet. Analysen kommer först att redogöra för den retoriska
situationen för sedan att gå vidare till en topikanalys där jag kommer att redogöra för vilka
topiker som är relevanta för kommande analys. Analysen består av 6 inlägg där innehållet i
varje inlägg beskrivs tillsammans med bilderna. Efter beskrivningen av innehållet kommer jag
att beskriva de topiker som finns i inläggen. Samma princip gäller identifikationsanalysen,
men här kommer topikerna analyseras djupare och sättas i relation till identifikation. Därefter
vill jag se hur Fornis ethos etablerar sig i hennes inlägg och kommer därför att göra en
ethosanalys där jag fokuserar på dygderna arete, fronesis och eunoia samt vir bonus
egenskaperna.

8.1.1 Retorisk situation
Den retoriska situationen i denna kontext består av ett problem, en publik samt de retoriska
villkoren.63 För Forni är det påträngande problemet att få lojala läsare då en bloggare behöver
människor som läser bloggen varje dag för att kunna ha detta som ett heltidsjobb. För att
kunna lösa detta problem måste Forni använda sig av retorik och övertyga läsarna att hennes
blogg är värd att läsa och återkomma till. Forni måste kunna förmedla ett innehåll som är
intressant, trovärdigt och övertygande för läsarna och på så vis sannolikt lösa sitt problem.
Det kan finnas flera påträngande problem när en bloggare ska övertyga sin publik. Det kan
exempelvis vara när Forni annonserar för en produkt hon vill att läsarna ska köpa, eftersom
hon sannolikt tjänar pengar på antal sålda produkter. Däremot är grunden i problemet den
samma, att vara trovärdig och övertygande.

Publiken i den retoriska situationen är Fornis läsare och eventuella nya läsare. Det är viktigt
att Forni vet (eller kan tänka sig veta) vem hennes publik är och vilken målgrupp hon riktar
sig mot. Genom detta får hon möjlighet att anpassa sitt innehåll till den publik hon kan
övertyga. Detta kan resultera i att Forni får de lojala läsarna hon behöver, vilket gör att hon
sannolikt kan ha sin blogg som ett heltidsjobb. Eftersom Forni idag har omkring 100 000
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läsare är det tydligt att hennes innehåll väcker intresse hos flera läsare, vilket kan antyda att
Forni ofta lyckas övertyga sin publik.

De retoriska villkoren som råder i denna kontext kan vara tekniska faktorer. Det betyder att
Forni är avhängig av att internet fungerar och även att läsarnas internet fungerar så att de får
tillgång till bloggen. Andra retoriska villkor kan vara läsarnas attityder och åsikter om
innehållet, vilket kan vara läsarnas doxa. Detta är relevant då somliga läsare kanske inte är
intresserade av vissa inlägg Forni publicerar. Skulle dessa läsare finna innehållet ointressant
eller ha starka åsikter emot ett ämne Forni skriver om kan det resultera i att hon förlorar
läsare. Därför är det viktigt att Forni anpassar sig till läsarnas doxa för att veta vad de anser
vara rätt eller intressant att läsa om.

8.1.2 Topikanalys
8.1.2.1

Inlägg 2016-03-02: Ny design!

När jag läser inläggets rubrik kan jag tolka det som att inlägget handlar om det rubriken
förmedlar: att Forni har fått en ny design på sin blogg.64 Det är ett relativt kort inlägg där hon
berättar om anledningen till varför hon har bytt design, vilket är att majoriteten av läsarna
väljer att läsa bloggen genom sin mobil. Den nya designen ska därför vara mer
användarvänlig och anpassad till smarttelefoner och på så vis fungera bättre. Hon skriver även
att det ofta kan uppstå problem gällande teknik och att läsarna gärna får meddela henne ifall
det uppstår problem. Inlägget avslutas med en bild av en hund och ett hjärta.
De topiker jag ser som dominerande i detta inlägg är nytta, intentioner, och attityder. Nytta är
först och främst en speciell topik, vilket är topiker som hör till särskilda ämnen. Nytta handlar
om att aktörens förslag kan vara till nytta för mottagaren, vilket i detta fall visar hur
designändringen kan vara till nytta för bloggläsarna.65 Det kan även resultera i onytta om
resultatet inte fungerar som det ska.
Topiken intentioner är en topik som hör till personer och kan även användas för att bygga upp
ethos.66 Forni berättar varför hon har valt att byta sin design och varför det är viktigt. Hennes
intention tolkas som att det ska bli en bättre upplevelse för läsarna som läser bloggen via
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mobilen. Intentionen tolkas på så sätt eftersom hon är tydlig med sitt val av ändring. Det finns
ett uttalat skäl till ändringen då Forni anser att det är viktigt eftersom hon sannolikt vill
förbättra användarvänligheten.
Topiken attityder är en topik som hör till personer och berör frågan om en aktör vill oss väl
eller om denna är emot oss. Den aktör som vill oss väl kan mottagarna sympatisera med
samtidigt som denna har en välvillig inställning till mottagarna.67 Jag anser att Forni har en
bra och välvillig attityd gentemot sina läsare på grund av sin avsikt med designbytet. Hon
avslutar även sitt inlägg med ett hjärta vilket kan tolkas som att hon vill sina läsare väl,
samtidigt som att hon sannolikt vill skapa välvilja mot dem med tanke på designbytet.

8.1.2.2

Inlägg 2016-02-24: Grateful

Forni börjar sitt inlägg med en bild av kläder.68 Hon skriver om att hon fått presenter av en
vän och om hur glad och tacksam hon är över att ha sådana vänner som ger henne presenter.
Presenten var ett par jeans, en tröja och en skjorta. Forni påpekar även att hon har varit hos
tandläkaren och att det gick bra. Hon skriver sedan att hon ska dricka vin och att hon behöver
en balans mellan skrivandet och vin, vilket jag tolkar som ironi. Inlägget avslutas med att hon
ställer en fråga till läsarna som berör vad de skulle vilja läsa om i en bok som tar upp
begreppet “ångest”.
De topiker jag ser i detta inlägg är känslor och mode. Topiken känslor handlar om hur en
person känner sig.69 Detta visar sig tydligt i Fornis inlägg då bland annat hennes rubrik
handlar om känslor. Inlägget handlar om tacksamhet, vilket hon tydliggör i sin text då hon
beskriver sin glädje över sina omtänksamma och generösa vänner. Hon ger en beskrivning av
hur härlig hon känner sig i sin nya tröja. Känslor visar sig även när hon vill att läsarna ska
berätta för henne vad de eventuellt vill läsa om i en bok som tar upp ångest, vilket ofta är ett
känsligt ämne som väcker känslor hos många.
Topiken mode är även en central topik i Fornis inlägg då inlägget handlar om att visa upp
hennes nya kläder från klädesmärket Gant. Som tidigare nämnt visar hon upp kläderna i en
bild i början av inlägget där märket Gant syns tydligt.
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8.1.2.3

Inlägg 2016-01-12: Bellinis, våfflor med alla världens tillbehör, spontanmiddag och
källaräventyr

Forni börjar sitt inlägg med att visa bilder av mat och berättar vilken maträtt hon gjort samt
huruvida maten blev lyckad eller ej.70 Detta inlägg är en uppsummering av vad hon gjorde
den helgen. Hon fortsätter med att berätta att hon blev bjuden till en champagnebrunch samt
att brunchens mat och dryck var väldigt god. Vidare skriver Forni att hon senare åt en lunch
med sina kompisar. Detta inlägg domineras av bilder som består av mat med en kort text
under varje bild. Forni avslutar inlägget med att berätta om sin middag. Maten bestod av lax,
vilket hon skriver att hon blev besviken på samt att helgen avslutades med film och chips.
I detta inlägg är det väldigt tydligt vilka topiker som är dominerande. Helheten av inlägget
handlar om mat, vilket gör att den första topiken som kan urskiljas är mat. Eftersom Forni
visar att hon tillbringar tid med sina vänner i detta inlägg tolkar jag nästa topik som fritid.
Topiken mat är dominerande då hennes inlägg består av många bilder som visar olika typer av
maträtter samt att Forni kommenterar varje bild med meningar som: “Alltså JESUS vilken
god hamburgare.” och “Så bjöds det på våfflor och bellinis (med hemmagjord
persikopuré!!!).”71 Det är tydligt genom dessa citat att Forni var nöjd med det som serverades
eftersom hon skriver hur god maten var samt att hon specificerar att persikopurén var
hemmagjord.
Idag är fritid en viktig del av vår vardag och kan även framstå som viktigare än vårt yrke. Vi
behöver fritid för att slappna av genom att exempelvis vandra i fjällen eller att lägga tid på
våra intressen, vilket kan vara litteratur eller träning.72 Topiken fritid visar sig tydligt i detta
inlägg då Forni var med sina vänner för att äta och samtala. Eftersom bloggen är Fornis jobb
kan det diskuteras huruvida topiken fritid är passande eftersom hon även arbetar på sin fritid.
Däremot tycker jag att inläggets innehåll visar tydligt att lunch med vänner samt att titta på
filmer kan vara vanliga fritidsaktiviteter som människor ägnar sig åt.

8.1.2.4

Inlägg 2015-12-09: Sthlm - Dubai

Detta inlägg visar bilder av Forni på väg till Arlanda då hon ska åka till Dubai på semester.
Hon skriver att hon ser fram emot en välförtjänt semester och att hon beskriver hur lyxigt det
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är att åka business med flygbolaget Emirates, vilket innebär att hon blir upphämtad av en
privatchaufför hemma hos henne.73 Hon berättar även hur glad och positiv chauffören var och
att hon därför fick den start på semestern hon hade hoppats på. Forni meddelar även sina
läsare att hon numera kommer att fokusera mer på bloggen eftersom hon nu jobbar heltid med
hennes eget företag. Hennes företag är bloggen, och hon kommer numera att uppdatera den
oftare. Inlägget avslutas med att Forni berättar att hon är lycklig och att lycka är den bästa
känslan som finns.
Inlägget domineras av känslor som lycka och förväntan inför resan och därmed finner jag
topiken känslor som relevant i detta inlägg. Eftersom inlägget fokuserar på hennes resa till
Dubai kan även resa vara en relevant topik i denna kontext. Topiken känslor är relevant
eftersom Forni uttrycker glädje i sitt inlägg då hon skriver: “Det ska bli så härlig med business
hela vägen till Dubai!” och “Smygandes känner jag hur känslan av lycka börjar sprida sig i
min kropp. Den bästa känslan som finns.”74 Det är tydligt att hon är glad och förväntansfull
inför resan och därför väljer jag att lyfta fram topikerna känslor och resa.

8.1.2.5

Inlägg 2015-11-17: Att säga upp sig

Som överskriften lyder så handlar inlägget om att säga upp sig. 75 Forni börjar inlägget med att
berätta om den dagen hon hade bestämt sig för at hon vill säga upp sig på sitt jobb och den
dagen hon gav beskedet. När hon skriver om dessa dagar och sina tankar kring jobbet så
länkar hon även till de inlägg hon skrev just de två dagarna detta hände. Vidare skriver Forni
att hon i december kommer att lämna sina tjänster på Devote och Modern Women Media och
att det känns helt rätt för henne. Forni beskriver även sin glädje och tacksamhet över att få
möjlighet att bygga upp en karriär inom koncernen och den utveckling hon har varit med om.
Sedan skriver Forni om sin efterträdare och att hon är övertygad om att efterträdaren kommer
att göra ett strålande jobb.
Forni skriver till sist i inlägget att hon behöver fokusera på sig själv och stå på egna ben både
privat och affärsmässigt. Forni vill fokusera på att jobba upp sitt eget varumärke samt skriva
klart sin bok under våren. Hon avslutar inlägget med att skriva att hon känner sig stark, stolt
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och att det viktigaste är att hon följer sitt hjärta. Inlägget innehåller en bild av Forni och
hennes två kollegor.
De topiker som utmärker sig i detta inlägg är beslut, känslor och yrke. Jag har valt att tolka
beslut som en topik eftersom Forni skriver om att hon har sagt upp sitt jobb, vilket i sin tur
sannolikt är ett stort beslut för många människor. Att säga upp sitt jobb är ett relativt stort steg
att ta och ett viktigt beslut. Jag har även valt att lyfta fram känslor som en topik igen eftersom
det är centralt i hennes inlägg att visa känslor i sin text. Känslor visar sig till stor del i detta
inlägg eftersom hon skriver öppet om hur hon känner sig samt att hennes beslut känns bra och
viktigt för henne. Topiken yrke handlar om vilket yrke man har. Grinde skriver i sin
beskrivning att “Med olika yrken följer olika fördomar och förväntningar.”76 I detta fall kan
det tolkas som oväntad att säga upp sig och välja att lämna två tjänster varav den ena tjänsten
är en chefsposition. Det kan även skapa olika fördomar att lämna en trygg och stabil tjänst till
förmån för ett mer osäkert jobb. Topiken yrke är relevant eftersom inlägget handlar om
hennes yrke och arbete samt att hon har valt att ändra spår, vilket är att fokusera mer på sin
blogg och sitt eget varumärke.

8.1.2.6

Inlägg 2015-10-26: Att baka med Leila Lindholm, dricka bellinis på Milles och äta tacos i
sin ensamhet

Detta inlägg berättar om Fornis helg, vilket hon visar genom bilder samt en kortare
kommentar under varje bild.77 Fornis helg började med ett möte med Leila Lindholm där de
även åt en äppelkaka. Forni beskriver Lindholm som en härlig människa och bakdrottning.
Avsikten med möte framkommer ej i inlägget. Hon visar bild på sig själv med Lindholm samt
kakan de åt. Vidare skriver Forni att hon efter jobbet gick ut och sprang samt att hon beskriver
Stockholms natur. Därefter visar Forni en bild av tacos som hon gjort samt att hon beskriver
maten. Vidare visar hon bilder av frukosten hon åt, vilket bestod av pannkakor med banan,
jordgubbar och nutella. Hon visar sedan bilder på sin lunch och sin middag med vin vilket hon
hade med en vän. Forni visar därefter igen bild på sin frukost hon hade söndags morgon samt
att hon berättar om sin dag på Djurgården. Inlägget avslutas med en ny bild av en middag
samt att hon skriver att hon tittade på tv-serien Narchos och Solsidan. Forni skriver till sist att
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helgen var bra, men inte jättebra. Hon skriver att även om hon gjorde allt mysigt runt sig så
var det något som kändes fel hela tiden och att livet inte kan alltid kan vara på topp.
De centrala topikerna jag ser i detta inlägg är mat, arbete, träning och fritid. Helheten i
inlägget domineras av mat eftersom majoriteten av bilderna och kommentarerna är av mat och
därför tolkar jag denna topik som den mest centrala i detta inlägg. Maten består av allt ifrån
pannkakor med nutella till tonfisksallad. Eftersom inlägget börjar med ett jobbrelaterat möte
har jag valt att belysa topiken arbete. Forni väljer att visa fram vad som händer rent
arbetsmässigt i hennes liv genom att visa bilder och skriva om hennes möte med Lindholm på
bloggen. Hon skriver även kort om sin löprunda där hon visar en bild av sig själv i
träningskläder, vilket kan kopplas till topiken träning och även fritd. Hon väljer att visa
genom bild och text att träning sannolikt är viktigt för henne och något hon gör på sin fritid.
Eftersom hon skriver om sin dag på Djurgåren samt att hon umgås med sina vänner och
pojkvän genom att se på tv-serier och äta middag och dricka vin, visar hon vad hon gillar att
göra på sin fritid på helgen.

8.1.2.7

Slutsats

Genom att göra en topikanalys har jag nu lyckats identifiera vilka topiker som framkommer i
varje utvalt inlägg hos Forni. Samtliga topiker kommer att användas i identifikationsanalysen.
Topikerna gör det enklare att se vilka aspekter som är utpekande i varje inlägg vilket även
kommer att användas i identifikationsanalysen för att se vad som skapar identifikation genom
inkludering och exkludering. De topiker jag har identifierat är attityder, mat, känslor, mode,
intentioner, nytta, resa, beslut, yrke, arbete, träning och fritid.

8.1.3 Identifikationsanalys
8.1.3.1

Topiken ”känslor”

Identifikation skapas genom att kunna tala en människas språk i tal, gester, ordning, idéer och
attityder (consubstantiality) samt att kunna skapa identifikation genom sitt sätt att vara.78
Topiken känslor kan därför tolkas som ett sätt att skapa identifikation. Eftersom känslor visar
sig i flera av Fornis inlägg kan det anses vara tydligt att hon vill fokusera på att uttrycka
känslor i sina texter. Forni skriver bland annat i de utvalda inläggen hur tacksam hon är för de
vänner hon har i sitt liv och att hon är öppen med vilka viktiga beslut hon tar, vilket hon i sin
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tur beskriver som viktigt och bra för henne. Det att hon väljer att tydligt visa sina känslor i
sina texter är ett smart och effektivt sätt att skapa medkänsla hos sina läsare. De flesta
människor har känslor och kan känna empati för andra, vilket gör att känslor i en text även
kan väcka känslor hos läsaren samt leda till att man ändrar uppfattning om något. 79 Genom att
Forni uttrycker sina känslor i texterna visar hon på ödmjukhet och uppriktighet, vilket anses
vara en egenskap som folk uppskattar hos andra människor. Detta kan leda till att skapa
identifikation hos läsarna då flera läsare sannolikt kan relatera till de känslor Forni beskriver i
sina inlägg.

Somliga läsare kan sannolikt själva relatera till hur det exempelvis känns att säga upp en
eftertraktad tjänst eller att ha goda vänner som man är tacksam över att ha i sitt liv. Med detta
sagt ska det även sägas att läsarna inte automatiskt identifierar sig med Forni, utan läsarna kan
också känna en viss exkludering. Det finns kanske de läsare som inte har ett jobb, goda
vänner eller andra faktorer som Forni beskriver i sina inlägg, vilket kan resultera i en
exkludering där läsarna inte kan relatera till det Forni berättar om. Däremot är känslor en
central faktor i människans liv, vilket leder till att de läsare som känner sig exkluderade i
dessa detaljer även kan identifiera sig med henne, just på grund av de känslor hon beskriver.
För att förtydliga kan det tänkas att dessa läsare kan relatera till samma känslor, men associera
det med andra händelser. Kenneth Burke beskriver identifikation som:

A is not identical with his colleague, B. But insofar as their interests are joined, A is
identified with B. Or he may identify himself with B even when their interests are not joined,
if he assumes that they are, or is persuaded to believe so.80

Detta citat av Burke kan kopplas till Fornis läsare då även om läsarna inte identifierar sig med
Fornis handlingar som leder till hennes känslor, kan läsarna fortfarande identifiera sig med
Fornis känslor. Detta på grund av att de sannolikt har upplevd dessa känslor i någon form i
samband med en annan handling eller händelse. Forni skriver bland annat om sin resa till
Dubai och hur glad och förväntansfull hon är över denna resa. Det finns sannolikt de läsare
som har motsatta känslor inför resor eller helt enkelt inte har resor som ett intresse, men de
känslor Forni beskriver kan de sannolikt fortfarande relatera till. Detta kan leda till att topiken
känslor kan skapa identifikation med de flesta läsare av bloggen.

79
80

Aristoteles, Retoriken (2012) 2.1.8. 1378a.
Burke (1969) s. 20.

25

8.1.3.2

Topiken ”yrke”

Yrke är en topik som väldigt många människor kan identifiera sig med eftersom ett yrke är
något människor ofta definierar sig själv utifrån. Frågan ”vem är du?” är en fråga många
upplever som vansklig, och flera väljer att inkludera sitt yrke i den frågan. Denna topik är
däremot oklar, eftersom att blogga inte anses vara ett yrke i sig, utan det är ett relativt nytt
begrepp och svårdefinierat. Alla som bloggar kan inte ha bloggen som ett yrke, och därför kan
det vara vanskligt för läsarna att identifiera sig utifrån denna topik i denna kontext. Flertalet
av läsarna blir sannolikt exkluderade av denna topik då majoriteten sannolikt inte är en
yrkesbloggare. Däremot kan det skapas en viss inkludering då de flesta människor vill utbilda
sig och skaffa sig ett yrke. Forni visar att hon bland annat går på möten som flera andra gör i
ett arbete, vilket kan leda till inkludering. Inkluderingen kan ske på så vis att Forni har ett
yrke och vissa läsare har ett yrke, vilket förenar dem.

8.1.3.3

Topiken ”mode”

Mode är en topik som kan identifieras i ett av Fornis blogginlägg, ”Grateful”81, där hon visar
olika klädesplagg hon har fått i present. I detta inlägg kan Forni lyckas fånga intresset hos de
läsare som är intresserad av mode och specifika klädesmärken då dessa kläder är av märket
Gant. Mode är något många identifierar sig med då det är många som har mode som ett stort
intresse och finner det roligt och spännande, vilket leder till substans (substance). Genom att
skriva om mode och kläder på sin blogg kan Forni skapa identifikation med sina läsare då det
sannolikt är många som finner det intressant att läsa om samt hämta inspiration från detta. Det
kan tänkas att det finns de som vill läsa om mode för att ta reda på vad som är populärt just nu
eller för att köpa samma kläder som Forni visar på sin blogg. De läsare som finner mode
intressant kan identifiera sig med Forni då de har ett gemensamt intresse (substance), vilket i
sin tur kan skapa identifikation. Inom detta ämne finns det en större risk för exkludering då
vissa läsare kanske inte är lika intresserade av mode som andra. Det kan även tänkas att några
läsare exkluderas på grund av klädesmärket, eftersom Gant är relativt dyrare än andra
klädesmärken som finns. Detta kan resultera i att några läsare inte identifierar sig med Forni
på grund av exempelvis ekonomi. Eftersom många av Fornis läsare sannolikt är kvinnor kan
mode vara ett naturligt sätt att skapa identifikation på grund av gemensamma intressen, vilket
kan skapa consubstantiality.
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8.1.3.4

Topiken ”fritid”

Några av Fornis inlägg rör hennes fritid där hon visar genom text och bild vad hon gör. I
dagens samhälle väljer vi att definiera människor beroende på vad de väljer att göra på sin
fritid samt utifrån att vi anser att vår fritid är viktig för oss.82 Forni visar att hon i de utvalda
inläggen är på champagnebrunch med sina vänner, är på restaurant och äter god mat och
dricker vin samt ibland åker på resor. Detta är aktiviteter som vissa bloggläsare kan uppleva
som lyxiga då några kanske inte har råd eller möjlighet att göra som Forni på sin fritid.
Eftersom Fornis aktiviteter kan anses vara mer exklusiva än andras aktiviteter kan detta skapa
exkludering. Med detta menas att några läsare kanske har en mer trivial fritid eller på något
annat sätt inte har möjlighet att gå på exempelvis champagnebrunch eller äta på restaurang
med sina vänner, vilket leder till att denna exkludering skapas. Hennes fritid framvisas på ett
sätt som kan beundras eller skapa avundsjuka på grund av aktiviteterna. Detta kan resultera i
att Forni skapar en distans till somliga bloggläsare istället för identifikation. Däremot finns
det sannolikt bloggläsare som kan identifiera sig med dessa aktiviteter och känner igen sig i
Fornis aktiviteter och fritid. Fornis fritid både exkluderar och inkluderar bloggläsare, vilket
kan anses vara naturligt eftersom alla människor har olika bakgrunder och premisser. Detta
speglas i de aktiviteter en person väljer att göra på sin fritid.

Forni väljer att i vissa inlägg skriva att hon är ensam på sin fritid vilket visar att hon är
uppriktig och ödmjuk, samt väljer att sticka hål på den ”perfekta” värld vissa tror att bloggare
lever i. Detta kan inkludera de bloggläsare som känner sig exkluderade och samtidigt skapa
identifikation. Eftersom en person inte behöver identifiera sig i alla faktorer med en annan
människa, kan denna fortfarande identifieras sig även om denna exkluderas.

8.1.3.5

Topiken ”resa”

I likhet med fritid kan även topiken resa exkludera vissa bloggläsare eftersom resor kan vara
ekonomiskt dyra. Forni visar i sitt blogginlägg till Dubai att hon reser med businessklass samt
att hon får en egen privatchaufför som skjutsar henne till flygplatsen. Forni skapar i viss mån
en exklusiv bild av sig själv till bloggläsarna vilket kan leda till att denna bild av Fornis liv är
något som sannolikt eftertraktas av några bloggläsare. Att resa till olika destinationer i
businessklass och samtidigt ha en privatchaufför är något många drömmer om. Det kan även
tänkas att denna livsstil är ett ideal för många, vilket kan resultera i att vissa av Fornis
bloggläsare inspireras av henne. Det kan anses vara självklart att bloggläsare inkluderas och
82
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identifierar sig med henne eftersom många åker på semester och olika resor samt att några har
råd med mer exklusiva resor. Att resa är ett intresse flera människor har och sannolikt delar
med Forni. Däremot kan det vara fler som exkluderas eftersom att åka businessklass inte är en
självklarhet för många. Att åka businessklass på semester kan i den svenska doxan anses vara
exklusivt och spegla en god och stabil ekonomi. Detta kan uppfattas som att Forni har en hög
status vilket kan upplevas som överklass av läsare som förhållar sig till detta synsätt och
därmed skapa exkludering. Forni kan på så sätt uppfattas som skrytsam.

8.1.3.6

Topiken ”nytta och intentioner”

Dessa topiker är centrala i Fornis inlägg ”Ny design”83 eftersom hon gjorde om sin design på
bloggen för att förbättra kvaliteten för bloggläsare som läser med mobiltelefoner. Jag har valt
att förena dessa två topiker då jag upplever att de går hand i hand i denna kontext. Eftersom
bytet av design är en teknisk åtgärd riktad till publiken för en mer användarvänlig upplevelse,
kan det vara svårt för läsarna att känna identifikation med just topiken nytta. Topiken nytta
handlar i detta fall om att designändringen ska vara till nytta för läsarna. Genom att göra
denna ändring visar Forni på välvilja och ansvarighet eftersom hon vill skapa den bästa
upplevelsen för läsarna, vilket kopplas till topiken intentioner. Hennes intention med bytet är
sannolikt att hon vill visa läsarna att hon har dem i åtanke när hon väljer att göra ändringar på
bloggen. Jag tolkar att det kan vara svårt för läsarna att känna någon form av identifikation
med topiken nytta, men de kan fortfarande uppskatta den eftersom det som avses utgör fördel
för läsarna. Eftersom åtgärden kan uppskattas av läsarna kan det skapa ett förtroende då Forni
visar att hon vill läsarna väl. Andra läsare som eventuellt inkluderas och kan känna igen sig i
detta kan exempelvis vara andra bloggare eller människor som arbetar med internetsidor och
kan hämta inspiration till förbättring. Topiken intentioner kan däremot skapa identifikation
eftersom läsarna kan förstå och sannolikt känna igen sig i syftet bakom att göra en ändring
som är till fördel för någon annan. Läsarna kan relatera till olika ändringar, händelser eller
beteende och vilka intentioner som ligger bakom dessa i sina egna miljöer.

8.1.3.7

Topiken ”mat”

I flera av de utvalda inläggen skriver Forni om mat, däribland vad hon äter, hur hon lagar
maten och huruvida det blev lyckat eller ej. Mat är givetvis viktigt för alla människor för att
överleva, men somliga har även mat som ett stort intresse. Genom att skriva inlägg om mat är
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det sannolikt större chans för att bloggen når ut till och väcker intresse hos flera människor.
Många läsare kan finna det intressant att veta hur man tillagar en speciell maträtt, läsa om
olika recepter och prova ut nya rätter. Forni visar bilder på maten samt beskriver hur resultatet
utspelade sig, vilket ger läsarna en insikt i resultatet. Även om mat är en viktig del för alla
människor så är det däremot inte alla som finner det intressant och spännande att läsa om.
Somliga läsare kanske snarare finner innehållet väldigt tråkigt och väljer att inte läsa inlägget,
vilket leder till en exkludering av en grupp läsare. De läsare som exkluderas kan sannolikt inte
nås ut till och övertygas, men de kan identifiera sig i andra faktorer Forni skriver om i andra
inlägg. De läsare som har mat som ett gemensamt intresse kan identifiera sig i Fornis inlägg
där hon skriver om olika maträtter, eftersom ett gemensamt intresse är ett sätt att uppnå
identifikation enligt Burke.84

8.1.3.8

Topiken ”träning”

I inlägget ”Att baka till Leila Lindholm, dricka bellinis på Milles och äta tacos i sin
ensamhet”85, visar Forni en bild av sig själv i träningskläder samt beskriver i en text under
bilden sin löprunda i Stockholm. Träning är något många har som en hobby, yrke eller livsstil,
vilket betyder att träning är viktigt för många människor. Forni beskriver känslan av att
springa i Stockholm och hur vackert Stockholm är. Detta är en känsla många kan relatera till,
speciellt de som har löpning som intresse, vilket leder till att dessa kan inkluderas i det Forni
beskriver. Eftersom det sannolikt finns läsare som inkluderas i Fornis beskrivning av träning
kan de även identifiera sig med Forni och hennes träning eftersom det är något hon och
somliga läsare har gemensamt (substance). Många kan relatera sig till det att vara hälsosam
och ta hand om sin kropp och inte enbart ha löpning som ett intresse. De läsare som anser att
det är viktigt att hålla kroppen i form och vara aktiv kan inkluderas samt identifiera sig med
Forni. Eftersom det finns människor som inte tränar eller har träning generellt som ett intresse
kan dessa läsare känna sig exkluderade då träning och hälsa blir ett ”språk” som de inte
känner någon tillknytning till. Däremot kan det finnas de läsare som vill börja träna och kan
inspireras av Forni vilket betyder att de sannolikt delar samma uppfattning om hälsa och
träning. Idag har träning blivit en allt större del av människors liv. Bloggläsare och användare
av andra sociala medier kan se att det ofta publiceras bilder av människor som tränar, vilket
kan resultera i att mottagarna får ett intryck att det idag är viktigt och även trendigt att träna.
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Denna bild är även Forni med på att skapa, vilket kan leda till att somliga läsare känner sig
inspirerade eller helt enkelt blir omotiverade på grund av träningspress.

8.1.3.9

Topiken ”attityd”

Som tidigare nämnts handlar attityder om att se om en aktör vill oss väl eller om denna är
emot oss. Denna topik identifierades i inlägget ”Ny design”86 och handlar om Fornis attityd
till läsarna med tanke på hennes val att byta design. Eftersom Forni i hennes inlägg ger en
tydlig förklaring av varför hon har valt att göra denna ändring kan det tyda på att hon vill
läsarna väl då hennes förklaring är att läsarna skulle få en bättre läsarupplevelse genom
mobilen. Genom att skriva en förklaring till läsarna där hon tydliggör fördelarna med
ändringen kan det vara lättare för läsarna att förstå samt acceptera ändringen. Skulle Forni
däremot ändra designen för sedan att inte ge någon förklaring finns det en risk för att somliga
läsare sannolikt skulle ge klagomål eller visa sig vara negativa till denna ändring. Forni har en
välvillig attityd gentemot publiken då hon förklarar anledningen till ändringen, vilket skapar
en inkludering eftersom hon inkluderar läsarna i hennes bloggdesign samt att hon visar genom
sin förklaring att det är på grund av läsarna hon har valt att byta design. Att inkludera läsarna i
bloggprocessen kan hjälpa Forni att skapa identifikation även om vissa läsare inte kan
identifiera sig i själva handlingen då flera av dem sannolikt inte har en känd blogg, däremot
kan de identifiera sig i känslan av att vilja någon väl samt att de sannolikt kan förstå Fornis
val.

8.1.3.10 Topiken ”beslut”

Topiken beslut är central i inlägget ”Att säga upp sig”87, då detta inlägg handlar om att Forni
ska lämna sina tjänster på Modern Women Media och Devote. Att säga upp sig är ett stort
beslut vilket kan ge konsekvenser. Därför anser jag att denna topik är central i detta inlägg.
Det är sannolikt flera av Fornis bloggläsare som kan relatera till känslan av att säga upp sin
tjänst. Eftersom Forni delar med sig av sina känslor och tankar kring detta, kan det resultera i
att flera läsare kan relatera till både hennes känslor och situation eller en av delarna. Forni ger
intryck av att vara öppen och ärlig i inlägget, vilket kan leda till att läsarna upplever en
närmare relation till Forni. Detta kan i sin tur resultera i inkludering och identifikation. Fornis
inledning i inlägget lyder:
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Jag satt på den här middagen på Caina med D när jag säger till honom:
”Jag vill säga upp mig. Jag vill verkligen, verkligen säga upp mig”.
Livrädd över vad han skulle säga men ändå helt trygg i att det var rätt beslut för
mig.

Forni beskriver sina känslor som att hon är rädd för konsekvenserna av att hon vill säga upp
sig, men att det ändå känns som ett rätt beslut för henne. Detta är känslor som flera läsare kan
relatera till: rädslan av att säga upp sig, men samtidig vara trygg i sitt beslut. Genom att sätta
ord på sina känslor inför sitt beslut kan läsare känna medkänsla och kanske förstå henne.
Vidare skriver Forni vad som senare kommer hända:
[…] Jag kommer att fortsätta blogga på som vanligt på Forni.se och stå helt på egna
ben utan någon portal i ryggen. Tailsweep kommer att vara min samarbetspartner
men jag kommer alltså att driva 100% eget. Jobb är precis som med vissa relationer
– man kör på i 180 för att en dag ställa sig själv frågan… ”Men jag då?”. Nu är det
dags för mig att ta hand om mig själv, både privat och affärsmässigt. Jag kommer
att fokusera på mitt varumärke och skriva klart min bok som första projekt under
våren. [---]

Genom att skriva vad som kommer hända i framtiden kan Forni hjälpa andra läsare som sitter
i samma situation till att känna sig säkrare på sitt beslut och känna sig lugna. Det kan även
hjälpa dem att inse att det kan vara ett bra beslut för dem då det verkar vara det för Forni.
Däremot är alla människor olika och upplever saker på olika sätt, men genom att läsa Fornis
upplevelse av detta kan det leda till att läsarna känner sig inspirerade samt inkluderade. De
läsare som exkluderas kan vara de som inte har varit i liknande eller samma situation och inte
kan relatera till känslorna eller tankarna kring detta.

8.1.3.11 Topiken ”arbete”

Denna topik är central i inlägget ”Att baka till Leila Lindholm, dricka bellinis på Milles och
äta tacos i sin ensamhet”88, då Forni skriver om sitt jobbrelaterade möte med Leila Lindholm.
Att arbeta och gå på möten är något de flesta med ett arbete kan relatera till samt förstå
viktigheten av. Syftet med Fornis möte med Lindholm framkommer ej i inlägget, men Forni
väljer att visa en bild av sig själv tillsammans med Lindholm samt en bild av en äppelkaka
med texten ”Maija hade vågat sig på att baka en äppelkaka till vårt möte. Risky att baka
till Sveriges bakdrottning haha. Men den fick MVG!”89 Texten och bilderna kan skapa
88
89

Se bilaga 6 Forni, hämtad: 2016-04-21.
Se bilaga 6 Forni, hämtad: 2016-04-21.

31

nyfikenhet hos läsarna på grund av att Forni väljer att inte avslöja vad mötet handlar om. I
och med att detta inlägg består till mestadels av bilder och lite text, är det vanskligt att se
att denna topik kan skapa någon form av identifikation på grund av för lite information.
De faktorer som kan tänkas skapa identifikation är att Forni har ett arbete som de flesta
andra och tanken att man behöver arbeta för att kunna leva kan vara en gemensam tanke
hos somliga läsare. Detta kan i sin tur skapa identifikation.

8.1.3.12 Slutsats

Identifikationsanalysen har visat vilka faktorer i Fornis inlägg som är dominerande och vilka
som skapar identifikation. Den röda tråden i identifikationsanalysen är de vardagliga
handlingarna och aktiviteterna som läsarna kan känna igen sig i, exempelvis matlagning,
träning, känslor, fritid och beslut som skapar inkludering. Dessa topiker anser jag är de
centrala faktorerna till att skapa identifikation eftersom det är flera substanser (de
gemensamma faktorer) som förenar Forni och läsarna. Det är tydligt att vissa topiker skapar
mer identifikation än andra. De topiker som tydligt skapar exkludering är bland annat yrke
och arbete då det helt enkelt inte finns tillräckligt med substanser som kan förena Forni och
läsarna. Eftersom läsarna kan identifiera sig i majoriteten av topikerna kan detta skapa en
grund för övertygelse. Jag anser att identifikation är en viktig faktor för att vidare kunna
övertyga någon då gemensamma intressen, attityder, idéer och tankar kan leda till att
övertygelsesprocessen effektiviseras. Resultatet av identifikationsanalysen ligger till grund för
den kommande ethosanalysen då identifikation kan göra det lättare för Forni att starka sitt
ethos eftersom det skapar ett förtroende hos läsarna.

8.1.4 Ethosanalys
Ethos handlar om förmågan att övertyga med hjälp av sin karaktär och personliga kvaliteter,
vilket är arete, fronesis och eunoia. Denna uppfattning om ethos grundlades i antiken och går
under namnet subjektiv retorik, vilket är den uppfattning jag kommer utgå ifrån i denna
ethosanalys. Subjektiv retorik handlar om personen som övertygar och är därför ett relevant
förhållandesätt i denna kontext eftersom det är Fornis ethos som ska analyseras.90
Eftersom en aktör inte kan ge sig själv ett starkt ethos, utan det är mottagarna som ger aktören
ethos, innebär det att mottagarna bedömer aktörens trovärdighet. Detta betyder att ethos är
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den uppfattning mottagarna har om en persons karaktär, välvilja och kompetens.91 En aktör
har inte ett stabilt eller intakt ethos, utan det är föränderligt. Detta leder till att ethos är den
uppfattning en mottagare har av en aktör under en bestämd tid. Mottagarna kan ändra sin
uppfattning om aktören, även om det är samma publik.92 Fornis ethos kan därför ändras från
varje inlägg hon skriver, oavsett om publiken består av de läsare som har följt henne över en
längre period.

Ett starkt ethos kan vara det viktigaste medlet för en bloggare eftersom en bloggares
varumärke är sig själv. Detta betyder att dennas jobb är att främja sig själv som person på sin
blogg. Att en bloggare behöver ha en trovärdig karaktär kan anses vara optimalt. Eftersom en
blogg ofta handlar om en persons liv på ett sätt som speglar bloggarens personlighet och
karaktär, kan detta påverka dennas ethos.

8.1.4.1

Arete

Arete handlar om att mottagaren ska se aktören som en person med god karaktär och moral,
vilket i denna kontext är läsarnas uppfattning om Fornis moral. I antiken var det flera
egenskaper en person behövde för att vara en god man eller människa. Några av de
egenskaper som fortfarande idag är berömvärda är att vara modig, klok, rättrådig och
måttfull.93 Vad som anses vara gott idag varierar, men ett av de starkaste kraven i dagens
samhälle i Sverige är förmågan att vara blygsam eftersom den person som skryter med sin
excellens för att starka sitt ethos sannolikt har liten chans att lyckas övertyga.94

Forni visar i flera av de utvalda inläggen att hon inte är rädd för att visa och uttrycka sina
känslor genom text och bild. Genom att visa sina känslor framställer sig Forni som äkta och
ärlig, vilket anses vara en god moralisk hållning.95 Forni skriver bland annat om sina känslor i
inlägget ”Grateful”96, där hon beskriver hur tacksam hon är över sina vänner som vill henne
väl. Forni visar även känslor i inlägget ”Att säga upp sig”97, där hon tydligt visar rädsla,
glädje och vemod. I och med att Forni är tydlig på hur hon känner sig i olika situationer,
vilket bidrar till ärlighet, kan det stärka hennes ethos då det ger ett trovärdigt intryck. Att hon
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är ärlig på olika sätt genom att visa på olika känslor skapar en variation, vilket kan styrka
hennes trovärdighet. Skulle Forni enbart visa glädje i sitt inlägg skulle det sannolikt uppfattas
som falskt eftersom hon då väljer att enbart visa en sida av sig själv och dölja andra. Att visa
flera olika känslor kan även kopplas till eunoia då hon är välvillig gentemot läsarna och
sannolikt vill att de ska få en uppriktig bild av henne.
En annan faktor i inlägget ”Att säga upp sig” som kan bidra till att starka Fornis arete och
ethos, är förklaringen av hennes val att säga upp sig. Forni beskriver tydligt sin resa genom
sitt jobb och hur mycket hon har utvecklats, samt hur tacksam hon är för de möjligheter hon
fått genom sina tjänster. Hennes text är som en berättelse och ett tack till företaget, vilket kan
tolkas som klokhet då att tacka företaget för sin utveckling kan anses vara en god handling.
Sett till decorum kan det anses vara passande i denna kontext att uttrycka sina känslor på det
sättet hon gör, vilket är ärligt och ödmjukt, då blogg är en plattform där bloggare skriver om
sig och sitt liv. Detta kan vara intressant för läsarna och en anledning till att de läser bloggen.
Ett opassande sätt att uttrycka sina känslor skulle kunna vara att yttra känslor som eventuellt
skulle förolämpa eller kränka somliga läsare eller en grupp människor.

Forni uppvisar god moral när hon i olika inlägg är ärlig med sina prestationer. I inläggen där
hon skriver om sin matlagning, exempelvis inlägget ”Bellinis, våfflor med alla världens
tillbehör, spontanmiddag och källaräventyr”98, är hon tydlig med att maten inte blev som hon
hade tänkt och misslyckades. Genom att visa att hon kan göra fel och inte målar upp en
perfekt bild till sina läsare kan hon visa på autenticitet. Forni uppfattas sannolikt som pålitlig
eftersom det anses vara sanning att visa sitt misslyckande.99 Att visa sitt misslyckande kan
bidra till att Forni visar att hon är ”en av läsarna”, vilket i sin tur kan leda till att läsarna
uppfattar Forni som ödmjuk och personlig. Däremot kan Forni i andra inlägg måla upp en bild
av en exklusiv livsstil, vilket kan leda till att läsarnas uppfattning av hennes moral ändras från
inlägg till inlägg. Lennart Hellspong skriver i Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik:
”Arete väcker social tillit genom att binda talaren vid allmänna handlingsnormer som
lyssnarna erkänner.”100 Detta kan kopplas till att den allmänna handlingsnormen i denna
kontext är att Forni är ärlig om sitt misslyckande, vilket läsarna kan acceptera och erkänna då
det uppfattas som sanning.
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8.1.4.2

Eunoia

Eunoia handlar om välvilja och innebär att aktören visar omtanke om mottagarna och sätter
deras intressen före sina egna. Eunoia berör även att en aktör vill lösa mottagarnas problem
samt tänker på deras önskemål och behov.101 I Fornis inlägg ”Att säga upp sig”102, är hon
tydlig med att ge ros till den person som ska ta över hennes tjänst när hon slutar. Detta visar
på välvilja till personen samt att Forni visar sina läsare att hon innehar eunoia, eftersom hon är
övertygad om att personen kommer att göra ett bra jobb. Forni visar även att hon stöttar
efterträdaren fullt ut i hennes nya tjänst. Genom detta kan Forni stärka sitt ethos då hon visar
intresse vilket är relevant då det är ett av kraven för eunoia.
Forni ställer ofta frågor till läsarna, exempelvis ”vad tycker ni som testat?”103 och ” Vad
skulle ni vilja läsa om i en bok som tar upp hela begreppet ”Ångest”?”.104 Detta tyder på
att Forni vill ha en öppen kommunikation med läsarna och är intresserad av deras åsikter.
Genom att öppet tillåta läsarna att yttra sina åsikter visar att Forni är välvilligt inställd till
läsarna, vilket skapar eunoia då läsarna sannolikt känner sig uppskattade. Eftersom Forni
är intresserad av läsarnas åsikter och vill ha en dialog med dem tydliggör Forni att hon
respekterar läsarnas åsikt, vilket även kan kopplas till arete. Att visa respekt för sina
läsare tyder på välvilja och omtanke gentemot läsarna, vilket även styrker hennes
trovärdighet då hon visar sig vara ödmjuk. Den rådande doxan som finns kan vara att en
bloggare behöver vara ödmjuk, äkta samt ärlig för att kunna vara trovärdig, eftersom detta
är ett yrke som kräver att man visar sig vara professionell då en bloggares varumärke är
henne eller han själv. En bloggare vinner på att veta vad dennes läsare anser vara rätt,
nyttigt och moraliskt (doxa) för att sedan veta vilket innehåll som är trovärdigt och
övertygande.105 Det är inte självklart att en bloggare blir känd och kan ha bloggen som ett
heltidsjobb samt vara trovärdig, utan trovärdigheten måste förtjänas. Doxan kan i denna
kontext vara: för att kunna vara exempelvis en förebild som bloggare, eller kunna påverk a
människor genom sin blogg, måste bloggaren vara en trovärdig och god person. Det är
nödvändigt att vara en god person just på grund av påverkningskraften och förmågan att
nå ut till en större grupp människor för att övertyga. Det finns flera olika åsikter om att
skriva en blogg som ett heltidsjobb i det svenska samhället, men den doxan som råder i
bloggarnas målgrupp är sannolikt att en blogg är ett lukrativt yrke på grund av de fördelar
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en bloggare har. Detta kan leda till att flera läsare sannolikt har detta yrke som ett ideal.
Däremot måste bloggaren ha förmågan att få lojala läsare, vilket kan uppnås genom
identifikation samt ett starkt övertygande ethos för att kunna lyckas med sin blogg.

Eunoia handlar även om vilka intentioner en aktör har, och i Fornis fall kan vi se att
hennes intentioner är välvilliga då hon visar respekt för läsarna i inlägget ”Ny design”. 106
Forni vill läsarna väl i detta inlägg eftersom hon skriver att ändringen är till för läsarna för
att bloggen ska bli mer översiktlig genom mobilen. Forni visar att hon kan anpassa sig till
sin publik och är medveten om eventuella problem som kan uppstå genom att läsa bloggen
via mobilen. I inlägget kan vi även se Fornis vänliga attityd till läsarna då hon är
medveten om att teknik inte alltid fungerar som det ska och vill gärna få feedback på
resultatet från läsarna. Inlägget avslutas med ett hjärta, vilket tolkas som vänlighet till
läsarana. Detta kan i sin tur resultera till att läsarna uppfattar Forni som välvillig och god.

Forni har förmågan att skriva på ett sätt om skapar en närhet till publiken. Genom att dela
med sig av sina känslor, sina starka och svaga sidor samt skapa en dialog med läsarna kan det
leda till att läsarna lär känna Forni bättre. För att kunna skapa eunoia måste en aktör först och
främst visa god vilja mot publiken.107 Detta gör Forni till stor del på grund av sitt sätt att
skapa närhet till läsaren samt att vara uppriktig, ödmjuk och äkta.

8.1.4.3

Fronesis

Fronesis handlar om aktörens förnuft, kunskaper och gott omdöme, vilket är något som ändrar
sig i tiden samt ser olika ut i olika kulturer.108 Kunskaper behöver inte visa sig explicit där en
aktör listar upp vad denna kan eller har för utbildning, utan ett reflekterat språk samt att
uttrycka sig med eftertanke och nyans kan skapa klokhet, förnuft och försiktighet. Detta är
faktorer som omfattas av fronesis.109
Forni uppvisar kunskap och gott omdöme då hon i sitt inlägg ”Ny design” meddelar läsarna
om den nya designen som finns på bloggen samt förklarar anledningen till detta. Detta visar
att hon vet hur tekniken fungerar på denna plattform samt att hon visar ett gott omdöme då
hon vill det bästa för läsaren. Hon är även medveten om det ansvar hon har ovanför sina
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läsare, vilket kan stärka hennes fronesis. Forni visar sina kunskaper implicit i inlägget ”Att
säga upp sig”110 då hon berättar om sina tjänster hon lämnar, vilket är åtråvärda tjänster då
hon bland annat var vice VD, profile manager samt en del av ledningen i de företagen hon
jobbade i. Genom att påpeka dessa tjänster visar Forni att hon implicit visar kompetens då hon
har det som krävs för att få dessa tjänster som många sannolikt vill ha. Det kan även tolkas
som att Forni i detta inlägg visar att hon kan göra kloka avvägningar då hon beskriver sina
känslor när hon skulle säga upp sig. Detta kan tolkas som att detta är något hon har tänkt på i
en längre period. Resultatet av detta kan vara att hon har fått en större förståelse för hur hon
skulle hantera situationen. Detta kan ge henne större grund till att ge råd till läsarna, eftersom
hon säger att om det känns rätt så gör det. Detta kan även leda till att läsarna ser den process
hon har tagit lärdom av och sannolikt tillskriver henne en större trovärdighet då detta är Fornis
egna erfarenheter, vilket styrker hennes fronesis.111 Att råda någon att säga upp sig kan anses
vara opassande i flera sammanhang och kan skapa konsekvenser. Däremot skriver Forni på ett
sätt som gör att läsaren kan uppfatta konsekvenserna som positiva, eftersom Forni kopplar
detta till att man ibland måste göra det som känns rätt i hjärtat utan att det behöver finnas en
logisk förklaring bakom det. Detta kan även kopplas till eunoia eftersom hon visar en välvilja
gentemot läsarna då hon ger ett intryck av att hon vill deras bästa och att de ska må bra.

Utöver att vara bloggare är Forni även författare då hon har publicerat två diktsamlingar om
kärlek. I inlägget ”Grateful”112 frågar Forni läsarna vad de skulle vilja läsa om i en bok som
tar upp ämnet ”ångest”, vilket tyder på att Forni kanske har tänkt skriva en bok om just detta
ämne. Eftersom mental hälsa är ett känsligt område att prata och skriva om, är det tydligt att
Forni vill lyfta fram mental hälsa då det verkar vara viktigt för henne. Det kan antas vara
förnuftigt av henne att inkludera sina läsare i ämnet ”ångest” för att få ett bredare perspektiv
på detta om läsarna väljer att öppna sig till henne. Det är även tydligt att Forni har kunskaper
om att skriva böcker då hon är författare samtidigt som hon visar läsarna sitt goda omdöme då
hon förstår vikten av mental hälsa. Forni vill att läsarna ska vara en del av skrivprocessen med
tanke på hennes efterfråga av läsarnas åsikter om ämnet.

110

Se bilaga 5 Forni, hämtad: 2016-04-21.
Hellspong (2011) s. 161.
112
Se bilaga 2 Forni, hämtad: 2016-04-21.
111

37

8.1.4.4

Slutsats

Ethosanalysen har visat hur Fornis ethos uppstår och ser ut hos läsarna. Det som genomsyrar
analysresultaten är att Forni framställer sig vara äkta och ärlig gentemot sina läsare genom att
vara öppen med sina känslor och erfarenheter. Hon är ärlig med sina prestationer och uppvisar
klokhet, vilket visar att Forni kan förmodas besitta arete och uppfattas som en god människa
som inte vill någon ont. Det är passande att vara öppen om sina känslor på bloggen eftersom
bloggen handlar om Forni och hennes liv. Det är tydligt att Forni i flera av hennes inlägg vill
andra människor väl och visar respekt mot andra samt sina läsare genom att visa dem intresse.
Detta sker genom att Forni vill skapa en dialog med läsarna och vill höra deras åsikter om
olika saker Forni skriver om, vilket visar att hon respekterar läsarnas åsikter. Detta är
egenskaper som behöver uppnås för att visa eunoia. Forni har välvilliga intentioner gentemot
sin publik då hon flera gånger visar att hon vill det bästa för läsarna och andra medmänniskor
runt henne. Att ha goda intentioner kan stärka ens ethos.

Forni lyckas även skapa en närhet till sin publik då hon skriver på ett sätt som väcker
medkänsla hos publiken. Genom ethosanalysen framkommer det även att Forni har förmågan
att visa sin kunskap genom sitt yrke då hon bland annat är författare, vilket kräver vissa
kunskaper för att resultatet ska bli bra. Eftersom hon skriver om svåra beslut hon har varit
med om visar hon klokhet genom förmågan att kunna göra smarta val i svåra situationer.

Tidigare forskning visar att bloggare behöver ethos tre dygder för att ha en stor och
vinstdrivande blogg.113 Detta kan jämföras med resultatet av Forni, som visar att hon har ett
starkt ethos hos sina läsare eftersom hon förmodas besitta arete, fronesis och eunoia. Däremot
är inte hennes ethos stabilt eftersom ethos är något Forni måste skydda och bevara. Hennes
ethos är grundat i de inlägg som analyserats, vilket betyder att hennes ethos sannolikt ser
annorlunda ut i andra inlägg. Med detta sagt är inläggen hämtade från en tidsperiod på sex
månader och det finns en röd tråd i alla inlägg. Den röda tråden är att Forni är välvillig, ärlig,
ödmjuk och äkta vilket i sin tur är egenskaper som leder till att hennes ethos framstår som
starkt.
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8.2 Paow
Jag kommer i följande analys att redogöra för den retoriska situationen. Därefter kommer jag
att tillämpa en topikanalys på de utvalda inläggen, för att på så sätt studera vad som ligger i
fokus för respektive inlägg. Jag kommer att tillämpa en identifikationsanalys på de valda
topikerna för att visa på vad som kan upplevas som identifikation eller exkludering.
Bloggarens ethos kommer att studeras utifrån de retoriska begreppen fronesis, arete och
eunoia. Jag kommer att redovisa en slutsats efter varje avsnitt för att förtydliga min analys.

8.2.1

Retorisk situation

Ett problem, en publik och retoriska villkor är det som tillsammans utgör den retoriska
situationen.114 Det som skulle kunna ses som problematiskt utifrån bloggares perspektiv är att
de hela tiden måste ha läsare för att kunna bibehålla sin plats som populära. Ett problem kan
då anses vara att de hela tiden måste vinna fler läsare, vilket kan vara problematiskt då det
finns konkurrenter i form av andra bloggare. Det gäller för bloggaren att förmedla
kommunikativa texter som tilltalar läsarna, men även potentiella läsare som kan bidra till att
lösa problemet.

Publiken som kan påverka det här problemet är de läsare som aktivt kan besöka bloggen.
Paow har idag runt 75 000 läsare i veckan vilka utgör hennes publik. Finns inte läsare så blir
det svårt att lösa problemet. Därför är det relevant att det som publiceras är av intresse för den
givna publiken.

De retoriska villkor som kan påverka denna situation är exempelvis attityder och olika
medier. Det finns idag många olika medier, vilket kan påverka hur budskapet nås ut till en
publik. Mottagandet av ett långt inlägg kan till exempel påverkas om läsaren ser detta utifrån
en mobilskärm. Den mängd information som ges är inte lika tillgänglig som exempelvis via
en dator. Det kan leda till att delar av inlägget går förlorade och budskapet inte når ut till
läsaren. Risken finns att det inte ger en rättvis bild av bloggaren och mottagaren väljer att inte
besöka bloggen igen. Det finns idag många andra sociala medier som är av intresse för
människor, vilket gör att kanalen blogg blir en i mängden. Rykten och skvaller kan ses som
ett retoriskt villkor, eftersom läsaren kan välja att ta avstånd från bloggen på grund av det som
sägs. En annan faktor som kan påverka situationen är konkurrensen från andra bloggare.
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Skriver dessa mer tilltalande inlägg så kan potentiella läsare välja att besöka dessa sidor
istället.

8.2.2 Topikanalys
8.2.2.1 Inlägg 2016-03-09: Mongolmärken
Det som beskrivs i inlägget är hur personalen på Paows systers dagis har missbedömt ett
födelsemärke, ett så kallat mongolmärke, för att vara något annat. Personalen har varit i
kontakt med socialen på grund av dessa misstankar.115 Paow uppvisar känslor över
situationen. De känslor som hon visar är frustration, ilska och besvikelse, dels över hur
personalen har agerat, men även hur Sverige är. Paow beskriver oron som uppstod i
sammanhanget, då de inte har någon vetskap om socialens närvaro. Känslor kan ses som en
dominerande topik i det här inlägget, eftersom det är många olika känslor som är inblandade.
Denna persontopik kan visa på tillståndet hos en annan människa.116 Det som kan tolkas
utifrån inlägget är att detta är en situation som framkallar många känslor hos henne och
familjen.

Paow uttrycker sig explicit med att ifrågasätta Sverige, men även att hon pratar skit om sitt
land, vilket gör att attityd kan ses som en topik. Attityd är en topik som skapar insikter om en
persons avsikter gentemot andra.117 Även om Paows åsikt inte är direkt kopplat till någon
person, utan till ett land så kan paralleller ändå dras till denna topik. Den inställning som
Paow har till Sverige kan ses som fientlig eftersom hon inte uttrycker sig positivt om Sverige.
Hon har även en attityd gentemot personer som befinner sig på ett hem via socialen och
benämner dem som “pundare”. Den inställning Paow har mot personalen på dagiset uppvisar
också en attityd då hon inte uttrycker sig positivt till händelsen eller de människor som jobbar
där. Jag tolkar det som att hon inte vill dem väl genom att nämna vilket dagis som denna
personal befinner sig på.
Okunskap är en annan topik som kan tolkas utifrån texten, eftersom Paow framför hur
okunniga personalen är på dagiset. Hon upplever dem som okunniga då de inte har vetskapen
om att ett mongolmärke är ett födelsemärke. Paow menar att det är något som dagispersonalen
borde ha kunskaper om inom den yrkeskategorin. Hon påpekar att det inte enbart är hon som
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menar att kompetenser om detta märke måste finnas, utan betonar att det är något som alla
anser. Hon upplever personalen som outbildad på grund av denna bristande kunskap.

8.2.2.2

Inlägg 2016-02-08: Free the nipple

Detta inlägg omfattar inte mycket text, men det som kan tolkas utifrån den är att bröst inte är
en stor sak. Paow har inte några problem att vistas utan överdel under den kommande
sommaren. Inlägget innehåller även bilder, dels en bild där hon visar sitt ena bröst. Läsaren
kan även se en bild på en kille som har texten “why is this okay?” målat på sin kropp och en
tjej med texten “when this is not?” Mottagaren kan också ta del av en bild där två personer
håller i en plansch.118 En topik som är framträdande i det här inlägget är jämställdhet. Det är
inte något som Paow explicit benämner i inlägget, att det borde vara samma förutsättningar
oavsett om du är tjej eller kille. Det är något som kan tolkas utifrån bilden som publiceras på
tjejen och killen som inte har någon överdel. Detta medför även att topiken feminism blir
utmärkande, eftersom det kan tolkas som att det borde vara okej för båda könen att vistas
utan.
Jämförelse är en topik som kan användas för att visa på likheter mellan det som lyfts fram
med något annat. Genom att dra paralleller till positiva aspekter kan det som lyfts fram också
visas utifrån denna synvinkel.119 Jag ser bilderna som en koppling mellan topiken jämförelse
och likhet, eftersom både tjejer och killar visas utan överdel. Detta kan tolkas som att det är
inte är någon skillnad oavsett kön, alltså att det är lika även om det är en kille eller tjej som
visar sig. Genom att visa en bild där de står bredvid varandra, kanske leder till att det
framställs mer positivt att tjejer gör likadant, då det anses acceptabelt för killar.

8.2.2.3

Inlägg 2016-01-21: Klart jag förtjänar det

Paow visar via bilder och text det mothugg som kom i samband med hennes inlägg via ett
annat forum.120 Hon redogör i inläggets början för de olika påståenden som människor har om
henne på grund av några yttranden. Därefter visas det inlägget som blivit kritiserat av en
mängd följare. Det som skapat reaktioner i det kritiserade inlägget är bland annat att hon
redogör för utgången av livet för troende människor. Paow lämnar ut namnen på de personer
som har kommenterat saker om henne.
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Jag väljer att se religion som en dominerande topik eftersom inlägget visar Paows åsikter om
troende människor. De åsikter som läsaren kan ta del av är bland annat hennes uppfattning om
livet efter döden. Paow menar att livet efter döden inte finns, vilket gör att hon ser böner som
onödiga. Hon benämner de människor som förhåller sig till någon gud eller bok som ”dumma
i skallen”.
Känslor är en utmärkande topik i det här inlägget då Paow visar på likgiltighet. Hon gör klart
för läsaren tidigt att hon inte bryr sig om det som sägs: “skrattar mest. Men ser det ut som att
jag bryr mig? Så är man tydligen en ’mammaknullare’ ’bögknullarre[sic]’ ’slyna’ och säljer
mig gör jag tydligen också.”121 Hon visar även ilska i sättet som hon uttrycker sig på i form av
oanständiga ord, men även genom att lämna ut personer som har kommenterat inlägget. Andra
känslor är utmärkande då hon uttrycker sig följande: “Allt för att jag inte tror på någon
historia. Skäms över att vara i detta land. Twi.”122 Det som kan tolkas utifrån texten är att hon
inte anser att hon ska behöva få allt detta emot sig på grund av att hon inte är troende. Det är
som om hon via inlägget söker någon form av empati, eftersom hon delger läsaren de utsagor
som följare har gjort om henne. Känslor som kan tolkas utifrån texten är även skamkänsla och
avsky till Sverige på grund av det bemötande hon får.

8.2.2.4

Inlägg: 2016-12-16: Vi väljer själva hur vi vill bli sedda

Inlägget handlar om hur Paow och hennes vän besöker Mcdonalds och i samband med detta
får kommentarer för deras utseende. Paow avslutar inlägget med två bilder där hon på den ena
bilden placerat händerna på sina bröst.123 Hon beskriver kläderna som hon bär, vilket är ett par
klackar, en klänning, strumpbyxor och ett halsband som kostat mycket. Hon menar även att
valet av kläder är en bidragande orsak till uppmärksamhet, vilket gör att jag ser mode som en
central topik i det här inlägget.
Topiken utseende genomsyrar hela inlägget eftersom ord som snygg och attraktiv återkommer
i texten. Vidare skriver Paow att hon och hennes vän känner sig snygga och att det är något
som de får komplimanger för av några byggarbetare. Hon diskuterar även hur tjejer tolkar
kommentarer om sina utseenden, vilket gör att denna topik präglar hela inlägget.
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Uppmaning är en förekommande topik eftersom Paow delger hur andra borde tänka vid
kommentar om utseende, samt hur dessa kan tolkas istället. Hon anser att vi bör sluta känna
oss som objekt och förolämpade. Denna uppmaning blir tydlig i följande citat: ”Jag känner
mig då fan inte som ett objekt bara för att någon Uuhar åt mig på tunnelbanan. Och det borde
inte du heller göra.”124 Här uppmanas läsaren till att inte se sig som ett objekt. Avslutningsvis
i inlägget vädjar hon läsaren att tolka kommentarer som att personen betraktar en som snygg.

8.2.2.5

Inlägg 2016-11-10: Göteborg

Det här inlägget är relativt kort då Paow endast förklarar vart hon och hennes vän är på väg
samt redogör för deras planer för den kommande resan. 125 Som rubriken lyder så ska de
besöka Göteborg. Det som ligger i fokus för resan är deras vänner och dejtingappen Tinder.
Detta kan kopplas till topiken fritid. Lindqvist Grinde menar att fritidsintressen är något som
vi definierar andra människor utifrån.126 Paow visar via bilder vad hon och hennes vän gör när
de är på väg till Göteborg. En bild är på dem tillsammans sittandes på något som liknar en
bänk, där hennes vän sitter med en kaffe i handen. De poserar även tillsammans på ett kort
framför spegeln i hissen. Paow sitter med två tallrikar mat framför sig på en bild. Den sista
bilden består av två kaffemuggar signerade med deras namn. Detta inlägg ger en inblick i vad
Paow gillar att göra på sin fritid. Läsare kan uppleva henne som en person som gärna umgås
med vänner och gillar att resa.

8.2.2.6

Inlägg 2016-10-6: Åka ett grabbgäng till cypern

Här får vi Paows åsikter om dokusåpan Paradise Hotel och dess deltagare.127 Hon anser att det
är en ung ålder på killarna som är med i programmet och ser dem som pojkar. Hon har åsikter
om killar som kommer från Göteborg. Synen som killarna har på tjejerna upplever hon inte
som bra, men hon försvarar dock deras agerande med att de är pojkar. Paows vän har också
åsikter gällande programmet, så läsarna hänvisas via en länk att besöka denna blogg, men kan
även ta del av dem i detta inlägg. Hennes vän menar att deltagarna inte har så mycket sex och
att det är positivt, då de slipper höra alla yttranden om detta. Hon anser också att killarna har
ett dåligt bemötande gentemot tjejerna om de inte får sex. Paow avslutar inlägget med en bild
som både visar alla medverkande i dokusåpan och en av killarna i programmet.
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En central topik i det här inlägget blir fördomar eftersom Paow har flera förutfattade
meningar. Hon menar att killar från Göteborg verkar vara osmakligare och att det kan vara en
bidragande orsak till synen som finns på tjejerna. Det som kan ses som en annan fördom är att
ålder kan vara en bidragande faktor till deras beteenden. Hon pekar på att yngre killar inte
förstår bättre. Hennes vän gör kopplingen att sex i tv leder till negativa uttalanden.
Kvinnosyn kan ses som en topik i det här inlägget utifrån killarnas agerande mot tjejerna.
Ställer de inte upp på sex så kan det tolkas utifrån inlägget som att killarna beter sig dåligt.
Paow klargör att det inte enbart är hon som har uppfattningen om hur killarna ser på tjejerna
inne i huset. Paow anser att tjejerna inte ska kritiseras på grund av deras utseenden.

8.2.2.7

Slutsats

Topikanalysen har bidragit till att klargöra vad inläggen handlar om och att de består av flera
olika topiker. Dessa topiker har betydelse för att kunna tolka innehållet. Jag har därför valt att
analysera de topiker som jag har hittat i varje inlägg, för att ge en rättvis bild av inläggets
innehåll och kunna se de olika delarna som kan upplevas som identifikation. Topikanalysen
har medfört en tydligare bild av bloggaren och hur denna framställer sig på sin blogg via text
och bild. Jag kommer att analysera följande topiker: Känslor, attityd, okunskap, jämställdhet,
feminism, jämförelse, religion, mode, utseende, uppmaning, fritid, fördomar och kvinnosyn.

8.2.3 Identifikationsanalys
8.2.3.1

Topiken ”känslor”

Läsaren kan i flera inlägg se att det är många känslor inblandade då Paow inte håller tillbaka
med varken ord eller uttryck. Känslor är något som vi alla människor har i olika situationer i
livet, situationer där vi kan uppleva lycka eller besvikelse. Paow visar känslor i inlägget
“Mongolmärken” då hon reagerar på situationen där dagispersonalen kontaktar socialen.128
Identifikation sker vanligtvis omedvetet, vilket innebär att det inte är samma tillvägagångssätt
som i den klassiska retoriken att försöka få någon att inta ens synsätt. 129 Detta kan ses i den
här kontexten som att identifikation utgår från de resurser vi redan har med oss. Vill aktören
övertyga kan det ses som förnuftigt att förhålla sig till mottagarens synsätt. En situation kan
väcka empati omedvetet om en person bryr sig om andra och upplever starka känslor. Läsaren
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kan uppleva identifikation med Paow utifrån hur de själva skulle känna i en liknande
situation, alltså att bli misstänkt för något som inte stämmer. Mottagaren kan också dela
upplevelsen med starka känslor i en situation och vet hur det kan skapa reaktioner i form av
ilska. Paow intar en subjektiv inställning när hon uttrycker sina känslor kring händelsen, då
hon inte visar sig förstående till varför personalen agerar som de gör. Det som kan skapa
exkludering mellan Paow och läsaren är om de står på personalens sida. De gemensamma
uppfattningarna, alltså doxan som finns mellan människor, skulle i det här fallet kunna ses
som att det inte är accepterat att slå barn i Sverige. Vissa kan uppleva att dagispersonalen
agerade rätt som kontaktade socialen ifall det skulle vara något fel. Personer som ställer sig på
dagispersonalens sida kanske inte förstår Paows känslor inför situationen och upplever
därmed inte identifikation i samma utsträckning, även om de kan identifiera sig med Paow på
andra plan.
Jag kan även se känslor som skam, avsky och ilska i inlägget “Klart jag förtjänar det.” Hon
visar känslor på grund av de kommentarer som hon får i samband med sitt uttalande om
religion.130 De som identifierar sig kan ha en negativ attityd till dessa kommentarer som skrivs
om henne eller att de har varit med om något liknande, vilket gör att de förstår känslorna. De
som exkluderas är läsare som inte bryr sig eller förstår känslorna i situationen, eller bedömer
situationen som självförvållad.

8.2.3.2

Topiken ”attityd”

Paow är en tjej som inte är rädd för att uttrycka sina åsikter på bloggen. Det första som möter
läsaren är: “Ser det ut som att jag bryr mig?”131 Detta visar på att hon inte tar åt sig av vad
andra säger och klargör det tidigt för läsaren. Vissa kan redan här uppleva identifikation eller
exkludering i förhållande till Paow. Det finns mottagare som ser detta bemötande som något
bra. Däremot finns det människor som värnar om andra och inte kan bortse från andras
åsikter.
Elmelund Kjeldsen menar att övertygelser och värderingar är en bidragande orsak till vilken
attityd vi anammar. Det särskilda bemötandet som vi människor har mot någon eller något
kan beskrivas som våra attityder.132 Paow har en attityd till Sverige och människor, vilket hon
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visar i inlägget “Mongolmärken.”133 Paow informerar läsaren om att hon tillsammans med sin
pappa över ett glas vin förtalar Sverige. Hon använder exempelvis formuleringen “äckelfittSverige” vilket tyder på en negativ attityd. Hon uppvisar även en attityd gentemot andra
människor som bor på hem via socialen genom att benämna dem som ”pundare”. Det är
tydligt att hon inte har en positiv inställning till den här typen av människor. Handlingar eller
ord är ett sätt att visa våra attityder på.134 Det uttryckssätt som Paow anammar tyder inte på en
positiv attityd.

Det bemötandet som Paow får för sina åsikter gällande tro bidrar till att hon känner skam över
att befinna sig i Sverige, vilket hon visar i inlägget “Klart jag förtjänar det.”135 Detta kan
tolkas som att hon inte har en bra inställning då hon visar känslor som kan upplevas fientliga.

Som Burke benämner det nås identifikation och övertygelse genom att ha vetskapen om en
människas idéer, attityder och sätt att tala.136 Hur identifikation upplevs utifrån denna topik
beror på vilken attityd läsarna har gentemot det som skrivs. Identifikation kan skapas med
läsare som har samma inställning till Sverige på grund av diverse anledningar, eller helt enkelt
inte gillar Sveriges regler. De läsare som däremot ser Sverige som ett bra land exkluderas från
det hon skriver. Det kan finnas människor som har samma attityd gentemot personer på den
här typen av hem. Dock exkluderas läsare som inte intar detta synsätt. Hur vi ser på saker har
att göra med våra attityder, så inläggen genomsyras av attityder och bidrar till både
identifiering och exkludering. Vissa förhåller sig och andra inte till den attityd eller synsätt
som Paow anammar och upplever.

8.2.3.3

Topiken ”okunskap”

Paow menar att personalen på dagiset är okunniga för att de inte har vetskapen om vad ett
mongolmärke är. Hon uttrycker sig följande över detta:
[---] Och vi alla tycker och håller med om att du som barnskötare borde väl för fan veta vad ett
mongolmärke är? [---] Men det var ju ett fucking födelsemärken? Era dumma outbildade
kossor på dagiset på Nybrogatan!137
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Identifikation kan ske med personer som har kännedom om den här typen av märken och
håller med om att det är något som dagispersonalen bör ha vetskap om. Det kan även finnas
mottagare som har dessa kunskaper och delar den kompetensen med Paow, men ser inte
personalen som okunniga. Det finns då ändå en viss substance som förenar dem trots att de
inte identifierar sig med henne på andra plan. De som exkluderas är personer som inte vet vad
detta är för märke, vilket även kan bidra till att Paow får läsarna till att också känna sig
okunniga. Det i sin tur kan leda till att de tar illa upp och möjligtvis inte vill fortsätta att läsa
inlägget eller besöka Paows blogg.

8.2.3.4

Topiken ”jämställdhet/feminism”

Ordet “feminism” översätts som “social rörelse för jämställdhet”.138 Jag har därför valt att
förena dessa två topiker då feminism strävar efter jämställdhet. Paow redogör i inlägget “Free
the nipple” hur hon under sommaren kommer att visa sig utan överdel. Mottagarna kan även
se bilder som illustrerar att det borde vara jämställt.139 Denna topik kan skapa identifikation
med läsare som upplever att det bör vara samma villkor oavsett kön. Den rådande doxan hos
feminister kan anses vara att tjejer och killar ska ha samma rättigheter. Detta kan tolkas
utifrån inlägget som sänder ut ett feministiskt budskap, då en tjej och en kille inte bär någon
tröja. Identifikation kan upplevas av tjejer som kommer agera som Paow under sommaren.
Delar mottagaren åsikt om att det bara är ett par bröst som visas kan de även identifiera sig
med henne. Burke menar att även om man är medveten om skillnader, så finns det andra saker
som kan skapa identifikation.140 Killar har inte bröst och på så sätt så blir de exkluderade,
eftersom de inte kan uppleva identifikation med hur det är att ha kvinnliga bröst. Däremot kan
de dela åsikt om att det bör vara samma förutsättningar oavsett kön och ändå uppleva
identifikation med Paow. Killar som inte delar detta synsätt alls kan ses som exkluderade. Det
kan finnas kvinnor som inte delar åsikt med att kvinnor ska visa bröst, men strävar fortfarande
efter jämställdhet och upplever då en viss identifikation. Åtskillnad mellan människor
kommer alltid att existera, men det kommer alltid finnas möjlighet till identifikation. Det finns
alltid något som förenar, exempelvis att vi är människor.141 Oavsett om det finns kvinnor som
inte håller med i åsikterna som benämns, så kan de ändå identifiera sig med att vara kvinna
och äga ett par bröst.
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8.2.3.5

Topiken ”jämförelse”

Denna topik är utmärkande i inlägget “Free the nipple” där killar och tjejer ställs bredvid
varandra. Något som inte är accepterat, alltså för tjejer att visa sina bröst, jämförs med något
som ses som accepterat, vilket är att killar kan vistas utan överdel. 142 Om en person inte tar
parti för varken jämställdhet eller feminism, så kan uppfattningen ses som att det är skillnad
på tjejer och killar. Det blir då svårt för dessa som intar detta synsätt att se jämförelsen.
Huruvida det är ett klokt val eller inte att publicera detta inlägg går att diskutera beroende på
majoriteten av bloggens målgrupp, men även vilken inställning som finns till att jämföra män
och kvinnor. De som menar att det är skillnad mellan man och kvinna kan ses som
exkluderade, då de inte kan relatera till den här åsikten. Läsare som däremot ser att män och
kvinnor är likvärdiga identifierar med det som skrivs.

8.2.3.6

Topiken ”religion”

Det finns människor som är troende, men även ateister som inte delar samma uppfattning.
Paow håller inte tillbaka sina tankar om religion i inlägget “Klart jag förtjänar det.” Hon
beskriver troende som dumma då en bok präglar deras sätt att leva och att de tror på någon
gud. Hon klargör att efter döden blir det svart.143 Identifikation kan skapas mellan personer
som delar samma tanke med Paow, som i det här fallet är att det inte finns något mer liv efter
döden och att troende är dumma. Däremot kan det finnas läsare som inte ser ner på andra som
tror, men delar synsätt med att det inte finns något efter döden. Identifikation upplevs inte i
samma utsträckning trots att det finns viss substance som förenar. Har Paow en stor skara
personer som är troende som läser hennes blogg skapar det exkludering mellan dem, eftersom
de inte kan relatera till det som står.

8.2.3.7

Topiken ”mode”

Den här topiken är utmärkande i inlägget “Vi väljer själva hur vi vill bli sedda” eftersom
Paow beskriver de klädesplagg som hon bär.144 Mode är något som många kan relatera till och
därmed något som kan skapa identifikation mellan bloggaren och läsaren. Det finns ingen bild
på hur Paow ser ut i sina kläder, men mottagaren får en beskrivning av vad hon har på sig.
Hon bär ett par höga klackar tillsammans med en kort svart klänning som kompletteras med
ett par strumpbyxor och ett halsband. Den information som ges om hennes vän är att hon

142

Se bilaga 2 Paow, hämtad: 2016-04-20.
Se bilaga 3 Paow, hämtad: 2016-04-20.
144
Se bilaga 4 Paow, hämtad: 2016-04-20.
143

48

också använder ett par klackar. De som har ett brinnande intresse för kläder och kan relatera
till den stil som beskrivs delar mer substance med bloggaren och kan enklare uppnå
consubstantiality, eftersom det finns fler komponenter som förenar dem. Läsaren får ingen
information om vilken butik kläderna kommer ifrån, vilka märken det är eller pris. Den
information som läsaren få ta del av är att det halsband som Paow bär kostar mycket, eftersom
hon benämner det som “svindyrt”. Detta kan skapa exkludering eftersom alla inte köper dyra
accessoarer eller förstår hur en stor summa pengar kan läggas på ett halsband. Vad som anses
som snyggt och vackert skiljer sig mellan personer. Hon beskriver klänningen som kort och
klackarna som höga, vilket är en stil som inte passar alla. Dessa personer kan ändå uppleva
identifikation om de gillar att läsa om mode då det ändå finns substance som förenar dem.
Burke menar att intressen kan vara något som förenar trots man inte är en kopia av en annan
människa.145 De som aldrig bär klänning eller klackar, eller ens intresserar sig för kläder
skiljer sig från Paow. Det kan vara en faktor till att inte vilja fortsätta läsa inlägget eftersom
mode beskrivs i inläggets början.

8.2.3.8

Topiken ”utseende”

Vi alla har ett utseende, det går inte att förneka. Skillnaderna ligger däremot i hur vi ser ut och
hur mycket som vi faktiskt bryr oss om vårt utseende. Paow håller inte tillbaka med att hon
känner sig snygg, vilket inlägget “Vi väljer själva hur vi vill bli sedda” visar på.146 Hon
skriver i inlägget att hon känner sig snygg i kläderna hon bär. Detta kan skapa samhörighet
med mottagare som också kan uttrycka sig på samma sätt som Paow. Däremot kan hon
upplevas som självgod eller ytlig av dem som inte kan se sig utifrån detta synsätt. Det kan
dock fortfarande finnas ett gemensamt intresse att vilja se bra ut och de kan därför identifiera
sig med Paow.

8.2.3.9

Topiken ”uppmaning”

“Välj att se er själva som attraktiva varje gång någon är sliskig” är den avslutande meningen i
inlägget “Vi väljer själva hur vi vill bli sedda.”147 Paow uppmanar sina läsare hur de ska
bemöta kommentarer i fortsättningen. Hon menar att tjejer är lättkränkta och bör sluta se sig
som objekt vid kommentarer och för att någon tittar. Var går egentligen gränsen vid sliskig?
Det kan vara svårt för läsaren att veta vad Paow egentligen menar med “sliskig”. Handlar det
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om sexistiska uttalanden eller enbart om kommentarer som påpekar att någon är snygg?
Eftersom det lämnas öppet för tolkning så kan detta bidra till att läsaren tolkar det på ett sätt
som inte är bloggarens intention. Identifikationen kan då gå förlorad på grund av felaktig
tolkning. Hur detta bemöts av läsarna och i vilken mån identifikation och consubstantiality
faktiskt uppnås beror på vilken inställning läsarna har till män och deras uttalanden. Det som
kan bidra till identifikation är om de ser tjejer som lättkränkta och upplever att Paow har rätt i
det hon säger. Ser inte mottagarna kommentarer som en stor sak eller inte tar illa vid sig när
de får kommentarer, så är sannolikheten stor att de kan identifiera sig utifrån denna aspekt.
Åtskillnad skapas i relation till dem som är lättkränkta, eftersom de inte kan tolka
kommentarerna på det sätt som Paow föreslår. Det är inte män som uppmanas att anamma
detta synsätt, så det skapar automatiskt exkludering mellan dem och Paow.

8.2.3.10 Topiken ”fritid”

Läsare kan genom olika inlägg och bilder få en viss inblick i Paows vardag då hon sitter med
ett glas vin i handen eller poserar tillsammans med vänner. Fritid är något som vi alla har,
men vad som är av intresse att göra finns det inget konkret svar på. Vad som är av intresse för
Paow kan antas vara att åka någonstans med en vän, vilket hon visar i inlägget “Göteborg” då
de ska besöka staden.148 Detta kan delas med dem som också gillar att åka bort under sin
lediga tid eller som ser Göteborg som en plats att besöka. Det finns även personer som inte
kan åka någonstans för att det inte finns ekonomiska förutsättningar till detta. Dessa personer
kan ses som exkluderade eftersom de inte kan relatera till det levnadsätt som Paow uppvisar
på sin blogg. Däremot finns det personer som också äter ute och har möjligheten till den
livsstilen, vilket kan skapa identifikation med henne. Kaffet som de dricker under resan är ur
så kallade ”takeaway-muggar” vilket i sig kan ses som vanligt och något som många kan
uppleva identifikation med. Burke menar på att det är skillnad mellan kändisar och
allmänheten.149 Det som kan skapa åtskillnad är att de har sina namn signerade på muggarna,
något som kan liknas vid hur en autograf skrivs. Det skapar åtskillnad mellan läsarna och
Paow då hon är en offentlig person. Dock så kan det finnas personer som läser Paows blogg
och som kan identifiera sig med att vara känd. Att visa att hon också använder dejtingappen
Tinder blir ett sätt att inkludera andra trots att hon är en offentlig person. Läsare som varken
intresserar sig för Tinder eller tycker att det är ett bra sätt att ägna sin lediga tid på exkluderas.
148
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8.2.3.11 Topiken ”fördomar”

Paow hävdar i inlägget “åka ett grabbgäng till cypern” att beteendet som killarna uppvisar i
Paradise Hotel inte är bra mot tjejerna som medverkar.150 Hon menar att det dels kan bero på
ålder eftersom unga killar inte vet bättre, dels att många deltagare är göteborgare vilka hon
även benämner som “grisiga”. Paow har inga direkta bevis på att det är dessa faktorer som är
orsaken till beteendet inne i huset. Detta uttalande skapar sannolikt exkludering med läsare
som inte ser på programmet, eftersom de inte vet vad hennes påstående grundas på. Dock kan
dessa personer uppleva identifikation om de börjar titta på programmet och intar Paows
synsätt. Människor som är emot fördomar exkluderas, men kan dela åsikten om att beteendet
inne i huset inte är acceptabelt. Det kan i sin tur skapa identifikation med Paow på något plan,
men inte i samma utsträckning som den som delar mer substance med bloggaren. Mottagare
som delar samma värdering om att göteborgare och ålder är en påverkande faktor till
beteendet upplever identifiering i än högre grad och consubstantiality. De som kommer från
Göteborg uppskattar sannolikt inte Paows yttrande eftersom hon ser ner på dem. Det kan dock
finnas göteborgare som delar uppfattningen om synen på killarna, men den allmänna
uppfattningen kan anses vara att de inte håller med och då exkluderas.

8.2.3.12 Topiken ”kvinnosyn”

Kvinnosynen anses dålig inne i Paradise Hotel eftersom tjejerna får klagomål på hur de ser ut,
samt hur killarna bemöter tjejerna när de blir nekade till sex. Detta kan tolkas utifrån inlägget
“åka ett grabbgäng till cypern.”151 Identifikation utifrån topiken kvinnosyn beror på om
läsaren delar uppfattning med det som skrivs eller hur de anser att kvinnor ska bemötas.
Huruvida identifikation upplevs eller inte kan bero på hur läsaren väljer att se på kvinnosynen
i programmet eller vilken kvinnosyn de anammar annars. Bryr sig inte läsaren om hur kvinnor
bemöts eller behandlas, i huset eller utanför, så blir det svårt att kunna inkluderas med det
som står. Dock så skapas identifikation om mottagaren inte anser att kvinnor ska behandlas på
det sätt som framvisas.

8.2.3.13 Slutsats

Det som kan ses som viktiga topiker utifrån de valda inläggen är känslor, fritid och mode
eftersom det är något som många kan relatera till och känna igen sig i. Det går aldrig att
tillfredsställa alla, men dessa kategorier kan upplevas som mer enkla att uppleva identifikation
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utifrån eftersom exempelvis alla kan känna känslor. Vidare kan många relatera till att äta mat
på fritiden eller att bära vissa typer av kläder. Det finns givetvis skillnader i smak och tycke
som kan bidra till exkludering. Jag ser det som mer problematiskt att uppnå identifikation
utifrån topiker som kvinnosyn, fördomar, religion och feminism. Det finns starka åsikter om
den här typen av ämnen. Dessa kategorier kan då bidra till en stark identifikation eller
exkludering. Risken med att diskutera ämnen som bidrar till åtskillnad är att bloggaren inte
talar samma språk (som är viktigt för att nå övertygelse enligt Burke). 152 Detta kan leda till att
Paow förlorar läsare.

8.2.4 Ethosanalys
Nedan kommer en analys att göras utifrån begreppen fronesis, arete och eunoia för att
undersöka om bloggaren uppfyller de retoriska krav som ställs på en talare för att effektivt
etablera ethos.

8.2.4.1

Arete

Egenskaper som lojalitet, ärlighet, disciplin och generositet kan ses som moraliska. Lindqvist
Grinde menar att blygsamhet kan ses som en moralisk egenskap idag, eftersom skryt inte
skapar trovärdighet. Dagens Sverige präglas av att inte sticka ut. 153 Det som kan tolkas utifrån
detta är att god moral är egenskaper som gör andra människor gott och sådant som kan
uppfattas som kränkande inte är moraliskt. Vad som kan tydas utifrån inläggen är att Paow är
uppriktig med vad hon känner om personer och händelser. Detta kan exempelvis observeras i
inlägget “Klart jag förtjänar det” där hon beskriver troende som “dumma i skallen”.154 Det
kan ses som en bra egenskap att vara ärlig, men om hennes åsikt är passande går att diskutera.
Hellspong menar att decorum bör tas i beaktande eftersom ett opassande uttryck kan bidra till
att publiken upplever genans eller blir sårade. De kravs som ställs på stilen är att den ska vara
passande till den tänka publiken.155 Paow har ett stort antal läsare på sin blogg, vilket gör att
den består av många olika individer som kanske inte förhåller sig till någon tro. Dock kan
valet av uttryck såra de personer som läser hennes blogg med religiös bakgrund. Detta kan
resultera i att Paow trots sin ärlighet inte framställs som en moralisk person. En annan
bidragande orsak till att hon inte visar moral är att hon lämnar ut personer. Hon publicerar i
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samband med inlägget namnen på de personer som har åsikter om hennes synsätt om religion.
Detta bemötande uppvisar inte en god karaktär eftersom det kan upplevas som kränkande av
läsare.
Att Paow bryr sig om sin familj kan uttydas i inlägget ”Mongolmärken.” Hon vill inte att
hennes syster och höggravida extra mamma ska behöva spendera tiden på ett hem via
socialen, för att personalen misstolkat ett födelsemärke som något annat. Paow uttrycker sig
enligt följande: “[...] så var dom ändå tvungna att åka in på ett jävla soc-hem [---] bland en
massa pundare som inte vet hur man använder en toalett.”156 Det kan ses som något bra att
värna om familjen eftersom det visar att hon vill dem väl. Dock så visas inte respekt gentemot
de personer som faktiskt befinner sig på den här typen av hem eller har någon anhörig som
befinner sig där. Jag anser inte att en bristande omtanke gentemot andra människor uppfyller
de kriterierna som krävs för att framstå med en god karaktär. Paow är arg på personalen på
dagiset som inte vet vad ett mongolmärke är, vilket resulterar i att hon även visar ilska mot
den här typen av hem och de personer som vistas där. Hennes familj placeras på grund av
misstankar gällande märket som personalen upptäckt på hennes lillasyster. En god människa
under antiken var rättvis. I sina formuleringar uppvisar inte Paow någon rättvisa gentemot
andra människor som måste tillbringa sin tid på den här typen av hem. Dessa personer
behandlas inte rättvist då de inte har något med saken att göra. Hon kränker dessa människor
genom att benämna dem som pundare och vårdslösa vid användandet av en toalett.
I inlägget ”Vi väljer själva hur vi vill bli sedda” skriver Paow om hur hennes kläder får henne
att känna sig snygg.157 Detta visar på ärlighet gentemot sin publik, som ses som en bra
moralisk egenskap. Upplever målgruppen detta som skryt kan det resultera i att Paow inte blir
trovärdig, eftersom skrytsamhet kan vara en egenskap som inte uppskattas hos mottagaren.
Som tidigare nämnts anses blygsamhet som en god moralisk egenskap idag, vilket gör att
doxan kan ses som att vi människor inte ska skryta om oss själva. Paow är inte blygsam i sin
framställning eftersom hon rakt och ärligt uttrycker sig positivt om sig själv. De människor
som förhåller sig till den här typen av uppfattning kan se Paow som omoralisk. Däremot kan
läsare också se detta som en moralisk kvalité eftersom hon är ärlig med hur hon känner. Detta
kan bidra till att andra vågar vara ärliga när de känner sig snygga.
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Paow har åsikter om killarnas beteende i Paradise Hotel vilket diskuteras i inlägget ”åka ett
grabbgäng till cypern.” Det är många deltagande från Göteborg och hon upplever dem som
“grisiga”.158 Om Paow har ett stort antal läsare som kommer från Göteborg på sin blogg så
uppfylls inte decorum, då hennes uttryck inte lämpar sig till den typen av publik. Mottagare
som inte härstammar från Göteborg kanske inte upplever dessa uttalanden som kränkande i
samma mån. Det som kan ifrågasätts är hennes fronesis, alltså förnuft då hennes uttalande inte
uppvisar klokhet. En klok person för mig är en person som reflekterar över vad som är
passande i kontexten. Doxan i det här fallet skulle kunna vara att det aldrig är rätt att håna
andra människor. Det blir då svårt att effektivt etablera ethos om detta är något som
majoriteten av läsarna anser. Paow är uppriktig, men inte på ett passande sätt då det oftast är
kontroversiella uttalanden som kan såra människor. Jag anser inte att arete uppfylls genom att
håna människor. Det hade visat på ärlighet på ett positivt vis om Paow uttalat sig om killarna
från Göteborg som bra killar eller uttryckt en upplevelse av dem som trevliga. Paow har
publicerat en bild där en av killarna står själv bredvid de andra deltagarna, men vi får ingen
upplysning om huruvida han är från Göteborg. Det kan tolkas som att det finns något
underliggande budskap genom att använda denna bild. Dock är det inte något jag kan veta
med säkerhet, men oavsett avsikt så kan det upplevas omoraliskt att hänga ut en person. En
talares karaktär benämner Aristoteles som bland det viktigaste för att övertyga.159 Har inte
bloggaren en god karaktär så kan det leda till att publiken inte ser henne som trovärdig, vilket
i sin tur kan bidra till att de inte godtar det Paow skriver om.

8.2.4.2

Fronesis

Tidigare erfarenheter kan vara ett sätt att uppvisa kompetens om det ämne som ska beröras.
En bra vokabulär och ett gott språk är också av betydelse för fronesis då det visar på förnuft,
klokhet och försiktighet. Detta innebär att det inte enbart handlar om att visa sig kunnig i form
av olika kompetenser.160 Paow har sällan ett passande språk eller uttryck i sina inlägg, vilket
gör att hennes språk sällan kan ses som förnuftigt. Paow har som tidigare nämnts medverkat i
Paradise Hotel. Hon medverkar inte i programmet nu, vilket hon menar kan vara en
bidragande orsak till att hon ser det dåliga bemötandet som killarna har gentemot tjejerna.
Detta kan ses i inlägget ”åka ett grabbgäng till cypern.”161 Det kan tolkas som förnuftigt att
Paow ser det hela från ett annat perspektiv nu när hon inte deltar. Insikter har skapats i hur
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killarna faktiskt bemöter tjejerna i den här säsongen, vilket hon inte upplever är bra. Det kan
visa på klokhet att hon faktisk ser hur tjejerna behandlas inne i huset. Paows förståelse kan
även uppvisa arete då hon inte ser killarnas beteende som lämpligt och att hon inte deltar i ett
program som hon nu i efterhand ser har brister.

När inte personalen vet vad ett mongolmärke är framhåller Paow fakta om detta i inlägget
”Mongolmärken.”162 Hon redogör för hur den här typen av märke är vanligt förekommande
hos barn med asiatisk bakgrund och att det är en typ av födelsemärke. Här visar hon fronesis,
eftersom det är något som hon har kunskaper om och informerar läsaren om. Paow framstår
som kunnig när inte ens personalen som jobbar med barn vet vad detta är för märke.

Paow är arg på Sverige eftersom hennes lillasyster måste spendera tiden på ett hem via
socialen, trots bildbevis på märket från när hon var liten. Hon uttrycker sig följande efter
händelsen: ”Efter det så gick jag och pappa tog ett glas vin och snackade skit om äckelfittSverige.”163 Här uppvisar hon varken förnuft eller försiktighet i sättet hon uttrycker sig på.
Paow är en svensk bloggare, vilket gör att majoriteten av hennes läsare förmodligen är
svenskar och gillar Sverige. Ett klokt val kan då anses vara att reflektera över sitt sätt att
uttrycka sig. Vill Paow få publiken att hysa någon medkänsla för händelsen kan valet av
uttryck anses opassande i förhållande till publiken. Här kan vi utläsa att hon inte tar hänsyn
till decorum.
Quntilianus såg vältalighet som en god färdighet.164 Genom att tala väl och att vara en god
man sammankopplas godhet och vältalighet enligt Quintilianus.165 Vad innebär det egentligen
att tala väl? Om vi tillämpar detta synsätt på Paow, så kan frågan ställas om publiken ser
hennes som vältalig utifrån valet av ord och uttryck. Hennes sätt att formulera sig kan
upplevas som opassande eftersom svordomar inte avspeglar en bra vokabulär, vilket kan
upplevas som att hon inte talar väl. Finns denna uppfattning kanske inte publiken ser henne
som vältalig. Detta i sin tur kan leda till att mottagare inte vill följa en person som inte kan
uttrycka sig.
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Paow informerar läsaren om hur hon till en början upplever personer som kommenterar
hennes utseende som ”äckel”. Hon redogör i inlägget “Vi väljer själva hur vi vill blir sedda”
för hur hon istället väljer att se dessa kommentarer som smicker.166 Här visar hon på egna
erfarenheter av liknande situationer genom att beskriva hur hon först såg detta som något
dåligt, men hur hon nu väljer att se på det istället. Detta i sin tur kan ses som förnuftigt
eftersom hon väljer att tolka det som något positivt. Hon har erfarenhet gällande det hon
diskuterar då hon delar med sig till läsaren hur hon tänkte till en början. Hon redogör även för
vad det kan medföra att se det hela utifrån ett annat synsätt, vilket är att inte känna sig som ett
objekt. Dock så kan valet av ord ifrågasättas då hon benämner personerna som ”äckel” vilket
varken återspeglar försiktighet eller förnuft. Paows moral kan betvivlas då det inte är en god
egenskap att kränka andra människor genom sina uttryck. Paows ordförråd kan upplevas som
opassande i många fall. Hon har ett stort antal läsare på sin blogg, vilket gör det svårt att
kartlägga läsarnas ålder. Består hennes läsare av en yngre målgrupp kan det ses som mer
opassande att uttrycka sig på ett visst sätt, eftersom de kan komma att se det som rätt sätt att
uttrycka sig på.

8.2.4.3

Eunoia

Välvilja kan nås genom att visa sympati, glädje, respekt, intresse och lyhördhet inför sina
åhörare.167 Paow visar inte välvilja gentemot sin publik eftersom hon inte bryr sig om läsarnas
kommentarer. Hon visar inte respekt genom sitt uttalande som kritiserar religion i inlägget
“Klart jag förtjänar det.168 Paow sympatiserar inte med religiösa människor, vilket är en faktor
för att visa sig som välvillig mot delar av sin publik. Det kan få eventuella följder om Paow
inte framstår som att hon vill sina läsare väl, då hennes agerande inte lever upp till en viktig
del för ett starkt ethos. De kommentarer som hon får på grund av det publicerade inlägget är
inte välmenande, men hennes dåliga bemötande bidrar inte heller till att stärka hennes ethos.
Hon visar inte välvilja mot sin publik, varken genom uttalandet i inlägget eller den vokabulär
som hon använder. Det Paow skulle kunna göra i den här situationen är att visa sig förstående
till de reaktioner som inlägget skapat. Detta för att uppvisa någon form av eunoia och att hon
faktiskt uttrycker sympati på något plan. Dock har hennes uttalande redan brutit mot denna
komponent, vilket kan tolkas som att det redan är försent, då publiken redan delgivits åsikter
om hur hon ser på religion.
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Något som inte ger vinst för talaren är att vara elak, eller uppvisa sarkasm och ironi gentemot
de personer som lyssnar.169 Paow hånar religiösa människor i inlägget, då hon redogör för hur
hon vid ett visst klockslag pussar mobilen och i samband med detta önskar sig något. Hon ser
den som en koran och ber till telefonen om dessa önskningar slår in. Jag upplever detta som
ett hån mot människor som är troende, eftersom hon först redogör för att det inte finns något
liv efter döden och sedan beskriver hur hon brukar göra. Paows tillvägagångssätt motsvarar
inte det typiska sättet att utföra en bön på. Detta kan då tolkas som en form av ironi eller hån
mot dessa människor med religiös bakgrund.

Inlägget avslutas med en ikon i form av en skrattande smiley, vilket stärker att det finns en
sarkasm i samband med det som skrivs. Det finns brister i hennes välvilja gentemot följarna
då hon inte verkar bry sig om hur de kan uppleva detta. Att kunna ta ansvar var en viktig
egenskap för en god människa under antiken. Paow tar inte ansvar för sitt uttalande i den här
situationen, eftersom hon frånskriver sig det genom att visa ignorans inför uppståndelsen som
hennes uttalande har orsakat bland följarna. Hon tar inte ansvar för att hennes uttalande har
upprört människor. Detta kan tolkas som feghet från hennes sida vilket går emot egenskapen
mod. En annan faktor som hon inte visar är respekt, eftersom hon inte tar hänsyn till vad
publiken har att säga till henne efter detta påstående. Paow visar sin åsikt via detta inlägg och
det kan däremot upplevas som modigt, men genom att inte lyssna till vad andra har att säga så
respekterar hon inte deras sätt att se på saken.
Paow lämnar ut personalen på hennes systers dagis i ett dåligt syfte i inlägget
“Mongolmärken” eftersom hon menar att de borde veta att det är ett födelsemärke. Hon
uttrycker sig på följande vis angående detta: “Era dumma outbildade kossor på dagiset på
Nybrogatan!”170 Tanken med uttalandet kan antas vara att hon vill informera andra om att
personalen på det här dagiset är inkompetenta. Hon delar med sig av sina egna erfarenheter
och berör då till viss del fronesis, men eftersom hon inte använder ett vårdat språk så visar det
inte på förnuft och det finns därför brister i denna komponent. Det finns även brister i arete
eftersom det inte är en god egenskap att vara elak mot andra människor. Paow uppvisar inte
välvilja gentemot personalen i sättet hon skriver om dem. Det kan få följder för hennes ethos
om mottagarna upplever att Paow inte vill personalen väl, eftersom hon då inte framstår som
169
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en välvillig person. Detta kan leda till att läsarna tror att de kommer att bemötas med samma
inställning. Hon visar ingen förståelse för att alla kanske inte har kunskaper om den här typen
av märken. Istället för att sympatisera och visa sig förstående till personalens handling, så
väljer Paow att inta en negativ attityd gentemot dem vilket påverkar hennes visade välvilja
och därmed ethos.
Paow visar välvilja mot dem som står för feminism och jämställdhet i inlägget “Free the
nipple.”171 Inledningsvis informeras läsarna om att hon inte kommer bära överdel under
sommaren, och i inlägget kan vi även se en bild där hon visar sitt ena bröst. Detta visar på
respekt gentemot de personer som är för åsikten om samma rättigheter för kvinnor och män.
Det framkommer inte i inlägget om Paow står för den här åsikten själv, men vad som kan
uttolkas är att hon åtminstone sympatiserar med dessa människor. Hon visar sympati genom
att dela inlägget på sin blogg och skriva att hon inte kommer bära överdel. Dock så går det att
diskutera hur moraliskt detta är mot personer som inte intar detta synsätt, eftersom de
eventuellt inte upplever det som respektfullt eller rätt beteende att visa upp sig på det sätt som
Paow gör. En stor del av läsarna kan ändå välja att se detta som något bra, eftersom hon gör
det för en god sak, vilket i sin tur kan uppvisa en god karaktär. Paow visar egenskapen mod
genom inlägget och bilden där hon visar sitt ena bröst. Bloggen har ett stort antal läsare, vilket
innebär att många har tillgång till inlägget och kan uttrycka sina åsikter om detta. Eftersom
Paow vill en viss publik väl, så kan det medföra att andra ser att hon till viss del uppvisar
eunoia.
Paow anser i inlägget “åka ett grabbgäng till cypern” att killarna i Paradise Hotel inte har
rätten att kommentera tjejernas utseende, eftersom de inte har så mycket att komma med
själva.172 Detta kan tolkas som att Paow visar välvilja gentemot tjejerna som är med i
programmet. Hon hyser sympati för dem och vill inte att de ska behandlas på det sättet.
Hennes läsare som är kvinnor kan även uppleva henne som vänligt inställd mot dem eftersom
hon försvarar tjejer. Det kan ses som en god egenskap att bry sig om andra människor. Paow
innehar dock inte arete när hon går emot sin egen åsikt genom att kommentera killarnas
utseende. Paow har en god intention med sitt utlåtande då hon inte vill att tjejerna ska
behandlas illa, men det ger inte henne rätten att kommentera hur andra ser ut. Det sätt som
Paow väljer att formulera sig på kan ses som oförnuftigt eftersom hon säger emot sig själv.
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Hon anser att killarna inte ska kommentera utseende, men uttrycker sina åsikter om att de
borde skaffa sig en kropp.
Glädje kan vara ett sätt att visa välvilja mot sin publik. Läsarna kan i inlägget ”Göteborg” ta
del av bilder på Paow som ler.173 Hon ser vänligt inställd ut och informerar läsaren om vart
hon och hennes vän ska resa, samt vad de ska göra när de kommer fram. Det skapas ett
intryck av att hon är glad eftersom hon har ett leende på de publicerade bilderna. Om Paow
uppvisar eunoia mot läsarna, så kan det leda till att de vill besöka hennes blogg igen.

8.2.4.4

Slutsats

Vad som kan tolkas utifrån de olika inläggen är att Paow framställer delar av ethos som
exempelvis eunoia genom att visa sympati. Detta kompletteras oftast med något mindre
passande, såsom ovårdat språk eller kränkande uttalanden. Det visar varken på fronesis eller
arete vilka också är av relevans för att skapa ethos. Decorum präglar inte Paows inlägg
eftersom hon inte håller tillbaka med sina åsikter oavsett ett stort antal läsare. Språket som
finns genomgående i inläggen är inte passande, eftersom det kan upplevas som kränkande av
läsare och visar då inte på en god moral. Ärlighet är något som genomsyrar Paows uttalande
och åsikter, eftersom hon inte håller tillbaka med sina tankar. De flesta inläggen bryter mot de
delar som krävs för att etablera ethos, vilket påverkar hennes trovärdighet. Vad som kan
tolkas utifrån denna analys är att Paow inte innehar alla delar som krävs för att leva upp till
ethos. Lever hon inte upp till ethos så kanske många läsare väljer att inte besöka hennes blogg
igen. Tidigare forskning påstår att de olika komponenterna i ethos krävs för att ha en stor
blogg som ger vinst.174 Elmelund Kjeldsen menar att det kan upplevas som otillräckligt att
uppfylla endast en av komponenterna eftersom det då är brister på andra plan.175 Oavsett om
detta är sant eller inte så har Paow ett stort antal läsare på sin blogg. Vad beror det på? Detta
är en intressant infallsvinkel som kommer att behandlas i diskussionsavsnittet nedan.

9 Diskussion och slutsats
Uppsatsens syfte var att se vad som krävs idag för att skapa övertygelse inom sociala medier.
Går det att bortse från de moraliska krav som den klassiska retoriken ställas på en talare eller
behövs de för att kunna övertyga? Måste vir bonus dygder uppfyllas av bloggarna för att de
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ska ha förmågan att påverka sina mottagare? Är det andra faktorer som är av betydelse? Detta
avsnitt kommer att innehålla en komparativ framställning av de två bloggarna för att tydligt
redovisa de skillnader och likheter analysen har identifierat. Därefter kommer avsnittet att
diskutera begreppet vir bonus utifrån våra studieobjekt.

9.1 Komparativ diskussion
Resultatet av analysen av Michaela Forni visar att hon innehar de egenskaper som krävs för
att skapa ett starkt ethos. Genomgående i analysen framkommer att Forni är ödmjuk, visar
känslor, är öppen, ärlig och äkta gentemot sina läsare. Detta är egenskaper som stärker Fornis
arete, fronesis och eunoia. Detta resulterar i att Forni har en trovärdig och övertygande
karaktär, vilket hjälper henne att få lojala läsare. Eftersom Forni till viss del lyckas att skapa
identifikation blir det enklare för henne att övertyga genom sin karaktär, vilket leder till att
hon stärker sitt varumärke. Att ha ett starkt varumärke är viktigt för Forni då hennes liv är
hennes varumärke.
Vi kan se att Paow uppvisar olika aspekter av ethos i de olika inläggen, men att det fallerar på
andra aspekter som krävs för att uppnå ethos. Detta medför att Paow har ett svagt ethos som
kan påverka hur läsare tar till sig budskapet. Hennes inlägg präglas av ärlighet, men består av
kontroversiella uttalanden som kan upplevas stötande. Paow fokuserar mer på att redogöra för
sina åsikter gällande olika ämnen. Hon skapar ändå identifikation med läsarna eftersom de
kan relatera till de ämnen hon tar upp. Dock kan hennes val av ämnen upplevas som
kontroversiella, vilket kan göra det svårare för människor att identifiera sig med det Paow
skriver. Detta kan försvåra övertygelseprocessen och hennes trovärdighet.
Det som skiljer bloggarna åt är att Forni respekterar sin publik och är mer välvillig gentemot
dem. Paow visar sig vara mer kontroversiell eftersom hon uttrycker sig opassande och inte tar
hänsyn till sina läsare. Bloggarna har olika fokus i sina kanaler eftersom topikerna till viss del
skiljer sig åt. Däremot finns det faktorer som förenar dem, till exempel topiken känslor. Båda
uttrycker sina känslor i sina inlägg, men på olika sätt. Paow är mer opassande i sitt
uttryckssätt när hon visar känslor eftersom hon inte tar hänsyn till de dygder som skapar
ethos. Forni uttrycker sig mer passande då hon är mer ödmjuk och empatisk i sitt sätt att
uttrycka sig på.
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9.2 Vir bonus
Quintilianus menade att en retoriker måste vara en god man för att kunna övertyga. För att
vara en vir bonus måste talaren inneha ethos och dess tre dygder. Behöver man vara en vir
bonus idag för att övertyga?
Forni visar egenskaperna respekt för publikens åsikter, klokhet, ansvar, ödmjukhet och
uppriktighet. Detta är egenskaper som är nödvändiga för att övertyga en publik. Vi anser att
dessa egenskaper visar att Forni är en god människa som vill andra väl. Detta innebär att hon
har en förmåga att övertyga och skapa förtroende hos sina läsare. Däremot finns det andra
egenskaper som kan vara av relevans för att vara en vir bonus, men vi anser ändå att Forni
uppvisar majoriteten av dessa egenskaper. Med detta menar vi att Fornis egenskaper inte
motsägs i hennes handlingar, utan de är stabila. Det kan vara en fördel över en längre period
att vara en vir bonus då det sannolikt är enklare att bevara sitt starka ethos. Detta kan bidra till
att läsaren upplever bloggaren som autentisk, eftersom det är en karaktär som visats under en
längre tid. Hade Forni visat på egenskaper som motsäger de egenskaper som krävs för ett
starkt ethos och som förväntas av en vir bonus, skulle det vara svårare för henne att
upprätthålla sitt ethos.
Paow uppvisar vissa egenskaper som kan förväntas av en vir bonus, exempelvis att vara ärlig
och modig. Även om vi kan se dessa egenskaper så kan ändå hennes vir bonus ifrågasättas.
Anledningen till detta är att hennes ärlighet kan uppfattas som kränkande. Hon är modig
genom att visa sig orädd och exempelvis publicera en utmanande bild, vilket kan upplevas
som opassande av publiken. Eftersom Paow inte fullständigt lever upp till ethos dygder kan vi
dra slutsatsen att hon inte fullt ut lever upp till kraven på en vir bonus. Analysen visar att
Paow inte visar följande egenskaper: ansvar, vältalighet, respekt och rättvisa, vilka är
egenskaper som tillhör en vir bonus. Detta innebär att det finns andra orsaker till att Paow har
läsare som fortsätter att besöka hennes blogg.

Vad är det som gör att bloggare övertygar om inte kraven på en vir bonus uppfylls? Tidigare
forskning visar att en bloggare behöver inneha ethos dygder för att få en stor och
vinstdrivande blogg.176 Elmelund Kjeldsen påstår att det inte räcker med att visa enbart en av
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dessa beståndsdelar för att uppnå ethos. Paow uppvisar som tidigare nämnts vissa delar av
ethos som fronesis, arete och eunoia i de olika inläggen, men inte tillräckligt för att ha ett
starkt ethos. En tänkbar förklaring kan vara att det idag kanske är tillräckligt att bara visa
några av egenskaperna177, som exempelvis ärlighet i sin blogg, eftersom Paow trots allt har 75
000 läsare som besöker hennes blogg varje vecka. Det innebär att andra kompetenter som
välvilja eller förnuft sannolikt inte behövs för att uppmärksammas.
Det kan idag vara svårt att skapa sig ett namn inom bloggvärlden. Detta betyder att det kanske
fungerar att vara kontroversiell. Det kan upplevas tråkigt om alla är goda människor, vilket
gör att kontraster behövs för att sticka ut. Läsare vill sannolikt ha en variation och det kan
vara en anledning till att vissa läsare dras till Paow. Att vara kontroversiell kan fungera ifall
bloggaren lyckas skapa identifikation som tilltalar läsaren. Även om läsarna inte delar Paows
åsikter så kan de fortfarande dela substanser med henne vilket lockar till att besöka bloggen.
Detta kan exempelvis vara genom ett gemensamt intresse som utseende eller kläder.
Även om retoriken kan fungera trots avsaknaden av de egenskaper som präglar en vir bonus,
så ser vi att det är ändå en fördel att kunna påvisa dessa egenskaper. Detta eftersom det är
lättare att bibehålla ett starkt ethos över längre tid, samt att det blir lättare att övertyga sin
publik. Att vara välvillig gentemot sin publik, visa på god moral och inneha förnuft är viktigt
för att skapa en trovärdig karaktär. Forni har ett starkt ethos vilket även visar sig i hennes
antal läsare. Detta visar att det fortfarande är ett ideal att vara en vir bonus. Paow har också ett
stort antal läsare, men ett svagt ethos, vilket kan bidra till att läsarna inte ser Paow som en god
människa. Det kan då bli svårt för bloggaren att bygga sitt ethos. Om läsaren uppfattar Paow
som omoralisk eller anser att hon inte visar välvilja gentemot sina mottagare, så kan det få
effekten av att hon inte betraktas som pålitlig i framtiden. Detta kan ses som en risk att inte
vara en vir bonus i längden.

9.3 Slutsats
Det sägs att en aktör måste besitta alla egenskaper för att vara en vir bonus eller ha ett starkt
ethos för att lyckas övertyga. Vi anser att det fungerar att utesluta vissa egenskaper som
traditionellt tillskrivits vir bonus och ändå få läsare och bli en offentlig person. Vi kan se att
det fungerar i längden att vara kontroversiell eftersom det är något läsare sannolikt finner
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underhållande. Även om Paow har ett svagt ethos och saknar dygderna hos en vir bonus så
kan läsarna ändå känna en identifikation, både medvetet och omedvetet. Det kanske är den
omedvetna identifikationen som gör att det fungerar att vara en ”vir malus”. Kontroversiella
bloggare kan överleva på grund av att de sticker ut, men att det är svårare att övertyga och
skapa en trovärdig karaktär utifrån ett retoriskt perspektiv.
Den komparativa analysen visar att ett starkt ethos i längden är det som övertygar och skapar
trovärdighet, men även att ett svagt ethos kan fungera i sociala medier. Även om ett starkt
ethos är viktigt för en bloggare så kan en bloggare med ett svagt ethos vara populär ifall det
finns substanser som förenar läsaren med bloggaren. Slutligen ska det sägas att vir bonus
fortfarande är ett ideal, eftersom ett starkt ethos är grunden för att övertyga någon. Att vara en
god människa krävs för att i längden kunna övertyga människor, men att det inte behövs för
att bli känd.
9.3.1 Vidare forskning
Under arbetet med denna uppsats har vi fått uppslag till vidare forskning. Det vore intressant
att studera vir bonus i en större omfattning kopplat till andra teorier. Hur framställer medier
olika bloggare och vilka effekter har det för deras förhållande till vir bonus-idealet? Detta ses
som intressant eftersom media kanske inte alltid ger en rättvis bild av bloggaren.

10 Sammanfattning
Uppsatsen undersöker bloggarna Michaela Forni och Paow och har utgått från tre följande
frågeställningar:


Hur skapar bloggarna identifikation?



Hur ser bloggarnas ethos ut?



Vilka likheter och skillnader kan vi se i bloggarnas framställning?

För att besvara dessa frågor har vi tillämpat en hermeneutisk och jämförande metod. Analysen
innehåller en topikanalys för att identifiera de utmärkande topiker som finns i varje inlägg.
Totalt tolv blogginlägg, sex inlägg från vardera bloggare, har analyserats. Därefter har vi
genomfört en identifikationsanalys för att se vad som skapade identifikation mellan bloggare
och mottagare. Denna analys har utgjort grunden för den avslutande ethosanalysen.
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Svaret på den första frågeställningen är att bloggarna till en viss del lyckas skapa
identifikation med mottagarna. I fråga om vissa topiker har vi inte funnit tillräcklig grund för
consubstantiality. Däremot skapas det identifikation med de flesta topiker eftersom det alltid
går att identifiera sig med något. Respektive ämne för de olika blogginläggen påverkar hur
identifikation uppnås.

Vad gäller den andra frågeställningen ser bloggarnas ethos ut på följande sätt: Forni lyckas
uppfylla de dygder som ethos innehar, vilket är arete, fronesis och eunoia. Detta resulterar i
att Fornis ethos är starkt och kan skapa övertygelse hos publiken. Paow uppfyller inte alla
delar av ethos, vilket bidrar till att hennes trovärdighet påverkas negativt. Paow etablerar till
viss del ethos, men inte tillräckligt för att det ska anses som starkt.
Den sista frågeställningen visar att Paow och Forni skiljer sig åt då de har olika sätt att
uttrycka sig på i sina bloggar. De framställer sig även olika utifrån begreppen ethos,
identifikation och vir bonus. Forni är mer välvillig och god gentemot sin publik medan Paow
är mer kontroversiell. Uppsatsen visar sålunda slutligen att man idag inte behöver vara en vir
bonus för att uppmärksammas.
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12 Bilagor
Bilagor Forni
Bilaga 1:
OKATEGORISERADE

NY DESIGN!
08:31 ONSDAG 02 MARS 2016

God morgon!
En ny design har tagit fram till bloggen! Eftersom majoriteten av er läser via mobilen är den
främst anpassad för att funka där, men jag tycker den är superfin i datorn också. Om ni märker
av någon bugg eller något som stör er kan ni kommentera i det här inlägget! Det är ju inte helt
ovanligt att teknik strular som ni vet :)
<3

Bilaga 2:
OKATEGORISERADE

GRATEFUL
16:05 ONSDAG 24 FEBRUARI 2016

Hur glad blir man när ens vän skickar över en tack för i fredags-present som är såhär
fin? Camilla jobbar ju på Gant så hon skickade över ett par jeans, en tröja och en skjorta från
dem. Tröjan använder jag redan idag – den perfekta gammelrosa färgen. Känner mig härlig i
den. Och glad över att ha så omtänksamma och generösa vänner.
Tandläkaren gick bra – inga hål! Som vanligt. Jag har faktiskt aldrig haft ett hål i tänderna
*stolt*.
Nu blir det skrivtajm och sen vintajm. Balans ni vet. Vad skulle ni vilja läsa om i en bok som
tar upp hela begreppet ”Ångest”?

Bilaga 3:
MIN HELG I BILDER

BELLINIS, VÅFFLOR
MED ALLA VÄRLDENS
TILLBEHÖR,
SPONTANMIDDAG OCH
KÄLLARÄVENTYR.

08:54 TISDAG 12

JANUARI 2016

I fredags jobbade jag under en filt hela eftermiddagen (kom hem från London vid lunch). När
det blev middagsdags lagade jag smörstekta gnocchi med svamp, paprika, tomater, massa
vitlök, olja, salt och peppar.

Toppade med en pesto på bladspenat och rosmarin samt parmesan. Det blev gott men ingen
höjdare. Hade jag gjort det igen hade jag stekt gnocchin längre och haft dubbelt så mycket sås
haha. Men vegetariskt är bra och jag har ju som sagt börjat äta mer vegetariskt!

I lördags morse drack vi kaffe i sängen och när klockan slog tolv gick vi upp
till Emma och Sam. Vi var inbjudna till champagnebrunch!

Alltså WOW, det var den mest uppstyrda hemmabrunchen jag någonsin blivit bjuden på.
Vintage-champagne, charkisar, ostar och bröd serverades i första rundan.

Samt löjromssnittar <333!!!

En glad gullis.

Sen kom det in sliders.

Alltså JESUS vilken god hamburgare.

Sam har köpt världens bästa blender så han hade gjort sååå mycket grejer från grunden. Två
olika hälsoshots serverades till exempel!

När det varma var uppätet kom sötsakerna in tillsammans med en ny hälsoshot och en
smoothie.

Så bjöds det på våfflor och bellinis (med hemmagjord persikopuré!!!).

Jag tror att Shoans våffla avslöjar hur förbannat gott det var. Hatten av alltså (både till Sam
och Emma som gjort så fint, men även till Shoan som fick i sig den här våfflan haha).

När maten var uppäten dracks det Bloody Marys med hemmagjord tomatjuice (!!!).

Man kan ju tro att trevligheterna slutade där, men inte då! Jag och Mandy skulle nämligen ner
till Broms för att äta lunch med Steffi efter brunchen! Vi hade en del att prata om och det var
sååå mysigt.

Jag var ju proppmätt fortfarande från brunchen, men en liten laxsashimi med en mangosallad
slank ner. Mums.

Efter lunchen blev det mer drinkar hos Sam och Emma innan vi beslutade oss för att gå ner
till oss hela gänget och laga middag.

D lagade sin berömda köttfärsås medan vi andra låg och snackade skit i sofforna. Sen blev det
pasta och rödvin så det stod härliga till och när klockan slog tolv tackade alla för sig. Helt
klart en av mina bättre lördagar. Älskar spontana dagar!

I söndags blev det ägg och bacon till frukost.

Sen klädde jag på mig ordentligt för att gå två varv till grovsoporna (hade så jäkla mycket
kartonger… suck) för att sedan gå en långpromenad med Carro och Morris. Efter att vi hade
gått en mil så hjälpte de mig ner i källaren för att hämta lite grejer. Ni kanske minns
min råtthistoria för ett tag sedan? Jag har inte vågat mig ner i källaren sen dess. Men nu var
Morris med som kunde springa i förväg och skälla bort alla råttor (Morris är en hund alltså
:))). Efter källarbesöket handlades det mat innan jag promenerade hem igen, iskall efter alla
timmar utomhus men ändå vid gott humör!

Till middag lagade jag lax med pressad potatis som jag blev sååå besviken över. 1. Laxen var
underkokt 2. Det hade behövts mer kräm på laxen 3. Pressad potatis blev för tråkigt när det
var så lite sås 4. Om jag envisas med pressad potatis måste jag ha en sallad till för att liva upp
det hela. Men då vet jag till nästa gång! Eller hur :)
Avslutade helgen med två filmer på rad, chips och soffläge.

Bilaga 4:
RESOR

STHLM – DUBAI
12:00 ONSDAG 09 DECEMBER 2015

Dubai – här kommer vi!
Så var det äntligen dags för den välförtjänta semestern. Efter den här senaste tiden känns det
så obeskrivligt skönt att vi om en timme boardar planet till Dubai. Vi flyger business
med Emirates vilket betyder lyxen att bli upphämtad av privatchaufför hemma. Kvinnan som
körde oss till flygplatsen gav så mycket glad, lugn och positiv energi så jag fick verkligen den
start på semestern som jag hade hoppats på. Nu jobbar jag undan på loungen
på Arlanda innan vi strax ska hoppa på planet. Det ska bli så härlig med business hela vägen
till Dubai! Speciellt med tanke på att Emirates har så bra rykte om sig som flygbolag.
Sen blir det tio härliga dagar av semester.
Eftersom jag numera jobbar heltid med mitt egna företag, vilket till stor del är den här
bloggen, lovar jag att göra mer utförliga inlägg om resan och verkligen hålla er uppdaterade.
Bloggen har blivit lidande av allt annat jobb men nu är det slut på det – välkommen tillbaka
till rampljuset min älskade blogg!
Smygandes känner jag hur känslan av lycka börjar sprida sig i min kropp. Den bästa känslan
som finns. Känslan av att solskenet kommer efter regnet och så.
<3!

Bilaga 5:
WORK

ATT SÄGA UPP SIG.
11:55 TISDAG 17 NOVEMBER 2015

Jag satt på den här middagen på Caina med D när jag säger till honom:
”Jag vill säga upp mig. Jag vill verkligen, verkligen säga upp mig”.
Livrädd över vad han skulle säga men ändå helt trygg i att det var rätt beslut för mig.
Den här dagen gick jag sedan och sa upp mig, utan någon plan. Ibland måste man bara göra
det som känns rätt i hjärtat utan att det nödvändigtvis måste vara logiskt. Ni vet när någonting
bara känns helt rätt? Övertänk inte, gör det bara.
I december lämnar jag mina tjänster på Modern Women Media och Devote. Jag kommer
alltså från och med årsskiftet inte jobba som chefredaktör för Devote, profile manager för
MWM eller blogga på Devote.
Devote, min älskade lilla bebis som jag har burit så tryggt i min famn sen den 15:e mars 2011
då jag jobbade min första arbetsdag här. Jag är otroligt glad och tacksam över den karriär jag
har gjort inom koncernen, och den utvecklingen jag har fått vara med om. När jag började på
Devote var jag deltidsanställd chefredaktör utan någon redaktör under mig (haha). Därefter
blev jag heltidsanställd och så småningom med både frilansare och redaktör i teamet. 2012
blev jag befordrad till Vice VD på Devote och i slutet av 2014 blev jag tilldelad rollen som
profile manager samt en plats i ledningen på Modern Women Media. Det har varit min hittills
största och roligaste resa genom livet.
Min efterträdare blir ingen mindre än min stjärna Margaux. Jag är övertygad om att hon
kommer att göra ett strålande jobb och stöttar henne till 100% i hennes nya tjänst. Så om ni
vill komma i kontakt med Devote är det från och med nu margaux@devote.se som gäller –
oavsett om det rör blogg, redaktionellt innehåll eller tekniska lösningar.
Och jag då? Jag kommer att fortsätta blogga på som vanligt på Forni.se och stå helt på egna
ben utan någon portal i ryggen. Tailsweep kommer att vara min samarbetspartner men jag
kommer alltså att driva 100% eget. Jobb är precis som med vissa relationer – man kör på i 180
för att en dag ställa sig själv frågan… ”Men jag då?”. Nu är det dags för mig att ta hand om
mig själv, både privat och affärsmässigt. Jag kommer att fokusera på mitt varumärke och

skriva klart min bok som första projekt under våren. Sen vill jag ha kul ett tag och är öppen
för alla utmaningar! Och så får vi se. Jag känner mig stark, stolt och oövervinnlig samtidigt
som jag står ödmjuk inför den nya förändringen.
Det viktigaste är att jag följer mitt hjärta.

En gammal bild från när vi spelade in vår podd-tv under våren 2013, ”Nothing is wrong if it
feels good”.

Bilaga 6:
MIN HELG I BILDER

ATT BAKA TILL LEILA
LINDHOLM, DRICKA
BELLINIS PÅ MILLES
OCH ÄTA TACOS I SIN
ENSAMHET.
14:26 MÅNDAG 26 OKTOBER 2015

Min helg började med ett möte med denna härliga människa – Leila Lindholm!

Maija hade vågat sig på att baka en äppelkaka till vårt möte. Risky att baka
till Sveriges bakdrottning haha. Men den fick MVG!

Efter jobbet gick jag ut och sprang en sväng. Stockholm var så oerhört vackert i fredags
eftermiddag, löven som lös gula och havet som glittrade. En mycket vacker dag och att få
komma ut för frisk luft i det vädret var alldeles magiskt.

På kvällen gjorde jag tacos för en.

Testade de nya skalen men gillade inte alls de lika mycket som de vanliga mjuka? Vad tycker
ni som testat?

Efter att ha kollat på Boy Machine (ÄLSKAR) somnade jag, då var klockan 22.04…

Vaknade sen efter 13 timmar, mycket utvilad, till lördag! Gjorde lördagsfrukost, gissa vad?

Pannkakor såklart! Bästa helgfrukosten i världen!

Såhär gillar jag mina pannkakor. Nutella, banan och jordgubbar gaaah…

Efter lunch solade vi på balkongen, sen stack D iväg på äventyr så jag mötte
upp Amanda & Shoan för lördagslunch.

Bellinis och tonfisktataki. Vi pratade om avundsjuka, hur man tacklar avundsjuka människor i
ens omgivning och hur man väljer att hantera det ekonomiska i en relation. Spännande och
trevliga samtalsämnen med mina kära, kära vänner. Glad att jag har dem.

Väl hemma igen la jag mig i sängen för Modern Family-maraton, men så
smsade Margaux och frågade om jag ville ses på vin. JA svarade jag.

Och efter ett par timmars tjejsnack blev det middag på Broms. Jag åt deras mosbricka deluxe
– korv med västerbottenmos, persilja, rostad lök och kål. YUMMIE!!!
Sen somnade jag vid kvart över tio även denna kväll… Hehe.

D hade varit uppe halva natten och kollat på NHL, så när jag vaknade vid tio låg han
fortfarande och sov. Jag smög upp och åt frukost, nöjd över att ha sovit så extremt mycket
både i fredags och lördags natt.

På eftermiddagen tog vi oss ut på en promenad på Djurgården. Den här mannen blåste
jättestora såpbubblor, till alla barns stora förtjusning.

Resten av dagen kollade vi på Narcos, och när kvällen kom åt vi pasta (det var ju
internationella pastadagen!) med svamp framför Solsidan.
Bra helg, men inte jättebra. Ni vet när något liksom skaver hela tiden? Man försöker göra allt
mysigt och härligt, men något känns lite fel precis hela tiden? Så var min känsla under den här
helgen. Men ni vet, livet kan inte vara på topp hela tiden.

Bilagor Paow
Bilaga 1.

MONGOLMÄRKEN
09 mars, 2016 - 18:03

Igår så gick jag och hälsade på min pappa på hans jobb och när han ska köra
hem mig så ringer hans sambo, som är gravid i nionde månaden, och har
panik över att polisen&socialen är hemma hos honom. Så pappa får panik och
ber mig följa med hem. Han har ingen aning om vad det handlar, men blir
såklart orolig. Han trodde att det handlade om att han hade rest med mycket
kontanter, men varför skulle då socialen vara där? Vi kommer fram rätt fort och
där inne står två stora poliser, och två soc-tjejer. Dom ber mig att gå in och
leka med barnen i ett annat rum medans dom pratar med pappa och hans tjej.
Efter en stund så kallar dom på mig. Då visar det sig att min lillasyster på två
och halvt år har börjat på dagis tidigare i veckan. Dom på dagiset har anmält
henne till socialen eftersom dom sett märken på henne. Pappa tar då upp
henne och visar att på henne rygg så har hon ett MONGOLmärke, som är som
ett storkbett, eller födelsemärke. som nästan alla asiatisk barn har. Och vi alla
tycker och håller med om att du som barnskötare borde väl för fan veta vad ett
mongolmärke är? Hon hade även två små rivmärken på handen som hon fått
av min lillebror när dom kivats om leksaker.
Trots detta, att dom visade mongolmärkena på bild från när hon var nyfödd, så
var dom ändå tvungna att åka in på ett jävla soc-hem för ”barnets säkerhet”…
Men det var ju ett fucking födelsemärken? Era dumma outbildade kossor på
dagiset på Nybrogatan!
Så nu sitter min plastmamma, som är i nionde månaden, på ett hem med min
lillasyster, bland en massa pundare som inte vet hur man använder en toalett.
KUL. Hur funkar Sverige egentligen?

Efter det så gick jag och pappa tog ett glas vin och snackade skit om äckelfittSverige.

Bilaga 2.

Free the nipple
08 februari, 2016 - 21:05

I sommar så kastar jag överdelen för att visa att ett par
bröst. Bara är ett par bröst

Fotograf: Pavel Maira

Bilaga 3.

Klart jag förtjänar det.
21 januari, 2016 - 14:42

skrattar mest.Men ser det ut som att jag bryr mig? Så är man tydligen en
”mammaknullare” ”bögknullarre” ”slyna” och säljer mig gör jag tydligen
också. Allt för att jag inte tror på någon historia. Skäms över att vara i
detta land. Twi

Bilaga 4

Vi väljer själva hur vi
vill bli sedda.
16 december, 2015 - 19:22

Idag så gick jag och min vän Jasmine Gustafsson in på donken fixade
upp till tänderna. Ska jag vara helt ärlig så känner jag mig skitsnygg i
min svarta korta klänning, mina svarta glansiga strumpbyxor och mitt
nya svindyra halsband och ett par rejäla klackar. Jag kan då även säga
att Jasmine också kände sig snygg i sina klackar. Vi skrattade och
pratade och mot oss så går två stycken byggarbetare som kläcker ur sig
”shit vilka snygga tjejer” . Och min första tanke var först ”uäh äckel”.
Sen så tänkte jag till, det var ju en komplimang. Det är i betraktarens
ögon som avgör om han såg oss som ett objekt eller ej. Men jag
bestämde mig för att tänka positivt och tog det som en komplimang. Det
är inte en kränkning om en kille säger ”uuh sexy” till dig. Det betyder
bara att han tycker att du är attraktiv.
Varför är vi tjejer så lättkränkta? Visst man ska få klä sig hur man vill.
Men man får ju mer uppmärksamhet om man klär sig på ett visst sätt det
är känt sen länge. Jag läser delade saker på Facebook om krönikor om
unga tjejer som känner sig kränkta för att killar kollar på dom? Att dom
känner sig som objekt. Men varför väljer du att känna dig som ett objekt?
Kan man inte vara attraktiv UTAN att vara ett objekt. Jag känner mig då
fan inte som ett objekt bara för att någon Uuhar åt mig på tunnelbanan.
Och det borde inte du heller göra.
Det är egentligen bara tråkigt att det är tjejerna som kränker oss själva
genom att tillåta oss själva att bli sedda som objekt. Välj att se er själva
som attraktiva varje gång någon är sliskig.
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Göteborg
10 november, 2015 - 16:11

nu så är jag och Jasse påväg till göt la Borg! Vi ska möta lite vänner och
tindra lite haha.
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”åka ett grabbgäng till
cypern”
06 oktober, 2015 - 15:56

Jag som många andra regerat över kvinnosynen i årets Paradise Hotel,
och jag vet inte om det är för att jag inte är med själv som jag ser det.
Dock så är ju killarna yngre i det här årets Paradise än vad dem vart dom
tidigare åren. + att alla killar är typ göteborgare? Göteborgare verkar över
lag vara mer grisiga.
Sen att killarna klagar över hur tjejerna ser ut? Kolla på er själva och
skaffa er lite egen kropp innan ni ger rätten till att kommentera andra.
SEN GE DOM MÄN, INTE POJKAR. Tar man in pojkar så är det Paradise
hotels fel, inte killarna egentligen. Dom vet ju inte bättre.
Min vän jennifer skrev ett inlägg på sin blogg, läs hela här
http://www.tv3.se/paradise-hotel/jennifer-alabi
”Som många kanske har märkt så är det inte så mycket sex i denna
säsong. Tycker inte ni det är bra? För annars klagar alltid folk att alla är
horor för att man knullar. Inte för att jag har nånting emot det, tycker alla
ska få ligga om dom vill. Det som är störande är hur killarna beter sig för
att dom inte får ”

