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Abstract 

The intention of this essay is to analyze how the Swedish blogger Kissie creates rhetorical 

trustworthiness in two of her blog posts from 2015 dealing with controversial topics. Her texts 

are studied through a classical rhetoric analysis and a dramatistic pentad analysis, as well as an 

overall hermeneutical method. Since Kissie is acting within her own context and platform, her 

blog, trustworthiness is rather easily created. She can be perceived as authentic with her personal 

and emotional style. The trustworthiness differs among the receivers: the “we-audience”, the 

people who are in sympathy with Kissie and probably also identify with her, and the “they-

audience”, who don't sympathize with her and are people Kissie is implying to be her opponents. 

According to the latter ones Kissie's behavior is considered as inappropriate and therefore also 

provocative. The pentad analysis emphasizes the focusing on Kissie and the power that comes 

with her celebrity status and popular blog. The power especially affects her “we-audience”, but it 

makes itself visible also outside the blog since its drama and what happens in the outside world 

influence one another.  

Keywords: Pentadic analysis, decorum, persona, identification, authenticity, trustworthiness, 

blogs, Kissie. 

 

Föreliggande uppsats avser analysera bloggerskan Kissies skapande av trovärdighet i två av 

hennes blogginlägg från 2015 som behandlar kontroversiella ämnen. Detta studeras genom en 

klassisk retorikanalys och en dramatistisk pentadanalys samt en övergripande hermeneutisk 

metod. Eftersom Kissie agerar inom sin egen kontext och plattform, bloggen, skapas trovärdighet 

relativt lätt och hon uppfattas som autentisk med sitt personliga och känslorika språk. 

Trovärdigheten skiljer sig hos ”vi-publiken”, de som är positivt inställda till bloggerskan och 

troligtvis identifierar sig med henne, och ”ni-publiken”, de som inte sympatiserar med Kissie 

som hon implicit benämner som sina motståndare. Enligt denna publik bryter Kissie mot det 

passande och uppfattas därmed som provocerande. Pentadanalyserna poängterar centreringen 

kring bloggerskan och makten karaktären Kissie besitter med kändisskapet och sin välbesökta 

blogg, framförallt hos ”vi-publiken”, men också utanför bloggen då dramat på bloggen och det 

som sker i utanför den har en ömsesidig påverkan på varandra. 

Nyckelord: pentadanalys, decorum, persona, identifikation, trovärdighet, autenticitet, bloggar, 

Kissie. 
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1. Inledning 

Vem vill du vara? Vill du vara rik, snygg, godhjärtad eller bara provocerande? På internet idag 

ges möjligheten att skapa i princip vilken identitet som helst. Det är en plats där man kan vrida 

och vända på saker, inklusive en själv, tills det ger ett tillräckligt fördelaktigt ljus över innehållet 

för att publiceras offentligt. Sändaren kan forma en identitet som syns och hörs, en person som 

kommer igenom internets brus och den massa av andra människor som också vill göra sin röst 

hörd eller för den delen; känd. För är det inte så att syns man inte idag, ja då finns man inte? 

På internet har en ny genre tagit ett ordentligt kliv framåt; bloggar. Det är en dagboksliknande 

plattform där författaren har fritt fram att uttrycka sina subjektiva åsikter om vad som helst och 

när som helst. Det är en uttrycksform som ger sken av att sändaren är personlig och intim men 

bilden som ges av bloggaren och dennes värld kan i själva verket också vara en högst 

manipulerad sådan. Detta eftersom det sker på internet, en plats som erbjuder sina användare en 

klump lera fri att skapa vad dem vill med. En kvinna som ligger i framkant inom bloggvärlden är 

Kissie. ”Grisblod-attack mot bloggerskan Kissie”,1 ”Kissies håriga armhåla hyllas och hatas”,2 

och ”Kissie kollapsade på Drottinggatan”3 är bara några i mängden av alla de tidningsrubriker 

som berört denna unga kvinna. Det är tidningsrubriker som troligtvis har fått ett flertal läsare att 

lyfta på ögonbrynen eller så torde de ha lockat till sig tillräckligt med uppmärksamhet för att få 

en och annan läsare att klicka sig in på någon artikel. Den där Kissie!- en person som media 

verkar älska att skriva om och läsarna att läsa om. Men vem är hon egentligen?   

Skönhetsoperationer, träning, bantning eller feminism, det finns nog inget ämne som bloggaren 

Alexandra Nilsson räds att skriva om. Nilsson, eller Kissie som är det alias som hon går under på 

sociala medier, har varit aktiv i snart tio år i bloggbranschen. Det är en bransch där hon konstant 

legat i toppen och slår de flesta på fingrarna med sina ständigt aktuella texter som både lockar 

läsare till hennes blogg men som också väcker uppmärksamhet i andra medieformat. Information 

som ges i blogginläggen är de mer traditionella medierna inte sena med att omvandla till nyheter. 

Bloggerskan är flitigt omskriven i tidningar som Expressen, Aftonbladet, Metro med flera. Det 

kan tolkas som att det finns ett allmänintresse för Kissie och med sina 350 071 unika läsare i 

veckan råder det inga tvivel om att Kissie är en Sveriges största bloggerskor.4 

Just pockandet på uppmärksamhet genom kontroversiella uttalanden på bloggen var något som 

Kissie var tidig med. Hon vet vilka knappar som ska tryckas på för att folk ska reagera, vare sig 

det gäller att hänga ut någon i bloggen eller bara chockera genom något provokativt, på gränsen 

                                                             
1 David Lillemägi, publicerad 2010-12-29, ”Grisblod-attack mot bloggerskan Kissie”, Expressen,  

<http://www.expressen.se/noje/1.2271004/grisblod-attack-mot-bloggerskan-kissie<, hämtad 2016-04-24. 
2 Ida Gustafsson, publicerad 2015-10-01, “Kissies håriga armhåla hyllas och hatas”, Metro, 

<http://www.metro.se/nyheter/kissies-hariga-armhala-hyllas-och-hatas/EVHoja!7jMs2Z1ozrpKQ/>, hämtad 2016-

04-03.  
3 Johan Eslander, publicerad 2011-05-28, ”Kissie kollapsade på Drottninggatan”, Expressen, 

<http://nyheter24.se/noje/kandissverige/807024-kissie-hyllas-efter-inlagg-om-abort>, hämtad 2016-04-24. 
4 Bloggportalen.se, ”Mest besökta proffsbloggar”, <https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=2>, 

hämtad 2016-04-03. 
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till absurt, uttalande. Vissa menar att det är just provokationerna som gjort henne till ägarinna av 

den populära blogg som den är idag.5 Förmågan att provocera är något Kissie är medveten om att 

hon gör då hon explicit gått ut med att karaktären som visas upp på bloggen endast är fiktiv och 

att hon själv, Alexandra, inte delar många likheter med den kontroversiella blondinen. Nilsson 

berättar att hon ofta ljuger i bloggen, exempelvis berättar hon hur Kissie skildras i bloggen som 

att hon är ute och festar medan hon i själva verket ligger hemma och äter chips. Nilsson fortsätter 

med att säga att hon delvis gör det för att det är vad som förväntas av karaktären men också för 

att hon vill måla upp en glamourös värld för läsaren.6 De senaste åren har dock en skillnad 

märkts i bloggerskans beteende; vissa menar att hon har blivit äldre och mognat, vilket visar sig i 

att de kontroversiella uttalandena inte är lika grova eller frekventa i dagens blogginlägg.7 Enligt 

tidningen Expressen har Kissie trots sina provokativa uttalanden genom åren blivit, ofrivilligt 

eller inte, en förebild för unga tjejer runt om i Sverige.8 Hon definierar själv sin blogg som 

en ”Livsstilsblogg”, där ämnen involverande träning, mode, fest, smink och vänner är frekventa.9 

Det är förstås ämnen som man kan gissa att majoriteten av unga tjejer är intresserade av. Dock 

har fenomenet Kissie inte endast fört med sig positiva reaktioner då hon med den provokativa 

framtoningen även får utstå mycket näthat, ett nytt ord som dessvärre har kommit in i vår 

vokabulär och betyder hot och trakasserier på nätet, oftast förekommande på sociala medier.10 

Hur kommer det sig att Kissie trots provokationer och sin fiktiva karaktär fortfarande är en 

kvinna som människor intresserar sig av och i vissa fall även ser upp till? Och kan Kissie trots 

den framtoning hon väljer att ha fortfarande uppfattas som personlig och intim, som är 

signifikant inom den genre hon verkar?  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Kissie är en person inte räds för att uttrycka sig uppseendeväckande eller om ämnen som sticker 

ut eller upprör. Inom retoriken är trovärdighet A och O och det jag frågar mig är då hur 

skapandet av begreppet blir möjligt om sändaren uttrycker sig provokativt. Syftet för uppsatsen 

                                                             
5 Malin Ekman, publicerad 2011-06-11, “Provokationerna har tagit Kissie till bloggtoppen”, Expressen,  

<http://www.expressen.se/nyheter/dokument/provokationerna-har-tagit-kissie-till-bloggtoppen/, hämtad 2016-04-03. 
6 Celina Ryden, publicerad 2016-03-18, ”Nagelsalongen i P3”, Sveriges radio, 

<http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/697703?programid=4938>, hämtad 2016-04-03. 
7 Emma Malmlöf, publicerad 2013-03-13, “Kissie: Därför provocerade jag”, Nyheter24, 

<http://nyheter24.se/noje/bloggvarlden/740889-kissie-darfor-provocerade-jag>, hämtad 2016-03-04. 
8 Fredrik Hansson, publicerad 2011-01-07, ”Kissie: Jag vill inte vara någon förebild”, Expressen, 

<http://www.expressen.se/noje/extra/kissie-jag-vill-inte-vara-nagon-forebild/>, hämtad 2016-04-06. 
9 Kissies.se, ”Detta är en livsstilsblogg”, publicerad 2014-03-04, <http://kissies.se/detta-ar-en-livsstilsblogg/>, 

hämtad 2016-04-11. 
10 Polisen, ”Näthat- lagar och fakta”, granskad: 2015-06-10, <https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-

relaterade-brott/Nathat/>, hämtad 2016-04-06; Emma Malmlöf, publicerad 2014-04-08, ”Här bryter Kissie ihop när 

hon berättar om näthatet i bloggen”, Nyheter24, http://nyheter24.se/noje/bloggvarlden/766249-har-bryter-kissie-

ihop-nar-hon-berattar-om-nathatet-i-trolljagarna>, hämtad 2016-04-06. 
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lyder därmed: Hur kan en talare, så som Kissie, skapa retorisk trovärdighet med sin karaktär i ett 

kontroversiellt ämne?  

Eftersom Nilsson menar att hennes alias Kissie är fiktiv borde det medföra att hon i princip kan 

uppvisa vilka attribut som helst. Det blir då av intresse att de reda på vilket slags persona, de 

attribut som talaren uppvisar offentligt, som Kissie exponerar för att framställa sig så trovärdig 

som möjligt. Eftersom internet tillåter aktören att forma och iscensätta vilken verklighet som 

helst, inte minst inom den genre som en blogg tillhör, blir det relevant att undersöka det drama 

som Kissie framställer på sin blogg och hur detta påverkar hennes trovärdighet. För att göra det 

kommer en dramatistisk pentad, en modell som hjälper till att finna olika komponenter i det 

drama som visas, att användas. Frågeställningar lyder därmed: 

 Vilket slags persona blir synlig utifrån en klassisk retorikanalys i de olika inläggen Kissie 

skapat?  

 Vilket drama kan utläsas sker på Kissies blogg genom en dramatistisk pentadanalys och 

hur påverkar detta bloggerskans trovärdighet?  

 

3. Tidigare forskning 

Det finns en mängd uppsatser som behandlar bloggaren Kissie, Alexandra Nilsson, dock inte 

med samma konstellation med klassisk retorikanalys och en pentadanalys som i den föreliggande 

uppsatsen. De flesta av dessa studier är kandidatuppsatser skrivna ur ett medie-och 

kommunikationsvetenskapsperspektiv såsom Therése Vassnes uppsats ”Mitt andra jag- En studie 

av virtuell identitetskonstruktion med fokus på bloggarna Kissies.se och Kissie.blogg.se” vid 

Högskolan i Jönköping. Slutsatserna kring Kissies identitet i den analysen är att både Kissie och 

Alexandra är verksamma i bloggen, då Kissie står för den hårda och provokativa sidan och 

Alexandra för den mer mänskliga. Detta blir intressant för den föreliggande analysen då det visar 

att det kan vara ett problem för en bloggförfattare att endast visa upp en fiktiv karaktär utan att 

involvera sig personligen. Vassnes slutsats visar även på en fördel att använda sig av olika 

identiteter, eftersom man då kan laborera med ett större register av egenskaper, något som blir 

positivt i sociala sammanhang då personen kan passa in i olika kontexter. Uppsatsen visar också 

att läsarna är delaktiga i identitetskonstruktionerna då de tillsammans formar den verklighet som 

bloggen står för. Detta blir relevant för föreliggande uppsats då publiken spelar en stor roll i 

frågan om Kissie uppfattas som trovärdig eller inte. Uppsatsen bidrar också till en bättre 

förståelse över Kissie som karaktär. 

En kandidatuppsats i retorik som, liksom min egna, behandlar bloggare och deras persona och 

autenticitet är ”Att blogga för en lön- En visuell analys av hur två bloggerskor etablerar ethos 

och går från amatörer till professionella” skriven av Elin Jaeger vid Örebro universitet. Denna 

studie utförs genom en visuell retorikanalys och kommer fram till att bloggerskorna i uppstarten 

av bloggen uppvisar en persona som handlingskloka, omsorgsfulla och opretentiösa, något som 
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Jaeger kopplar till förnuft och därmed stärker de sina ethos med hjälp av det aristoteliska 

retorikbegreppet logos. Slutsatserna visar, med hjälp av andra sådana begrepp, att bloggerskorna 

idag innehar fler synliga personae som är mer känslomässiga, i form av att de är kärleksfulla, 

ärliga och vänliga, och därmed syftar mer till pathos än i början av sina karriärer. En slutsats som 

enligt mig är intressant och relevant för kommande analys då jag i uppsatsens bakgrund 

beskriver medievärlden idag som mer emotionellt styrd, vilket förmodligen borde påverka bruket 

av pathos. Dock vill jag poängtera att i min tolkning av de retoriska begreppen pisteis är det 

ethos, trovärdigheten till karaktären, som mestadels syftar talarens ärlighet och vänlighet men jag 

finner uppsatsen fortfarande av relevans för föreliggande uppsats då den också ger stöd för mitt 

val av användandet av begreppet autenticitet då det används i kombinationen personae och 

bloggar. Begreppets retoriska betydelse förklaras i min teoridel. 

Björn Fredberg har skrivit b-uppsatsen ”Provokation som retoriskt medel- En studie av hur 

samförstånd inte är enda syftet med retorik” som, trots att den omfattar mindre högskolepoäng än 

föreliggande uppsats, har kommit med ytterst intressanta och relevanta slutsatser som är aktuella 

för mitt eget ämne. Uppsatsen är författad vid Institutionen för medier, kommunikation och 

journalistik vid Lunds universitet och behandlar provokation och retorik. Fredberg finner att 

provokation kan vara positivt och negativt - precis som retoriken då de båda kan ses som ett 

neutralt verktyg. Studiens resultat visar med sina analysexempel, referenser till tidigare forskning 

och historiska exempel som stöd, att provokation kan användas som ett konstruktivt medel och 

en del av retoriken, för att nå ett mål. Fredberg menar att ett användande av provokation inte 

behöver likställas med att talaren har något omoraliskt i åtanke utan att man istället tar hänsyn till 

vad talaren försöker åstadkomma med provokationen. Därmed avser han att talarens uttryck och 

innehåll ska särskiljas. Resultatet blir betydelsefullt för min uppsats då det stödjer tanken att 

metoden som Kissie använder för att nå ut med sina åsikter delvis är en retorisk metod.  

 

4. Teori  

Teorierna som kommer att appliceras på föreliggande uppsats är Kenneth Burkes tankar om 

dramatismen och de klassiska retorikbegreppen pisteis, decorum, doxa och de mer moderna 

begreppen autenticitet och persona.  

 

4.1 Dramatismen 

En av de mest influensrika teoretiker som påverkat och format domänen modern retorik brukar 

man säga är Kenneth Burke. Kortfattat och förenklat handlar hans syn på retorik om hur 

människor kommunicerar med varandra och skapar mening.11 Identifikation är grunden till 

                                                             
11Jon Viklund (2014), ”Kenneth Burke och dramatismen”, Retorisk kritik-Teori och metod i retorisk analys, 

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, s. 180. 
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Burkes tankar om människan som en symbolskapande varelse med ständig strävan efter att 

överkomma separationen människorna sinsemellan. En identifikation blir möjlig genom att man 

hittar ämnen som förenar människorna och en insikt uppstår att man har något gemensamt med 

varandra. Genom att talaren uttrycker gemensamma värderingar, intressen, attribut etcetera, 

något som Burke kallar för substance, kan en identifikation möjliggöras. Summan av substance 

blir tillsammans consubstantiality och kan likställas med en identifikation. Enligt Burke är 

identifikationen nödvändig för att talaren ska kunna övertyga publiken.12 Att talaren uttrycker 

gemensamma värderingar med sin publik kan även kopplas ihop med genus demonstrativum som 

tillsammans med genus judiciale och genus deliberativum utgör retorikens tre talgenrer. I den 

förstnämnde genren menade Aristoteles att talaren antigen skulle hylla eller fördöma någon 

medan Burke själv också ansåg att genren var en så kallad ”catch-all”, där genus demonstrativum 

är den mest omfattade genren i det moderna samhället.13 Detta då inte enbart traditionella texter 

utan även biografier, filmer och böcker med mera som sägs vara baserade på verkliga händelser 

tillhör denna genre. Dessa moderna texter handlar i någon form om att framställa huvudpersoner 

som erhåller ideal som anses vara åtråvärda inom den kultur de verkar inom och på så sätt 

upprätthålls publikens uppfattning om idealen.14 

Enligt den amerikanske kritikern kan både människans personliga liv och sociala samliv liknas 

vid ett drama, därav namnet dramatismen som är det teoretiska system som Burke är skapare av. 

Det är dramat på scenen och handlingen, människans språkbruk och kommunikation, som utgör 

funktioner i dramatismen.15 Människans motiv är centralt för Burkes tankar då dessa blir synliga 

i en dramatistisk analys, det vill säga hur människan motiverat sina handlingar. Språket är också 

en viktig del inom dramatismen då attityder och strategier som är till grund för handlingarna blir 

synliga genom exempelvis ordval.16  

Livet är inte bara som ett skådespel utan livet i sig är ett drama. Burke menade att människorna 

är förprogrammerade för drama med handling, aktörer och så vidare. Människor har således ett 

intresse av drama, något som också kan märkas på massmedia då narrativa rapporteringar 

ständigt är förekommande.17 Uttrycket att livet är ett drama och människans intresse för ett 

narrativt berättande är något jag finner relevant för undersökningsobjektet då gränsen mellan vad 

som är fiktivt och verklighet inom vissa sammanhang i media blivit diffust.18 De 

dagboksliknande texter som förekommer på Kissies blogg är som ett berättande och kan även 

liknas vid ett skådespel då Kissie agerar fram sitt liv och återberättar det, tillsynes ocensurerat. 

                                                             
12 Kenneth Burke (1950), A Rhetoric of Motives, Berkeley, Los Angeles, London: The University of California 

Press, s. 20ff. 
13 Burke (1950), s.70. 
14 Janne, Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur AB, s. 53.  
15 Jens Elmelund Kjeldsen (2008), Retorik idag - Introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur AB, s. 

250f. 
16 Viklund (2014), s. 181.  
17 Kenneth Burke (1969), A Grammar of Motives, Berkeley, Los Angeles, London: The University of California 

Press, xxiif. 
18 Nanna Gillberg (2014), Uppmärksamhetssamhället, Lund: Studentlitteratur AB, s. 114. 
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Publiken som utgör en viktig part i ett skådespel är även förekommande i hennes texter då hon 

publicerar dialogliknande blogginlägg som publiken också har möjlighet att kommentera och då 

kommunicera direkt till bloggerskan. Burke kallade texter för “multiple versions of reality” då 

upphovsmakaren sätt att se på omvärlden reflekteras i dennes ordval. Mottagarna kan då välja att 

antingen svara positivt eller avvisa perspektiven.19 På samma sätt målar Kissies upp en värld för 

sina läsare med texter innehållande åsikter och handlingar som läsarna antigen kan svara positivt 

eller negativt på. 

Eftersom dramatismen är språkligt inriktad och Burke menar att språket kan avslöja sändarens 

motiv bakom handlingarna kommer jag beröra den språkliga delen, elocutio, av partesläran inom 

den klassiska retoriken. Språket inom elocutio ska vara passande, korrekt, klart och konstfullt.20 

Dock sker en medveten avgränsning då jag endast kommer fokusera på det passande, decorum. 

Den passande språkliga utformningen och dess stil blir nämligen relevant för uppsatsen eftersom 

de ämnen Kissie behandlar anses som kontroversiella och det blir då intressant för analysen att se 

huruvida en anpassning sker eller inte. Med andra ord, frågan blir relevant hur Kissie genom den 

språkliga utformningen kan skapa en trovärdighet och igenkänning. Med sådana frågor 

kombineras Burkes intresse för språket och identifikation med mer klassiska retoriska begrepp så 

det blir två perspektiv som knyts samman i analysen. För att få en systematisk beskrivning av hur 

Kissies karaktär konstrueras retorisk så hon kan uppfattas trovärdig inför läsarna kommer de 

klassiska begreppen ethos, pathos och logos att sammanföras med det modernare 

trovärdighetsmedlet autenticitet. Aristoteles bild av karaktären, ethos, är att den bild som 

uppvisas för stunden är den som tas i beaktande, inte tidigare kunskaper om talarens person. 

Detta blir då en viktig aspekt i denna uppsats, eftersom begreppet persona är relevant för Kissie 

då Alexandra Nilsson explicit uttalat att karaktären Kissie är fiktiv. För en retorisk analys blir 

Kissie därmed framträdande endast på bloggen där hon agerar för stunden, något som 

överensstämmer med hur Aristoteles ser på talarens förhållande till ethos.  

Burke talar om normer och värderingar som talaren, med avsikt att skapa identifikation, kan 

framhålla att denne delar med åhörarna. Inom den klassiska retoriken kan detta symboliseras av 

doxa, det som är gemensamt rätt och sant inom en grupp. Doxa blir relevant för uppsatsen. 

Anledningen är att de ämnen som Kissie behandlar tolkas som kontroversiella, varför Kissie, 

som tidigare är känd som provokatör, då hypotetiskt borde bryta mot någon doxa.  

 

4.2 Skapandet av trovärdighet 

Talarens förmåga att skapa trovärdighet är essentiellt för att ett övertygande ska kunna ske. 

Under denna rubrik förklaras de teoribegrepp som är specifika för frågeställningen angående 

skapandet av trovärdighet. Eftersom Kissie som karaktär är ytterst relevant för denna analys 

                                                             
19 Andrew King (2009), “Pentadic Criticism: The Wheels of Creations”, Rhetorical criticism-perspectives in action. 

Jim A. Kuypers (red.), Lanham, MD: Lexington Books, s. 176. 
20 Lindqvist Grinde (2008), s. 14.  
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kommer teoribegreppen som rör karaktären, ethos, autenticitet och persona, att förklaras mer 

ingående. 

Inledningsvis vill jag poängtera att trovärdighet och ethos inte är en statiska aspekter hos 

avsändaren utan något som skapas av mottagarens attityd till budskapet och avsändaren just i den 

situationen. Olika mottagare upplever skilda saker som trovärdiga liksom vad som anses som 

passande och opassande för talaren.21  

 

4.2.1 Ethos, logos och pathos 

Aristoteles myntade de än idag tre kända bevismedlen för att talaren på bästa sätt ska kunna 

övertyga: ethos, pathos och logos. Det är av största vikt att talaren använder sig av dessa medel 

för att bygga tillit och förtroende hos publiken. Talarens förmåga att framstå som trovärdig är 

essentiell om ett övertygande av talarens tes ska ske.22 Dessa begrepp hänger ihop och går även 

in i varandra, då det ibland är svårt att urskilja vilket bevismedel som uppvisas. Exempelvis 

syftar ethos till talarens karaktär och dennes trovärdighet och på huruvida talaren uppfattas som 

moralisk eller inte men detta kopplas samtidigt samman med kravet att argumenten som förs 

fram ska vara förnuftiga och rationella, vilket är synonymt med logos. Här blir därmed logos en 

följd av ethos. För att ett övertygande ska kunna ske fullt ut behöver publiken också bli 

påverkade känslomässigt vilket kallas pathos. Bevismedlen utgör tillsammans en tillförlitlig 

helhetsbild av både karaktären och dennes budskap.23 Enligt Aristoteles är karaktären (ethos) det 

starkaste bevismedlet.24 Det kan kännas som naturligt om man förväntar sig att logos 

och ”sanna” känslor hör ihop med ethos. Tre kvalitéer för att uppnå tillit och stärka sitt ethos är 

att talaren upplevs som kompetent, moralisk och att denne vill publiken väl. Inom retoriken talar 

man om fronesis, som syftar till att talaren ska uppfattas som förståndig och kompetent, arete, att 

talaren innehar en god moralisk karaktär, och slutligen eunoia, att talaren skapar välvilja 

gentemot publiken.25 

Ett effektivt sätt att skapa känslor hos mottagaren är att talaren exemplifierar eller ger en 

representation av den känsla som ska uppkomma. Pathos kan till exempel skapas genom att 

talaren berättar ett känslosamt minne eller en historia som mottagaren kan föreställa sig eller 

identifiera sig själv med. Användandet av verbala och visuellt uppmålande bilder är på detta sätt 

en effektiv känsloväckare.26 Vikten av att åhörarna upplever att talaren uppvisar känslan som ska 

                                                             
21 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 156. 
22 Aristoteles (2012), Retoriken, översättning Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget AB, 1.2.1:1356a-1356b. s. 

69f. 
23 Brigitte Mral & Henrik Olinder (2011), Bildens retorik i journalistiken, Stockholm: Norstedts förlagsgrupp AB, s. 

16. 

24 Aristoteles (2012), 1.2.4:1356a. s. 70. 
25 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 128f. 
26 Maria Karlberg & Brigitte Mral (1998), Heder och påverkan – att analysera modern retorik, Stockholm: Natur 

och kultur, s. 34f. 
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skapas skriver även Kurt Johannesson om i Retorik eller konsten att övertyga. Han menar att 

talaren vinner förtroende och välvilja genom att visa sanna känslor och engagemang.27 

För att få en uppfattning om hur Kissie använder sin karaktär för att skapa trovärdighet kommer 

jag därför föra ett resonemang byggt på ethos och strategierna fronesis, arete och eunoia 

undersökas för att få en uppfattning hur Kissie använder sin karaktär för att skapa trovärdighet. 

Logos och pathos kommer också undersökas men mer ytligt eftersom de inte fokuserar på 

uppsatsens syfte, vilket behandlar karaktärens trovärdighet. De resterande appellerna kommer 

istället att undersökas för att se huruvida Kissie ger en tillförlitlig helhetsbild.   

 

4.2.2 Autenticitet  

Den ökade medialisering som skett och fortfarande är aktuellt i samhället har medfört att ett 

relativt nytt begrepp inom retoriken introducerats, nämligen autenticitet. I Talerens troverdighet-

tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk förklarar Anders Johansen att det är ett av 

de nyare trohetsvärdena, vars framväxt skett samtidigt som de moderna tekniska medierna gjort 

intåg i samhället.28 Vidare utvecklar Jens Elmelund Kjeldsen i sin bok Retorik idag - 

Introduktion till modern retorikteori att autenticitet handlar om att talaren uppvisar en äkthet 

eller åtminstone uppfattas som äkta och genuin och på detta sätt även som trovärdig. För att 

uppfattas som autentisk får talaren inte upplevas som retorisk förberedd, utan naturlighet och 

spontanitet blir istället två viktiga aspekter. Det är också av största vikt att mottagaren inte 

upplever att sändaren försöker påverka och övertyga publiken. Engagemanget ska vara äkta och 

talaren ska upplevas som intim där personligheten framträder. Språket ska således inte upplevas 

som konstlat med retoriska uttryck, utan snarare vardagligt och naturligt. Eftersom talaren ska 

upplevas som personlig är publikens känsla av att talaren anförtror sig till dem en viktig del av 

autenticitet. Talaren måste också uppfattas som principfast i sina åsikter och sin argumentation 

och alltid förefalla vara densamme, således konsekvent i sitt ethos.29  

Eftersom Kissie agerar inom en högst medialiserad genre blir hennes autenticitet, eller brist på 

sådan, väsentlig att ha med i analysen då begreppet blev aktuellt samtidigt med de moderna 

teknikernas framväxt i samhället. Autenticitet blir ett centralt begrepp då en blogg är en 

plattform där subjektiva och personliga tankar förs fram i dagsboksliknande skrift.30  Det blir 

också ett betydelsefullt begrepp i min analys eftersom det enligt min uppfattning står i motsats 

till vad en fiktiv karaktär borde uppvisa; här blir det alltså en verklig person kontra en fiktiv 

sådan. Frågan blir då om dessa motpolers dissonans påverkar Kissies trovärdighet. 

                                                             
27 Kurt Johannesson (2013), Retorik eller konsten att övertyga, Stockholm: Norstedts, s .59. 

28 Anders Johansen (2002), Talerens troverdighet-tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk, Oslo: 

Universitetsforlaget AS, s. 72f. 

29 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 129ff. 
30 Gillberg (2014), s. 53. 
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4.3 Persona      

Genom att framhäva och tona ned vissa egenskaper kan talaren skapa olika personae. Den 

persona som visas för publiken kan liknas vid en mask som talaren väljer att bära offentligt. Den 

yttre karaktären, personan, skapas delvis av val där talaren väljer vad denne vill framhäva men 

påverkas också av de krav som talaren uppfattar att omgivningen ställer på denne. Mral förklarar 

att framför allt kvinnor varit utsatta för kritik när de uppträder i offentligheten och att den mask 

som därvid valdes av talaren var en mask som publiken ansåg var acceptabel för kvinnor att bära. 

Det vill säga att talaren anpassade sig till de normer som fanns för hur en kvinna förväntades 

uppträda, något som skiftar från tid och publik. Män har också fått och får reglera sin persona 

efter förväntningar som råder men inte i samma uträckning som kvinnor där karaktärbytet varit 

mer kompromisslöst. Kvinnors privata personligheter har mer omfattande behövt ändras till en 

identitet som varit godkänd och i harmoni med de fördomar och förväntningar som funnits och 

finns på kvinnor i samhället.31 Marie Gelang fortsätter i sin artikel ”Analys av Actio i teori och 

praktik om retorikens ickeverbala kommunikation” argumentet med att talaren kan uppvisa olika 

personlighetsdrag vid skilda tillfällen för att anpassa och skapa den persona som är mest lämpad 

för den situation som talaren befinner sig i.32 En väl vald persona kan hjälpa till att skapa välvilja 

gentemot publiken, något som är ett effektivt sätt att skapa trovärdighet. En talares persona 

behöver således inte vara konsekvent då förväntningar med mera skiljer situationer åt.33 Summan 

av de olika personae som talaren visar upp medverkar att generera talarens ethos.34  

Personan är således också ett sätt att stärka talarens ethos. I Talande kvinnor-Kvinnliga retoriker 

från Aspasia till Ellen Key beskriver Brigitte Mral persona som ett självporträtt som visas 

offentligt och även något som kan lånas av andra starka karaktärer för att stärka den egna 

maktpositionen. Det är viktigt att tillägga att person och persona inte är samma sak då personen i 

stora drag är dold för offentligheten.35 Dock är personan en del av personen då den inte 

är ”[…]väsensfrämmande för den egna personen (som när en skådespelare övertar en helt annan 

karaktär, spelar en roll), utan representerar och renodlar olika sidor av personen, lämpligt 

anpassade till åhörarnas förväntningar”.36 Personan kan således delvis skapas ur den kritik, både 

                                                             
31 Brigitte Mral (1999), Talande kvinnor-Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Falun: Bokförlaget Nya 

Doxa, s. 16ff. 

32 Marie Gelang (2014), ”Analys av Actio i teori och praktik om retorikens ickeverbala kommunikation”, Retorisk 

kritik-Teori och metod i retorisk analys, Fischer, Otto & Mehrens, Patrik & Viklund, Jon (red.), Ödåkra: 

Retorikförlaget, s. 364. 
33 Karlberg och Mral (1998), s. 32. 
34 Gelang (2014), s. 364. 
35 Mral (1999), s. 213f. 
36 Mral (1999), s. 214. 
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positiv och negativ, som personen blivit utsatt för och då blivit en persona som talaren senare 

anammat.37  

Persona blir relevant för denna uppsats eftersom Kissies karaktär är fiktiv, vilket teoretiskt skulle 

innebära att Nilsson kan använda vilken persona som helst. Det finns många aspekter angående 

begreppet som blir intressant att tillämpa på hennes karaktär bland annat huruvida det sker en 

anpassning till vad för persona hon vill visa upp för publiken. Samtidigt finns konflikten med 

autenticitetsskapandet. 

4.4 Doxa 

Vad som är rätt och sant har troligtvis alltid varit en fråga som människan funderat kring. Sedan 

antiken har begreppet doxa symboliserat den frågan inom retoriken och är ett begrepp som än 

idag är aktuellt.38  

En slutsats man kan dra efter att ha läst Mats Rosengrens Doxologi- En Essä om kunskap är att 

doxa är ett ytterst komplext begrepp. Kortfattat och förenklat brukar doxa förklaras som det som 

anses vara den gemensamma sanningen inom en grupp med människor. Den kunskap inom en 

grupp som upplevs så självklar att den i folkmun kan kallas för sunt förnuft. Begreppet är inte 

statiskt utan är föränderligt och skapas aktivt inom grupperna och styr individens tankesätt på ett 

omedvetet plan. Det kan således ses som en gemenskap både socialt och tankemässigt, så kan 

man sammanfatta de teman som genomsyrar Rosengrens bok.39 

Det är ett komplicerat begrepp av ett flertal anledningar; bland annat kan en person inneha flera 

doxor, då personen är en del av olika grupper och därmed också av den kollektiva doxa som 

råder inom varje grupp. En annan anledning till komplikationen av begreppet förklaras i Bildens 

retorik i journalistiken av Brigitte Mral och Henrik Olinder med att det är svårt att vara 

medveten om den egna doxan på grund av dess självklarhet inom gruppen. Det är först när doxan 

ifrågasätts och det uppstår ett behov av att försvara den som doxan blir synlig. Då blir vi 

medvetna om vår syn på livet och även vad som skiljer oss åt från andra grupper eftersom doxan 

består av normer, värderingar, regler, etik med mera.40 

Inom retoriken är det givetvis av stor vikt att talaren förhåller sig till publikens doxa, vad 

publiken bland annat anser vara moraliskt rätt och sant, för att exempelvis inte förnärma den. Om 

denna fråga se exempelvis Janne Lindqvist Grinde. Upplever publiken sig förolämpad eller sårad 

av talarens uttalande uppstår en svårighet gällande övertygande som är talarens mål. På detta sätt 

kan doxa användas som en utgångspunkt i talskrivandet där den fungerar som något talaren 

                                                             
37Hjalmar Sundén (1981), Persona och anima: en tillämpning av C. G. Jungs psykologi på sex författare: Karlfeldt, 

Strindberg, Camus, Lagerkvist, Heliga Birgitta, Mora-prosten Jacob Boëthius, Stockholm: Proprius förlag AB, s. 

21. 

 
38 Lindqvist Grinde (2008), s. 40. 
39 Mats Rosengren (2008), Doxologi- En essä om kunskap, uppl. 2, Åstorp: Retorikförlaget. 
40 Mral & Olinder (2011), s. 17. 



11 
 
 

förhåller sig till. Dock går doxa även att använda som mål om talarens avsikt är att ändra 

publikens uppfattning om vad som är rätt och sant.41 

Det är en bred publik som har tagit del av de aktuella texterna för denna uppsats då de blivit 

uppmärksammade i andra medieformat. Det borde således medföra att publiken har olika doxor 

då de troligtvis tillhör skilda grupper i samhället. Det blir då av intresse för analysen att se vilken 

doxa författaren väljer att följa för att på så sätt kunna säga något om skapandet av en eventuell 

identifikation. 

 

4.5 Aptum/decorum och provokation 

Det är av största vikt att talaren, oavsett om övertygandet ska ske i tal eller text, uttrycker sig 

passande. Begreppet aptum blir ytterst relevant då det kan översättas med ”det som passar sig”.42 

Begreppet decorum har en liknande betydelse och i Kritisk retorikanalys beskrivs skillnaden 

mellan begreppen som att aptum syftar mer till det som är språkligt passandet för ändamålet och 

situationen som råder. Decorum å andra sidan kopplas ihop med talarens förmåga att vara 

passande i uppträdande och stil, exempelvis gäller det att inte skapa förargelse hos publiken. 

Decorum tar därmed upp vikten av att talaren tar de förväntningar, normer och regler som råder i 

situationen i beaktande för att på bästa sätt nå målet att övertyga.43 Kjeldsen menar att det rent av 

kan uppfattas som dålig retorik att uttrycka sig opassande genom att talaren bryter mot normer 

och andra explicita och implicita regler som råder i samhället.44 Det kan också ses som 

provokativt att bryta mot normer, värderingar eller på annat sätt inte anpassa sig till decorum.45 

Jostein Gaarder menar dock, vars ord refereras av Marie Lund Klujeffs artikel ”Provcative style: 

The Gaarder debate example”, att provokation inte endast ska ses som negativt i en diskussion 

utan snarare borde ses som en stil eller en teknik för att engagera publiken och ett sätt att 

strukturera sina argument med.46  

Johannesson, som inte gör någon direkt skillnad mellan aptum och decorum, förklarar vidare 

vikten av att talaren anpassar sitt språk efter normerna med mera då språket har en social 

funktion. Språket kan liknas vid en ”dräkt för tanken” och vi väljer språk efter vilka vi är, eller 

för den delen vilka vi vill vara, i samhället.47 Det finns därmed mer att säga om talarens språk än 

huruvida det är grammatiskt korrekt eller inte. Grammatiska fel i sin tur kan ibland ha en större 

                                                             
41 Lindqvist Grinde (2008), s. 48. 
42 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 75. 
43 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys-text bild actio-, Ödåkra: 

Retorikförlaget, s. 58f. 
44 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 75. 
45 Bo Renberg (2004), Bra skrivet väl talat: handledning i skrivande och praktisk retorik, Lund: Studentlitteratur 

AB, s. 89. 
46 Marie Lund Klujeff (2012), ”Provcative style: The Gaarder debate example”, Rhetorical Citizenship and Public 

Deliberation. Kock, Christian & Villadsen, Lisa S. (red.), University Park: Pennsylvania State University Press, s. 

101. 
47 Johannesson (2013), s. 148. 
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känslomässig påverkan på åhörarna än en korrekt sådan. Det går därmed inte att likställa 

grammatiskt korrekt med retoriskt korrekt, och ett brytande mot decorum kan ibland uppfattas 

som retoriskt effektivt.48  

För att uppfattas som passande är det enligt Kjeldsen viktigt att talarens argumentation och 

dennes tankar stämmer överens med språket som används.49 Inom retoriken talar man om en låg, 

mellan och hög språkstil. I stora drag kan man säga att den låga stilen används när talaren vill 

undervisa publiken, mellanstilen när målet är att behaga den och att den höga stilen används när 

talaren vill beröra och påverka publiken känslomässigt. Hos den låga stilen, som kan kopplas 

ihop med logos, är språket enkelt, avskalat och vardagligt. Språket är vardagligt i så måtto att 

åhörarna anser att det är ett språk de själva kan hantera och tala, då det inte upplevs som 

avancerat och iögonfallande. I mellanstilen används stilfigurer och målande uttryck mer än i 

föregående stil men det är fortfarande ett vardagligt språk som syftar till att behaga med sin 

charm, som Cicero uttrycker sig. Målande uttryck och stilfigurer är något som frekvent används i 

den höga stilen då talaren syftar till att väcka publikens känslor. Stilen används i sammanhang 

som exempelvis begravningar, där ett konstfullt språk är fördelaktigt.50 Sambandet mellan 

kontext och stilnivå bör dock poängteras då dessa oftast är beroende av varandra, så för att kunna 

dra slutsatser om stilnivån måste man ha kunskap om kontexten.51  

Kritisk retorikanalys förklarar att ett så kallat stilbrott kan ske om talaren exempelvis blandar 

svordomar med ett överlag reserverat och korrekt språk. Ett stilbrott kan påverka talarens 

trovärdighet på ett negativt sätt men kan vara en effekt för att väcka uppmärksamhet.52   

I denna analys kommer aptum och decorum att likställas med varandra och benämnas som 

decorum. Decorum utgör en av hörnstenarna i analysen då det tidigare konstaterats att Kissie 

genom sina texter provocerar en eller flera grupper i samhället. En undersökning av vad som 

upplevs som passande är av största vikt gällande ett skapande av trovärdighet. Om Kissie 

uppträder i enlighet med decorum eller inte och vilken språknivå som används kan således ge en 

uppfattning om den bild av sig själv som Kissie vill uppvisa och vem hon vill uppfattas trovärdig 

inför. 

 

5. Metod och material 

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

Den övergripande metoden är en kvalitativ hermeneutisk metod. Det tillämpas även en 

pentadanalys på materialet.  

                                                             
48 Lindqvist Grinde (2008), s. 241f. 
49 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 79. 
50 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 36f. 
51 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 58. 
52 Ibid. 
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5.1 Hermeneutik 

Lennart Hellspong förklarar i Metoder för brukstextanalys att i stort sätt är alla textanalyser 

hermeneutiska då alla texter kräver en viss mån av tolkning. Det som är unikt för hermeneutiken 

är att den går ner på djupet av tolkningen då det fokuseras på tolkningens process och problem.  

Ordet hermeneutik betyder tolkningskonst och en viktig aspekt inom konsten är, då läsaren blir 

skapare av textens betydelse, läsarens förförståelse.53 Tolkandet är en subjektiv handling då det 

inte går att komma ifrån sin egen förförståelse, vilket kan förklaras som något man redan har en 

kännedom om och ser som självklart.54 En del av hermeneutiken handlar om att gå från del till 

helhet och vice versa och på detta vis blir kontextens och innehållets påverkan på varandra 

synlig. Detta är en tolkningsprocess som aldrig slutar eftersom det är en positiv rundgång, vilket 

kallas för tolkningscirkeln.55 

 

5.2 Pentadanalys 

Jag har valt att använda mig av Kenneth Burkes dramatismens pentad som komplement till 

analysen utifrån klassisk retorisk teori. Kissie agerar på en plattform där hon med sitt något 

opolerade språk framför argumentation som på många sätt står i kontrast till den aristoteliska 

vältalarens men som trots det har vissa likheter som slår en vid första ögonkastet. De resonemang 

som Burke har knutit till sin metod är omfattande och komplexa, något som jag inte kommer att 

ta mig an fullt ut. Jag kommer helt enkelt att ta modellen som ett redskap för att lite mera 

systematiskt kunna strukturera och analysera en retorisk text. 

Det som jag finner attraktivt med modellen är att den fokuserar på tanken på språk som handling 

i sociala situationer. ”What is involved, when we say what people are doing and why they are 

doing it?”56 Så lyder första meningen i Burkes introduktion till A Grammar of Motives. 

Med ”what” och ”why” introducerar han de centrala frågorna: Vilket slags handling och vilket 

motiv? Alla retoriska teorier utgår förstås från att retorik är att försöka åstadkomma något med 

språkets (eller andra symbolers) hjälp, annars skulle det inte vara retorik. Aristoteles pisteis och 

exempelvis Bitzers rhetorical situation förutsätter handling men det är Burkes metafor från 

dramat jag finner särskilt passande för mitt material. Studerar man Kissies blogginlägg hur hon 

agerar med hjälp av språket får man intrycket av en livlig dramatik. Därför blir Burkes pentad en 

lämplig utgångspunkt i en del av analysen. I citatet nedan beskriver Burke själv vad som menas 

med pentaden: 

                                                             
53 Lennart Hellspong (2012), Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur AB, s.160. 
54 Per-Johan Ödman (2007), Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, uppl. 2, Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag s. 57f. 
55 Hellspong (2012), s. 164f. 
56 Burke (1969), xv. 
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We shall use five terms as generating principle of our investigation. They are: Act, Scene, 

Agent, Agency, Purpose. In a rounded statement about motives, you must have some word 

that names the act (names what took place, in thought or deed), and another that names the 

scene (the background of the act, the situation in which it occurred); also, you must indicate 

what person or kind of person (agent) performed the act, what means or instruments he used 

(agency), and the purpose. Men may violently disagree about the purposes behind a given 

act, or about the character of the person who did it, or how he did or in what kind of situation 

he acted; or they may even insist upon totally different words to name the act itself.57 

Jag har valt att citera Burkes egen beskrivning av pentadens element för då ser man hur vid 

betydelse de olika orden får. Han menar att det finns en möjlighet till oenighet gällande att 

försöka förklara vad som motiverar handlingar. Detta är det som gör att jag finner hans 

dramatism så relevant för Kissies motiv, om ”motiv” eller ”motivering” här tas som frågan: ”Vad 

är det vi har framför oss när vi tar del av det som uttrycks i Kissies texter?”. Det är texter som 

troligen bjuder in läsaren till oeniga tolkningar. Burkes modell erbjuder fem bestämda element 

med tillhörande frågor som alltid kan besvaras vid varje handling som människan beskriver. De 

upprepas här i svensk översättning:  

Handling (Act)- Vad var den huvudsakliga handlingen? 

Aktör (Agent)- Vem var det som gjorde handlingen? 

Scen (Scene)- Var och när gjordes handlingen? 

Medel (Agency)- Hur gjorde det och med hjälp av vad? 

Avsikt (Purpose)-Varför utfördes handlingen?58 

Modellen kan vid först anblick ge intrycket av att vara en relativ simpel och generell modell men 

som också, som tidigare förklarats, kan erbjuda en komplexitet.59 Varje element kan tolkas som 

utgångspunkt, vilket kan synliggöra olika perspektiv i berättelsen. Burke exemplifierar med:”We 

may think of voting as an act, and of the voters as an agent; yet votes and voters both are hardly 

other than a politician´s medium or agency; from another point of view, they are a part of his 

scene”.60 Genom sin variation av olika perspektiv blir pentaden kreativ och ram-brytande och 

hjälper analytikern att se bortom det självklara motivet.61  

Burke menar också att modellen är som mest användbar när förhållanden mellan elementen 

undersöks och på detta vis får oss att se dynamiken som uppstår i den retoriska akten. Så här 

formulerar han det i första kapitlet, ”Container and Thing Contained”, i A Grammar of Motives: 

                                                             
57 Ibid. 
58 Burke (1969), xv. 
59 Burke (1969), xvi 
60 Burke (1969), xx. 
61 King (2009), s. 175. 
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Using ”scene” in the sense of setting, or background, and ”act” in the sense of action, one 

could say that ”the scene contains the act.” And using “agents” in the sense of actors, or 

acters, one could say that “the scene contains the agents.” It is a principle of drama that the 

nature of acts and agents should be consistent with the nature of the scene.62 

Det förhållande mellan elementen som Burke beskriver här finner jag särskilt passande för min 

analys av Kissies blogginlägg, vilket jag ska försöka visa. Förhållandena kallas för ratio och det 

är ur dessa som ett motiv kan analyseras fram. Burke fortsätter att förklara att speciellt ratio som 

rör scen och handling samt scen och aktör är centrala för att förstå antaganden om motiv 

eftersom båda förhållandena kräver en scen som innehåller komponenterna.63   

Jag kommer i första hand att försöka identifiera varje element i blogginläggen samtidigt som jag 

gör en ansats till att synliggöra eventuella förhållanden, ratio, som uppstår mellan dem i den 

löpande texten. Fokus kommer att ligga på scenen för att jag förhoppningsvis ska kunna utläsa 

något om de motiv som förklarar handlingarna i den retoriska konstruktion som Kissie skapar i 

sina blogginlägg. 

 

5.3 Material 

Nationalencyklopedin definierar ”kontroversiell” som ”en person eller ett ämne som folk kan bli 

osams om”.64 Materialet som valts ut för analys publicerade år 2015 och behandlar ämnen som i 

denna uppsats tolkas som kontroversiella att tala om offentligt då det är ämnen som människor 

troligen har skilda åsikter kring. Valet av just detta material grundar sig på kriteriet hur 

omskrivna blogginläggen blivit i andra medieformat såsom tidningar samt hur många 

kommentarer som de aktuella inläggen fått. Blogginläggen som kommer analyseras är: ”Det 

finns fel slags feminister” med 79 kommenterar65 och ”Ämne: Skönhetsoperationer” med 81 

kommentarer.66 Dessa texter behandlar ämnen som i denna uppsats tolkas som kontroversiella att 

tala om offentligt. Kissie har skrivit om kontroversiella ämnen och åsikter tidigare men på grund 

av den förändring som hon gjort de senaste åren med sin framtoning i bloggen kommer inte 

dessa att beaktas.  

 

                                                             
62 Burke (1969), s. 3. 
63 Burke (1969), s. 15. 
64 Nationalencyklopedin, uppslagsverk, sökord: kontroversiell, 

<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kontroversiell>, hämtad 2016-04-04. 
65 Kissies.se, ”Det finns fel slags feminister”, publicerad 2015-10-03, <http://kissies.se/det-finns-fel-slags-

feminister/>, hämtad 2016-04-03. 
66 Kissies.se ”Ämne-skönhetsoperationer”, publicerad 2015-07-05, <http://kissies.se/amne-skonhetsoperationer/>, 

hämtad 2016-04-03. 
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5.4 Avgränsningar 

På grund av Kissie långa verksamhet inom branschen och eftersom utrymmet i uppsatsen är 

begränsat kommer jag avgränsa mig till att endast analysera blogginlägg från år 2015. 

De reaktioner som texterna fått kommer inte att tas i beaktande, förutom en kommentar om dess 

antal, då jag uppfattar saken som irrelevant för den kommande analysen.  

I samband med blogginläggen har även bilder publicerats tillsammans med texterna, något som 

jag av begränsningsskäl väljer att inte ha med då en visuell analys inte är aktuell för denna 

uppsats. 

 

5.5 Validitet/metodproblem 

Materialet som jag har valt ut kan möjligtvis ge intrycket av att det föreligger partiskhet och ett 

försök att ge en fördelaktigare bild av bloggerskan än många skulle vara villiga att se som sann. 

Mitt urval av material behandlar ämnen som många nog kan tycka förtjänar att bli förda ut i 

ljuset. Kissies kritiker skulle dock kunna peka ut andra mer suspekta blogginlägg som Kissie 

författat för ett par år sedan. Min motivering för att inte ta dem i beaktande är att de inte speglar 

den persona som uppvisats i texterna som författats av Kissie de senaste åren. 

Någon skulle kanske kunna hävda att min egen förförståelse kan påverka den syn på Kissie som 

finns i denna uppsats, då jag följt bloggerskan sporadiskt under flera års tid i form av läsning av 

hennes texter och av artiklar som publicerats om henne. Mitt svar är att mina eventuella sym-

eller antipatier gentemot personen Alexandra Nilsson inte har något att göra med den retoriska 

analysen av den ”implicita författaren” Kissie. Dessutom är den övergripande metoden 

hermeneutisk där förförståelse är en del av metoden och som inte kan undvikas.  

Eftersom pentaden är en metod vars resultat påverkas av tolkarens perspektiv och dennes 

värderingar, filosofiska ståndpunkt och tro, är det inte en metod som kan göras vetenskaplig. 

Analytiker kan undersöka samma händelse men få olika analyser.67 Samtidigt har kritiker också 

menat att modellen förenklar Burkes komplicerade tankegångar och att dess bestämda element 

åstadkommer ett alltför färdigformat resultat.68 Vetskapen om detta stärker mitt val att använda 

Burkes pentad till att undersöka materialet snarare som ett komplement till den klassiska 

retoriska analysen än som den dominerande metoden.  

Den pentadiska analysen kompletterar den klassiska retorikanalysen bland annat i den dubbla 

kommunikationen som uppstår genom att mer traditionella medier, som exempelvis tidningen 

Expressen, gör nyheter av Kissies blogginlägg. Den mer traditionella analysmodellen kan då vara 

en aning bristfällig eftersom det är en form av kommunikation som är av det modernare slaget, 

ett problem som jag bemöter med pentadanalysen.   

                                                             
67 Viklund (2014), s. 187. 
68 Viklund (2014), s. 194. 
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6. Bakgrund 

Idag skiljer sig kommunikationen, och därmed retoriken, på många olika plan från den vi möter 

hemmahörande i antiken. Den största skillnaden är att idag sker kommunikationen online, 

ansluten till internet eller annat nätverk, lika väl som offline, kommunikation utanför den 

datormedierade teknologin. Vi är ständigt uppkopplade och sociala medier har gjort det möjligt 

för vem som helst att göra sin röst hörd. Nanna Gillberg har gjort träffande iakttagelser av denna 

utveckling. Till skillnad från för några år sedan tycks subjektivitet nu värderas högre inom 

journalistiken och därmed även inom alla media. Det råder mera fokus på och intresse för 

individen och det emotionella berättandet i dagens media. Bloggen med sitt dagboksliknande 

skrivsätt blir då den ultimata plattformen för ett sådant intresse. Vem som helst kan starta upp en 

blogg och få sin röst att bli hörd offentligt. Eftersom bloggen rubriceras som en dagbok på nätet 

blir uppluckringen mellan vad som är privat och vad som är offentligt ännu större och då 

inläggen består av upphovsmakarens privata tankar blir det svårt att kräva att sändaren ska vara 

objektiv eller noggrant redogöra för de goda skäl som ligger bakom de påståenden som görs.69  

Digitaliseringen som skett i samhället har också medfört att en ny typ av kändis, realitykändisen, 

tagit plats i rampljuset. Det som en gång varit privat beblandas med det som visas upp offentligt. 

Vad som framställs som äkta och vad som är spelat blir då allt svårare att sätta fingret på. Denna 

balansgång mellan äkthet och iscensättning förklarar Gillberg bero på att det råder 

motsägelsefulla krav i dagens samhälle i form av ett behov av verklighetsflykt, underhållning 

och perfektion samt transparens, sanning och realism. På grund av sociala medier finns det 

möjlighet att manipulera och bygga upp en ”perfekt” bild av sig själv som når upp till dessa 

krav.70  

Fokus på individen gäller även för kändisskapet då dagens offentliga människor egentligen inte 

behöver äga en specifik talang utan det räcker med att man har ett varumärke som används till att 

göra lite av varje med.71 Kissie har förutom bloggen bland annat gett ut en egen låt72 och även 

haft en egen tv-serie i Aftonbladet Boom.73 Med detta som stöd och det läsarantal som bloggaren 

konstituerat haft under flera års tid görs tolkningen att hon är en offentlig och känd person, i alla 

fall inom den bransch hon verkar inom och vissa fall även utanför. 

En tänkbar anledning till varför människor kontinuerligt följer bloggare såsom Kissie är att det 

sker ett känslomässigt engagemang från läsaren till bloggaren på samma sätt som det gör till 

fiktiva karaktärer i filmer och TV-serier. Gillberg, som föreslår denna tänkbara anledning, 

                                                             
69 Gillberg (2014), s. 52f. 
70 Gillberg (2014), s. 112. 
71 Gillberg (2014), s. 61f. 
72 Lillemägi (2010), <http://www.expressen.se/noje/musik/nu-blir-bloggaren-kissie-sangfagel/ >, hämtad 2016-04-

04. 
73 ”Fenomenet Kissie EP01: Sanningen bakom fenomenet Kissie” (2015), YouTube-video, 7:15, från Aftonbladet 

Booms internetserie om Kissie 2015-09-10, upplagd av ”Aftonbladet Boom” 

<https://www.youtube.com/watch?v=KQeqh3_GV4A&list=PLoIcvuA24bupF2mTbkNt4bkaWrYCx_WQA>, 

hämtad 2016-04-29. 
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beskriver att ett kontinuerligt följande av bloggaren kan utvecklas till en parasocial relation som 

motiverar läsaren att fortsätta klicka in på bloggen.74 Parasociala relationer är något som ökats 

med digitaliseringen av samhället och kan förklaras som en relation uppbyggd av massmedia där 

ett fåtal, eller inga, fysiska möten sker mellan människor. Relationen är vanlig mellan kändisar 

och beundrare där kändisen får en fiktiv kompisroll. Kändisen blir mottagare för en mängd 

positiva känslor som beundrare skapat och som de riktar mot sin idol. Relationen spelar en viktig 

roll när det gäller jakten på bekräftelse och erkännande och viljan att uppleva tillhörighet och 

mening. Identifikation spelar en stor roll i denna interaktion där beundraren letar efter en 

gemensam nämnare med kändisen.75 Identifikation med gemensam nämnare är ett motiv som jag 

också känner igen hos Burke. 

Gillberg fortsätter med att kändisar också kan ses som opinionsbildare då de fungerar 

som ”kulturella kompasser vilka människor orienterar sig efter”.76 De anses också ha ett större 

värde än andra människor och kändisskapet kan fungera som ett passerkort som släpper in 

kändisen på alla möjliga arenor där denne kan uttala sig om ämnen som personen i fråga 

egentligen inte har någon legitim kunskap om.77 

 

7. Analys 

 

7.1 Klassisk retorikanalys 

Här under kommer de klassiska teoribegreppen analyseras. Då persona är en del av 

frågeställningen kommer det begreppet analyseras löpande genom uppsatsen. 

 

7.1.1 Ethos, logos och pathos 

Kissie är en välkänd karaktär, något som hon själv poängterar i sina blogginlägg genom att 

beskriva hur ofta hon förekommer i andra medier och att folk pratar om henne. Hon är en 

karaktär, som med sina tidigare kontroversiella uttalanden som stöd, besitter en provokativ 

persona. Det är en provokativ persona i så måtto att hon inte räds för att uttrycka sig om 

kontroversiella ämnen, uttalanden som även skapar rubriker i andra medieformat. Det kan 

således tolkas som att det finns en viss förväntan på att Kissie ska uttrycka sig kontroversiellt då 

hon genom åren upprätthållit den provokativa stilen. Persona skapas delvis av talarens val men 

också av de förväntningar som denne upplever.78 En förväntan som då kan tolkas ha påverkat 

Kissie att fortsätta upprätthålla en provokativ persona. Talarens persona kan också skapas ur 

                                                             
74 Gillberg (2014), s. 108. 
75 Gillberg (2014), s. 76. 
76 Gillberg (2014), s. 74. 
77 Gillberg (2014), s. 28. 
78 Mral (1999), s. 16ff. 
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kritik som personen fått eller får av omgivningen.79 Kissie som har varit en provokativ karaktär 

genom åren har fått en mängd kritik, något som hon fortfarande får speciellt för sitt definierande 

som feminist. Därmed skiljer sig Kissies trovärdighet, som hon eventuellt har skaffat med sin 

välkända karaktär, i de olika texterna åt. Det som är centralt för denna analys är inte det som 

skett tidigare utan följande tolkningar grundas i vad som går att utläsa i de aktuella texterna. I 

texten som behandlar skönhetsoperationer har Kissie ett relativt starkt ethos då hon själv har 

erfarenhet inom ämnet och berättar explicit att läsarna brukar rådfråga henne om området, något 

som kan tolkas som att hon besitter en trovärdighet. I texten om feminism framgår det snarare att 

Kissie inte har ett erkänt ethos inom det ämnet, då hon beskriver hur hennes (som hon menar) 

feministiska uttalanden har ifrågasatts. Kissie försöker då stärka sin trovärdighet angående ämnet 

och rättfärdiga sig själv som feminist genom att använda sig av feministen Lady Dahmers80 

starka ethos. Lady Dahmer som enligt Kissie är en etablerad och erkänd feminist har således en 

stark feministisk persona. Genom att Lady Dahmer beskriver hur bra och analytiska feministiska 

tankar Kissie har stärks Kissies persona inom ämnet. Mral beskriver hur persona är något som 

talaren kan låna av andra starka karaktärer och då stärka den egna maktpositionen.81 Kissie blir 

ett exempel för hur man som talare kan inneha olika typer av personae, exempelvis den 

feministiska och den skönhetsopererade, och plocka fram de olika egenskaperna utifrån vad som 

är bäst lämpad för situationen. Det är en slutsats som finner stöd hos Vassnes kandidatuppsats, 

som behandlar just Kissie. Uppsatsen tar upp den fördel som personen får med att uppvisa olika 

typer av identiteter för att passa in i olika sociala sammanhang.82 Det är en tanke som Gelang 

styrker då hon förklarar att talaren inte behöver uppvisa en konstant persona, utan att den kan 

förändras beroende på den rådande situationen.83 Fördelen med att framhäva två olika personae 

för att kunna delta i den aktuella samhällsdiskursen är också något som är påvisbart i denna 

uppsats. 

Kissie uppvisar välvilja och god moral då hon anser att alla i samhället är lika mycket värda och 

jämställdhet är något hon eftersträvar. Välvilja och god moral syftar till kvalitéerna eunoia och 

arete.84 Hon skapar även välvilja hos publiken i den text som tar upp skönhetsoperationer då 

Kissie uttrycker åsikten att var och en får göra vad den vill med sin kropp, samtidigt som hon 

menar att en operation inte med automatik kommer göra en nöjd. Med detta uttalande värnar 

Kissie om sin publik då hon implicit menar att de ska vara nöjda med sina jag, men om man 

väljer att operera sig är det ens eget val och inte något man ska dömas för. Kissie uppvisar 

därmed en moralisk persona som är välvilligt inställd till åtminstone delar av publiken. I Heder 

och påverkan beskrivs det hur en välvald persona för situationen kan hjälpa till att skapa välvilja 

                                                             
79 Sundén (1981), s. 21. 
80 Lady Dahmers blogg, <http://ladydahmer.nu/>, hämtad 2016-04-20. 
81 Mral (1999), s. 213f.  
82 Therése Vassnes (2010), ”Mitt andra jag- En studie av virtuell identitetskonstruktion med fokus på bloggarna 

Kissies.se och Kissie.blogg.se”, kandidatuppsats i medie-och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Jönköping, s. 

35f. 
83 Gelang (2014), s. 364. 
84 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 128. 
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hos publiken.85 En persona som är intresserad och kunnig inom ämnet skönhetsoperationer tolkas 

som en välvald persona då majoriteten av Kissies läsare troligtvis är intresserade av det yttre. 

Kissie framstår även som ärlig genom att hon står för de skönhetsoperationer hon gjort. Något 

som hon själv menar är en ärlighet som inte är vanlig hos andra bloggerskor. Genom att hon står 

för det hon gjort kan det tolkas som god moral. Hon visar god moral i betydelsen hederlighet. 

Hon tar själv ansvar för de handlingar som hon gjort av fri vilja.  

Det går också att vända på det och ifrågasätta hur moralisk det är att poängtera sin egen 

hederlighet genom att beskriva hur andra bloggerskor inte är ärliga med sina operationer. Ordval 

såsom ”mäns patetiska förväntningar” kan också få publiken att ifrågasätta Kissies goda vilja och 

uttalandet kan skapa ett ogillande hos publiken, speciellt hos hennes manliga läsare då uttrycket 

kan uppfattas som om Kissie generaliserar alla män. Dock tolkas det som i denna analys att 

uttalandet riktar sig mot dem som ifrågasatt Kissie som feminist då hon vill poängtera att hon 

fortfarande definierar sig som en feminist som är emot mäns objektifiering och förtryck av 

kvinnan. 

De moraliska goda tankegångar som Kissie för fram angående jämställdhet kan också tolkas som 

ett uppvisande av förnuft. Det är förnuftigt att ifrågasätta varför vi ens ska ha ett ord som 

feminism när det enligt Kissie står för värden som jämställdhet och rättvisa, aspekter som alla 

borde sträva efter, inte bara de som definierar sig själva som feminister. Förnuft och kompetens 

är något som innebär fronesis.86 Kissie skriver att hon är medveten om reaktionerna som hon 

skulle få på bilden föreställande hennes armhåla, bilden som blev startskottet för kritiken som 

riktades mot Kissie som feminist,87 en medvetenhet som också det kan tyda på gott förnuft. 

Språket som Kissie använder kan däremot vittna om en viss brist på kompetens då 

särskrivningar, stavfel och engelsk slang sker genomgående i båda texterna. Dock bör det 

tilläggas att läsare av bloggen troligtvis är medvetna om att det vardagliga, slarviga och 

dagboksliknade språket är något som hör till bloggformatet. Detta borde medföra att Kissies 

bristande språkkompetens inte blir ett större problem i övertygandet eftersom läsare av bloggen 

inte har några krav eller förväntningar på ett korrekt språk, vilket resulterar i att den bristande 

språkkompetensen inte blir centralt i det sammanhanget.  

Fortsättningsvis vänder sig Kissie till publikens förnuft genom att exempelvis uppmana läsarna 

om att det egentligen är orättvist att Michael Jackson blev förlöjligad för sina operationer medan 

Bruce Jenner blev hyllad. Ett uttalande som vid första anblicken låter förnuftigt och rationellt. 

Man kan fråga sig om inte det att bruka plastikkirurgi för att man är transsexuell eller bara 

missnöjd är två skilda anledningar till operation som inte borde jämföras, men Kissie ser det som 

en självklart att man kan. Just självklarheten kring hur saker och ting fungerar i samhället är 

                                                             
85 Karlberg och Mral (1998), s. 32. 
86 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 128. 
87 För reaktioner angående bilden se exempelvis Expressen, Therese Färsjö, publicerad 2015-10-04, ”Bilden på 

Kissie får Instagram att se rött”, <http://www.expressen.se/noje/bilden-pa-kissie-far-instagram-att-se-rott/<, hämtad 

2016-05-06. 
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något som är signifikant för Kissies texter. Hon tillskriver samhället ”sanningar” och åsikter som 

till viss del är sanna eftersom det är hennes blogg och skrivet ur hennes perspektiv på samhället 

men som vid närmare eftertanke brister i argumentets logiska upplägg. Exempelvis skulle 

troligtvis en feminist inte hålla med om påståendet […]kvinnohatet drar ner oss mer än vad mäns 

patetiska förväntningar gör” då ämnet är mer komplicerat än så, men eftersom det är hennes 

blogg och kontext blir det hennes sanning och därmed logiskt. Bloggarnas begränsade krav på att 

redogöra och motivera för sina påstående, som Gillberg beskriver saken, kan tolkas som en 

anledning till att Kissie kommer undan med att skriva uttalanden som dessa.  

En del av de tankar som Kissie ventilerar är förnuftiga och vädjar till läsarnas kompetens 

exempelvis att hon beskriver att hon vill ha det jämställt. Det går att tolka som att de rationella 

och förnuftiga åsikterna som Kissie ändå har kan ha kamouflerats av hennes känslosamma, och 

stundtals provokativa, uttryck. Något som i denna analys tolkas som att de logiska tankegångarna 

kommer i skymundan och därmed gör att logos blir den mest frånvarande av appellerna i hennes 

texter. 

Så åter igen…Vem är det som bestämmer hur en riktigt feminist ska vara? Den äldre kvinnan 

med hängbröst, trosa lika stor som mina lakan och slitet hår? Nej, det är det inte. Vi ska alla 

vara det, män och kvinnor. Och diskriminera en viss typ av kvinnor (som ser ut och är som 

mig tex) kommer inte hjälpa er att göra världen mer jämställd. Tänk på det nästa gång ni 

anser er veta mer om könsroller än någon annan. Sätt inte er själva på en piedestal.88  

Hennes åsikt med detta stycke är att alla borde få vara feminister, då alla borde vilja ha det 

jämställt mellan könen, och ingen ska utesluta någon annan på grund av dennes utseende. 

Åsikten blir i skymundan då fokus istället hamnar på Kissies provocerande och en aning 

fördomsfull beskrivning av den ”typiska” feministen. Beskrivningen av kvinnan gör också att 

Kissies åsikt blir en aning motsägelsefull då hon anser att man inte ska döma någon på grund av 

dennes utseende samtidigt som hon själv gör det då hon omnämner den ”typiska” feministen med 

mindre smickrande karaktärsdrag; ”Den äldre kvinnan med hängbröst[…]”. Kissie vill således 

framhäva en förståndig och medveten persona samtidigt som hon inte är rädd för att förarga 

någon med sitt språk och sina uttryck. Hon vill driva och engagera sig i mer seriösa frågor, som 

jämställdhet, samtidigt som hon fortfarande vill framställa sig som en typisk ung tjej. ”För tro 

inte för en sekund jag inte förstod varför reaktionerna vart som dom vart[…]” och ”så när folk 

skriver `vad hände med brösten?` så skrattar jag. Hallå kläder??” är citat som exemplifierar dessa 

karaktärsdrag då hon vill ge intrycket att hon är klipskare än vad man kan tro samtidigt som hon 

är en ung tjej som kan utbrista ”hallå kläder??”, ett uttryck som kan tolkas som relativt 

okultiverat. 

För att känslor ska väckas hos åhörarna är det av största vikt att talaren själv uppvisar den 

specifika känsla som ska skapas.89 Något som Kissie visar prov på i form av skrivandet av 
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versaler, flertal utropstecken och svordomar. Uttryck såsom ”åter igen, VAD FAN HAR DET 

MED SAKEN ATT GÖRA?” gör att läsaren upplever att Kissie är upprörd, eller åtminstone ger 

sken av att hon är det. Uttalanden som detta där Kissie beskriver hur hon blivit dömd på grund av 

sitt utseende kan också medföra att pathos uppstår då unga tjejer kanske varit med om något 

liknande och kan således identifiera sig med vad Kissie berättar. Berättandet av en historia som 

publiken kan identifiera sig med är en effektiv känsloväckare.90 Pathos är därmed tydligt 

framträdande i båda texterna. 

 

7.1.2 Autenticitet  

Kissies språk som tolkats som negativt i hennes skapande av fronesis blir snarare positivt när det 

gäller autenticitet. Texterna med sina stavfel, talspråk och slang som upplevs som slarvigt 

skrivna kan också tolkas som personliga, naturliga och okonstlade. Aspekter som är viktiga för 

att uppnå autenticitet. ”Det är väll klart!!Så när jag får den frågan på instagram blir jag ransande 

och vill skrika ’VADÅ VILL DU TJÄNA MINDRE PENGAR FÖR MÄN OCH VARA 

TVUNGEN ATT SE UT PÅ ETT VISST SÄTT FÖR ATT VARA EN FRÖJD FÖR ÖGAT?! 

VA?!'” Stavfelen, det slarvigt skrivna språket och användandet av versaler kan upplevas som mer 

personligt då det troligtvis inte är ett språk som skulle vara acceptabelt i exempelvis en tidning, 

utan snarare ett språk ungdomar använder sig av när de kommunicerar med varandra över 

internet och dylikt. Kissie kan då ge sken av att hon skriver på ett liknande sätt som när hon 

kommunicerar med en vän. Slarvet och versalerna ger också intrycket att Kissie inte är retoriskt 

förberedd utan har författat texten under ett känslomässigt engagemang där hon inte läst igenom 

texten före publicering. Något som i sin tur kan tolkas som en spontanitet, som om hon blivit 

överväldigad av ämnet, skrivit texten och sedan publicerat den utan någon vidare betänketid. 

Engagemang, spontanitet och avsaknaden av att talaren är retorisk tillrättalagd är aspekter för 

äkthet och därmed autenticitet.91 Stavfelen och slarvet i texten kan således stärka läsarnas 

uppfattning av Kissie som autentisk och att hon visar upp en persona som är mer avslappnad och 

personlig än konstlad och tillrättalagd. 

Den ambivalens som går att utläsa, framförallt i texten om skönhetsoperationer, kan uppfattas 

som negativt i skapande av Kissies autenticitet. Det är av stor vikt att talaren är konsekvent i sina 

åsikter och upplevs vara densamma för att uppfattas som genuin och äkta.92 Exempelvis förklarar 

Kissie hur hon tycker att man ska stå för sina skönhetsoperationer om man gjort några. Något 

som hon säger att hon själv gör samtidigt som Kissie i ett annat textstycke beskriver hur hon 

väljer att ”klä ned brösten” för att dölja dem. Detta uttalande kan tolkas som om att Kissie inte 

alls står för sin operation och på det sättet inte är konsekvent i sina åsikter. Kissie som feminist 

är något relativt nytt som presenteras i bloggen, som hon beskriver är något hon ifrågasätts för. 

En potentiell förklaring till detta kan vara att hon inte uppvisat den sidan tidigare och att 
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publiken således inte är vana vid den. Dels anser vissa, som Kissie beskriver i sin text, att hon 

uppvisar dubbelmoral eftersom hon inte passar in i mallen som den ”typiske” feministen på 

grund av sitt utseende och intresse för ämnen som kan uppfattas som ytliga. 

Tro inte för en sekund att jag inte förstod varför reaktionerna vart som dom vart när jag 

visade upp en knappt stubbig armhåla på min blogg/instagram. Reaktioner var som dom var 

för att jag ser ut som jag gör. Folk förväntar sig inte att ”såna som jag” kan ha en viss typ av 

åsikter. Och det var just därför jag valde att lägga upp den.93 

Här beskriver Kissie hur hon medvetet väljer att framhäva en annan sida av sin karaktär, en 

annan persona. En sida som hon vet att ett flertal människor uppfattar som motsägelsefull 

jämfört med vad hon uppvisat tidigare. Tolkningen grundas bland annat på att Kissie skriver att 

hon fått kommentarer huruvida hon är feminist inte, vilket kan tyda på att hennes publik inte är 

bekant med hennes feministiska persona. Precis som Mral beskriver är personan inte 

väsensfrämmande för personen bakom masken.94 Den feministiska sidan är troligtvis något som 

funnits hos bloggerskan tidigare men som inte framhävts i bloggen. Som tidigare konstaterats 

behöver personan dock inte vara konsekvent då den kan skifta beroende på bland annat vilka 

förväntningar som råder i situationen. Med sitt blogginlägg blir Kissie delaktig i en aktuell 

samhällsdiskurs och genom att hon uppvisar en persona som tar ställning i ämnet kan hon väcka 

välvilja hos en del av publiken och därmed trovärdighet. Det tidigare uttalandet kan också 

upplevas som en aning blottande och personligt då hon beskriver hur hon blivit dömd på grund 

av sitt utseende. Privata tankar och erfarenheter exponeras till exempel i bloggen när hon själv 

beskriver en tidigare osäkerhet kring sitt utseende och att hon är mer nöjd med hur hon ser ut 

idag. Något som kan tolkas som att Kissie delar med sig av en personlig sida. Publiken kan då 

känna att Kissie anförtror sig till dem. Autenticitet kan skapas genom att talaren ger sken av att 

anförtro sig till publiken och därmed kommer att upplevas som intim och personlig.95  

 

7.1.3 ”Vi och dem” 

Av texterna går det att utläsa att Kissie riktar sig till en publik som består av minst två skilda 

grupper, något som hon är högst medveten om. En av dessa består troligtvis av unga tjejer som 

följt bloggerskans sedan starten av hennes karriär och som utvecklat någon sorts av parasocial 

relation till Kissie där de är positivt inställda till henne. Tidningen Expressen har tidigare hävdat 

att Kissie är en förebild för unga tjejer.96 Det är med sannolikhet en del av den publiken som ser 

henne som en förebild. Det kan tolkas som att Kissie också vill föra en dialog med bloggläsarna 

och då framförallt med ”vi-publiken”. I uttryck såsom ”[…]varför blir den ena hyllad och den 

andra nertryckt och förlöjligad? Är inte det orättvist?” och ”berätta, hur ser ni på folk som har 

                                                             
93 Kissies blogg, <http://kissies.se/det-finns-fel-slags-feminister/>, hämtad 2016-04-23. 
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valt att skönhetsoperera sig? har DU tänkt tanken att göra det?” ger Kissie sken av att hon vill 

veta vad hennes läsare anser. Genom frågor som dessa känner sig läsarna troligtvis bekräftade 

och att deras åsikt intresserar Kissie. En parasocial relation utgörs bland annat av bekräftelse, 

erkännande och en känsla av tillhörighet.97 Det är aspekter som Kissie tillför när hon skriver ”vi” 

och visar intresse för deras åsikter, komponenter som troligtvis är viktiga för att läsarna ska 

fortsätta följa Kissies blogg.  

Det finns också en publik som inte håller med Kissie i hennes åsikter. Det är åsikter som den 

publiken inte behöver besöka Kissie blogg för att ta del av då Kissie är omskriven i andra 

medieformat. Medvetenheten kring den dubbla publiken går att utläsa genom att Kissie explicit 

benämner de olika publikerna med ”ni” och ”vi”. Exempelvis skriver hon direkt till publiken 

som inte håller med henne ”tänk på det nästa gång ni anser veta mer om könsroller än någon 

annan. Sätt inte er själva på en piedestal”. Genom att hon gör det resulterar det i att hon 

skapar ”ett vi och ett dem”. Ett sådant ”vi och dem”-skapande är enligt Johannesson ett effektivt 

sätt att skapa trovärdighet.98 Kissies vi-skrivande kan exemplifieras med uttryck såsom ”[…]och 

att diskriminera en viss typ av kvinnor (som ser ut och är som mig tex) kommer inte hjälpa er att 

göra världen mer jämställd.” Det ”vi” som avses är troligtvis den publik av tjejer som tidigare 

konstaterats ha följt bloggerskan under en längre tid. Det är unga tjejer som ser upp till Kissie 

och som också kanske strävar efter att se ut eller vara som hon. Identifikation är något som är 

centralt, både inom parasociala relationer och inom Burkes tankar.99 De ämnen som Kissie 

frekvent tar upp inom bloggen: träning, smink och mode, är förmodligen gemensamma nämnare 

som Kissie har med vi-publiken. Förutom den eventuella parasociala relationen är det väl 

intresset för denna sorts ämnen som får dem att gå in på bloggen. Kissie och hennes vi-publik har 

således gemensamma intressen. Gemensamma intressena och värderingar finns i Burke tanke om 

substance som är en av byggstenarna för att en identifikation ska skapas.100  

Delade intressen och värderingar kan inte bara ses som ett sätt att skapa en identifikation mellan 

talare och publik utan också som ett sätt för talaren att inge förtroende.101 Ordval 

såsom ”tydligen har även dom känt att dom inte `duger till` eller faktiskt bara vill fixa något” kan 

tolkas som att även Kissie, som känd och förmodligen enligt samhällets mått ansedd som estetisk 

vacker, känt att hon inte duger. Känslan av trycket att försöka nå upp till samhället krav när det 

gäller utseendet kan skapa en igenkänning hos publiken. Kissie skapar en känsla av att hon är en 

av dem och delar deras tankar kring skönhetspressen. Delande av värderingar kan exemplifieras 

med Kissies uttryck ”[…]och att diskriminera en viss typ av kvinnor (som ser ut och är som mig 

tex) kommer inte hjälpa er att göra världen mer jämställd”. Denna önskan att vilja ha det 

jämställt och värdera alla lika, något som troligtvis är en åsikt som majoriteten av mänskligheten 

skulle hålla med om. Delandet av värderingar som förekommer inom den ”kultur” som råder 
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100 Burke (1950), s. 20f. 
101 Karlberg & Mral (1998), s. 33.  



25 
 
 

inne på Kissies blogg ger stöd till att kategorisera in blogginläggen under genren genus 

demonstrativum. Genren används bland annat för att poängtera gemensamma värden och således 

skapa en gemenskap. Det är också den genren som är mest förekommande idag då modernare 

former av texter kan handla om människor som levandegör och på så sätt upprätthåller kulturella 

ideal.102 En aspekt som Kissie också uppfyller då hon med sin karaktär både upprätthåller bilden 

av hur man som kvinna ”ska” se ut men också betonar vikten vid värderingar såsom jämställdhet 

och kritiserar åsikter som råder i samhället.  

 

7.1.4 Doxa                                                                                                                                             

Doxa är som beskrivits tidigare ett komplicerat begrepp och det är svårt att peka på en doxa som 

gäller för samhället i stort då subkultur-liknande grupper tillsammans utgör det som jag i denna 

uppsats benämner som samhället. Det rör sig om olika grupper som har skilda uppfattningar 

kring vad som är rätt och sant och som därmed olika doxor. Kissie delar troligtvis doxor med 

vissa grupper och hon har antagligen en gemensam doxa med sin ”vi-publik”. Det är 

förutsättningen för att vi-publiken ska kunna identifiera sig med Kissie vilket involverar ett 

delande av värderingar och normer, den tankegemenskap som doxa medför. En eventuell 

gemensam doxa för hela samhället som är relevant för detta material skulle kunna vara att alla 

ska vara lika mycket värda. Det kan därmed dras en slutsats att Kissie inte bryter mot denna doxa 

då hon ser jämställdhet som något självklart och något som alla ska sträva efter. Doxa utgörs 

alltså av det som inom en grupp anses vara gemensamt sant och rätt.103 Hur realistiskt sant det är 

att alla är lika mycket värda går att ifrågasätta men att det är något som borde vara sant anser 

troligtvis majoriteten av Sveriges befolkning då det är moralisk rätt och blir därmed en del av 

deras doxa. 

Kissie talar om feminism som moralisk fråga då feminism för henne handlar om jämställdhet 

mellan könen. Dock kritiserar hon den feministiska rörelsen och vad hon tar för deras sanningar 

kring hur en feminist ska vara eller se ut. Kissie beskriver hur hon själv bryter mot hur en 

”typisk” feminist ska se ut, vilket tidigare mött kritik. Det bör tilläggas att detta är ur Kissies 

perspektiv och därmed hennes sanning att hennes utseende hindrar henne ifrån att definieras som 

en ”riktig” feminist. På så sätt uppmärksammar hon en norm eller en fördom som enligt henne 

råder i samhället: för att vara feminist behöver du se ut på ett specifikt sätt. Medvetenhet kring 

sin egna doxa uppstår då den blir ifrågasatt och en känsla av att försvara den uppstår. På grund 

av att Kissie tar upp hur hon underkänns av både den feministiska rörelsen och människor såsom 

radioprataren, kan andra som också har den doxan bli medvetna om den. Den bild som Kissie gör 

av den äldre kvinnan med hängbröst och slitet hår beskrivs implicit som den ”typiske” 

feministen. Detta uttalande kan antingen tolkas som att Kissie själv medverkar till att 

upprätthålla fördomen eller att det förutsätts en läsare med en förförståelse av att det är så en 
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”typisk” feminist ser ut och själv gör den kopplingen. Läsaren kan på detta sätt bli medveten om 

ifall den bilden av en feminist ingår i deras doxa.  

Doxa kan användas som utgångspunkt i talskrivandet men också som mål om talaren har i avsikt 

att förändra vad publiken anser vara rätt och sant.104 Kissies troliga mål med den feministiska 

texten kan vara att skapa en ny doxa: feminism handlar om personens inre åsikter och har inget 

med dennes utseende att göra. Delvis går det att tolka som att Kissie förhåller sig till den doxa 

som råder, att det är moraliskt rätt att alla är lika mycket värda, samtidigt som hon ifrågasätter 

och utmanar en annan doxa, att en feminist inte ser ut på ett specifikt vis. Hon uppvisar därmed 

en persona som inte räds att ifrågasätta olika uppfattningar i samhället. 

 

7.1.5 Decorum/aptum och provokation 

Det har konstaterats att ämnena som behandlas i texterna är kontroversiella, då det är ämnen som 

människor tenderar att ha skilda åsikter kring. När talaren förhåller sig till decorum handlar det 

delvis om att inte skapa förargelse hos publiken.105 Det borde vara omöjligt för Kissie som har en 

sådan stor och bred publik att vad hon än säger inte kommer uppröra någon. Kissie är inte heller 

rädd för att göra en del av publiken upprörd då hon utmanar dem genom exempelvis ”tänk på det 

nästa gång ni anser er veta mer om könsroller än någon annan. Sätt inte er själva på en 

piedestal”. Detta kan tolkas som att det inte är riktat till ”vi-publiken”, alltså till dem som 

identifierar sig med Kissie, eftersom den publiken troligtvis delar värderingar och normer och 

således ger Kissie medhåll i hennes åsikter. Den publiken borde därmed generellt inte bli 

provocerade av Kissies texter då de delar tankegemenskap med henne, vilket borde medföra att 

hon alltid, såvida inte Kissie avviker totalt från sina tidigare normer och värderingar, uppträder 

passande i deras ögon.   

Kissies språk är genomgående enkelt och vardagligt bestående av svordomar, stavfel och 

engelska uttryck, ett språk som uppfyller aspekterna för den låga stilen. Den låga stilen skapar en 

känsla hos läsarna att de själva kan hantera och tala språket.106 Dagens Nyheter beskriver hur 

ungdomar idag använder slang, förkortningar och engelska uttryck på nätet och i 

textmeddelanden.107 Det gör troligen också majoriteten av Kissies läsare vilket medför att de 

upplever att de behärskar hennes språk. Burkes begrepp substance, som är en komponent till att 

en identifikation skapas, kan bland annat utgöras av intressen och andra aspekter talaren och 

publiken har gemensamt.108 Språket kan således också utgöra en faktor till att en identifikation 

mellan Kissie och hennes läsare skapas. Å andra sidan är det omöjligt att avgöra om de stavfel 
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och det slarv som förekommer är skapta medvetet eller av bristande språkkompetens. Den 

språkdräkt som Kissie vill visa upp för sina läsare blir relativt tydlig med stavfel, slang och 

uttryck såsom ”hallå kläder?”. Medvetet eller inte exponerar språket en ung tjej för läsarna.  

Vad som är passande är också beroende på vilken kontext uttalandet sker i.109 Eftersom Kissie 

agerar inom sin egen kontext och också på den dagboksliknande plattform som en blogg är, blir 

hennes språk inte opassande. Däremot kan Kissies slarviga och vardagliga språk i samband med 

att hon stundtals driver viktiga frågor, såsom feminism och svårigheten med att vara nöjd med 

sig själv, bli opassande. Kjeldsen menar att talarens argument och tanke bör stämma överens 

med den språkliga utformningen.110 ”Jag är mer bekväm med hur jag ser ut idag än när jag var 

17-18. Men sen vet jag ju inte heller om det beror på min ålder. Jag är ju så mycket klokare och 

visare nu, lol” kan tolkas som att Kissie först förklarar att hon är mer tillfreds med sig själv i 

dagsläget, något som kan vara relevant för hennes yngre läsare att höra, men som hon sedan 

skrattar bort då lol står för laughing out loud [skrattar högt rakt ut]. Det engelska uttrycket lol 

kan tolkas som ett stilbrott då det bryter av mot en annars relativt god tanke. Kritisk 

retorikanalys beskriver att ett stilbrott kan påverka talarens trovärdighet negativt samtidigt som 

det är pockande på uppmärksamhet då avvikelser kan få mottagaren att läsa mer aktivt. Kissie 

skapar med detta uttalande osäkerhet om vad hon menar, vilket troligtvis kan skada hennes 

trovärdighet då hon inte kan föra sin tes framåt. Samtidigt blir ”lol” en avvikelse som sticker ut 

och kan medföra att läsaren läser texten mer aktivt. 

Om man tänker på Kissies kritik av idén att en feminist måste se ut på ett visst sätt, kanske man 

kan invända att Kissie själv bryter mot det passande då innehållet, hennes åsikter, inte stämmer 

överens med uttrycket, hennes utseende. Det kan vara något som i sig skapar ett intresse som 

driver människor att läsa vidare då man inte riktigt får grepp om henne. På detta sätt kan det 

tillsynes verka som att Kissie bryter mot normer och på så sätt även provocerar. 

Tro inte för en sekund att jag inte förstod varför reaktionerna vart som dom vart när jag 

visade upp en knappt stubbig armhåla på min blogg/instagram. Reaktioner var som dom var 

för att jag ser ut som jag gör. Folk förväntar sig inte att ”såna som jag” kan ha en viss typ av 

åsikter. Och det var just därför jag valde att lägga upp den.111 

Här beskriver Kissie hur hon medvetet väljer att bryta mot decorum då hon agerar tvärtemot vad 

som förväntas av henne. Kissie visar därmed upp en persona som inte överensstämmer med den 

typ av persona Mral förklarar har varit karakteristiskt för kvinnor genom tiderna, då Kissie 

istället för att förhålla sig och harmonisera med fördomarna gör det motsatta. Kissie gör således 

tvärtemot vad publiken förväntar sig. Ett beteende som hon i en av texterna får försvara men som 

också medfört en mängd uppmärksamhet för bloggerskan. Provokation som stil kan enligt 
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Jostein Gaarder bland annat användas för att engagera publiken.112 Kissie med sin tidigare bild 

och aktuella blogginlägg har utan tvivel skapat ett engagemang med sin provokativa stil. 

Ett annat beteende som troligtvis inte anses som passande enligt svenska mått är att tala om sig 

själv som att man är någon, det som förbjuds av den så kallade Jantelagen.113 Uttryck 

såsom ”mina bröst snackades det mycket[…]”och ”hörde även att någon pajas tog upp det i NRJ 

imorse eller igår och tyckte det var dubbelmoral från min sida[…]” är uttalanden där Kissie 

definierar sig själv som omtalad och viktig. Kissie är onekligen ett ämne omtyckt att diskutera, 

både i kvällspressen och privat och genom att hon skriver uttryck så som citaten ovan så 

definierar hon också sig som en omskriven människa. Det går därmed att tolka som att hon vill 

att hennes persona ska uppfattas som offentlig och känd men också som provocerande och 

utstickande eftersom den bryter mot ett beteende som anses passande för den svenska kulturen.  

Hur Kissie genom sin provokativa stil gör innehållet intresseväckande gäller generellt för de 

analyserade texterna. En intressant aspekt är att den låga stilen, som Kissie använder, är 

förknippad med logos och att talaren vill undervisa läsarna. Logos, är som tidigare nämnt, 

relativt frånvarande i bloggen men i och med att Kissie använder en provokativ stil som 

engagerar läsare kan det medföra att publiken på detta sätt undervisas. Lindqvist Grinde menar 

att ett brytande mot decorum, som en provokation för med sig, stundtals kan uppfattas som 

retoriskt effektivt.114 Kissie använder den provokativa stilen för att belysa ett viktigt ämne såsom 

jämställdhet. Dock anses Kissie vara en känd person. Kända människor har ett högre tillskrivet 

värde än ”vanliga” människor och gör det legitimt för dem att uttrycka sig om ämnen som 

egentligen inte anses vara deras huvudämne.115 Detta medför att Kissie, som trots att hon inte har 

en erkänd feministisk persona, får sin röst hörd angående ämnet. Uppmärksamheten som 

kändisar skapar gör enligt Gillberg att de blir tacksamma objekt för media att skriva om då 

människor troligtvis har ett intresse av att läsa om dem.116 Med detta sagt vill jag poängtera att 

Kissies provokativa stil lockar uppmärksamhet och intresse till sig, både från allmänheten och 

media, men eftersom hon också definieras som en känd person medför det en ytterligare 

uppmärksamhet. På detta sätt kan det tolkas att Kissie med sin kändisstatus samt den provokativa 

stilen skapar ett intresse och uppmärksamhet kring ämnena, något som kan medföra att hon även 

undervisar läsarna då de lyssnar på vad som berättas.  

 

 

                                                             
112 Lund Klujeff (2012), s. 101. 
113 Psykologiguiden.se, ”Natur och Kulturs Psykologilexikon”, sökord: Jantelagen, de likställer förminskade och 

förringande med Jantelagen, 

<http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=sj%E4lvf%F6rringande%2C+sj%E4lvf%F6rminskande>, 

hämtad 2016-04-26. 
114 Lindqvist Grinde (2008), s. 36f. 
115 Gillberg (2014), s. 28. 
116 Gillberg (2014), s. 45. 
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7.2 Pentadanalys 

I följande avsnitt tillämpas Burkes pentadanalys på det aktuella materialet. 

 

”Ämne-Skönhetsoperationer” 

Samhällets normer och fördomar kring skönhetskirurgi, från Kissies perspektiv, är centralt i 

texten. När Kissie talar om ”samhället” tolkas det i denna analys som att termen står för något 

som Kissie själv inte sympatiserar med och som åsikter hon kämpar emot, en motståndare. 

Exempel på fördomar som beskrivs är att man som skönhetsopererad inte kan ses som en 

hälsosam förebild och att man kan hylla vissa som skönhetsopererar sig medan andra förkastas. 

Fördomarna i samhället fungerar som en bakgrund till att texten författas samtidigt som att det är 

där ute i samhället som dramat äger rum. Den uppenbara scenen är dock plattformen som Kissie 

agerar på och blir därmed också delvis där händelsen utspelar sig på. Eftersom Burke menar att 

scenen är både bakgrund och kontext där händelsen sker, utgör denna del av elementet en större 

del av pentaden än vad man först kan tro. Till bakgrunden hör också den medalisering som gjort 

att bloggar med sitt subjektiva skrivande tagit plats i offentligheten. Enligt Nanna Gillberg har 

bloggare inte samma skyldighet att redovisa motivet bakom publiceringen i lika stor utsträckning 

som journalister har.117 Det innebär då att Kissie kan tillskriva samhället fördomar och normer i 

sin text utan att ifrågasättas. Bloggen som plattform blir en förutsättning för att texter så ”låga” 

som hennes överhuvudtaget kan bli publicerade någonstans. Bloggen har ju tidigare beskrivits 

som en Livsstilsblogg som visar upp Kissies vardag innehållande ämnen såsom skönhet och 

andra relativt ytliga områden. Det blir därmed vad Kissies, förmodligen unga, läsare förväntar 

sig att ta del av när de klickar in på hennes blogg, en publik som också intresserar sig för sådana 

ämnen.  

Kontexten är oerhört viktig för att handlingen ens ska ske, då handlingen utgörs av 

sammanhanget. Precis som Burke beskriver är ratio mellan scen och handling samt aktör 

utmärkande, vilket syns i denna text. Texten behandlar ämnet skönhetsoperationer och Kissie, 

som är författare till den, beskriver ämnet utifrån sina egna erfarenheter och åsikter samt 

fördomar och normer som hon tillskriver publiken och samhället. Det går att utläsa en handling 

med en tydlig ambivalens texten igenom på tre olika nivåerna: hos skribenten, publikens åsikter 

och samhällets normer och fördomar kring ämnet. Ambivalensen som råder kring åsikterna 

gällande skönhetsoperationer blir således centralt i texten. Exempel på Kissies ambivalens är när 

hon beskriver sin belåtenhet över sina egna operationer: ”Jag bryr mig inte riktigt om vad folk 

säger eftersom jag verkligen kan säga att jag är jättenöjd. Jag är mer bekväm med hur jag ser ut 

idag än när jag var 17-18. Men sen vet jag inte om det beror på min ålder. Jag är ju så mycket 

klokare och visare nu, lol.” Viktigt att poängtera är att det är Kissies syn på publikens och 

samhällets åsikter som förklaras i texten. Exempel på samhällets ambivalens är när Michael 

                                                             
117  Gillberg (2014), s. 53. 
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Jacksons operationer fördöms medan Bruce Jenners transformation till Caitlyn Jenner hyllades. 

Ambivalensen kring publikens åsikter beskrivs enligt Kissie såsom att operationer är något som 

man vill göra men inte vågar, samtidigt som andra gör det lika okomplicerat som att gå till 

frisören. Kissie beskriver fördomarna och normerna som om hon självklart har rätt i sin 

beskrivning utan att egentligen ge något stöd för det. Tankarna som Kissie framför kanske till 

viss del stämmer med verkligheten men det har jag inte någon klar uppfattning om. Det som 

däremot blir synligt om man sätter scenen emot handlingen är att alla olika aspekter på ämnet går 

tillbaka till Kissie och hennes ambivalens. Det finns en tvetydighet i hennes egna åsikter men 

också i texten i stort vilket gör att den röda tråden blir lidande. Ambivalensen i sig kan kanske av 

vissa kännas provocerande då man som läsare undrar vad det är hon egentligen vill med sin text. 

De olika nivåerna som beskrivs i handlingen utgörs av tre olika aktörer: Kissie själv, publikens 

och samhällets syn förklarat från Kissies perspektiv, i och med att hon beskriver deras tyckande 

kring ämnet. Det blir aktörer som scenen i sin tur utgörs av. Kissie som aktör spelar en stor roll 

på den del av scenen som bloggen består av eftersom bloggen handlar om karaktären Kissie. 

Publiken läser bloggen för att ta del av Kissies liv, något som kan kopplas till Burkes tanke om 

att scenen består av aktören/aktörerna. Kissie som aktör spelar också en stor roll för ämnet i 

texten då hon som känd och skönhetsopererad kan använda sitt ethos för att föra fram sin 

argumentation, skapa trovärdighet och intresse för ämnet. Kissies ethos tolkas således som 

medel i pentadanalysen. Genom att Kissie belyser ambivalensen som råder kring ämnet i 

samhället, hos ”motståndarna”, använder hon också deras ambivalens som medel för att föra 

fram sina åsikter. 

På grund av den centrering kring Kissie som finns i texten igenom kan det tolkas som att 

avsikten med blogginlägget är att skapa en större förståelse för den sorts handlingar som Kissie 

själv har valt att göra och de värderingar som lett till hennes handlingar. Det kan ses som 

försvaret av en viss sorts ”livsstil”, en som kännetecknas av kravet på frihet att få göra vad man 

känner för utan att fråga vad omgivningen tycker och tänker.  

Om någon vill genomgå en skönhetsoperation tycker jag man ska go for it, absolut varför 

inte? Man lever bara en gång och kommer man gå runt hela livet och undra varför man inte 

gjorde det så tycker jag det är lite slöseri också. För visst tycker många att man slösa pengar, 

men alla ser ju det olika. Jag tycker att det kan vara extremt onödigt att lägga pengar på en 

båt eller en dyr ugn för skiten kommer ju rosta sen ändå. Jag ser det ändå som att jag har lat 

pengarna på mig, det har jag onekligen gjort haha Förstår ni?118  

Här exemplifieras det hur ett argument för något helt annat mynnar ut i ett försvar till varför hon 

lagt pengar på skönhetsoperationer. Genom att hon försvarar sig själv och sina val försvarar hon 

per automatik skönhetskirurgi i stort då hon tagit del av den och är något som hon står bakom. 

Det är även något Kissie vill normalisera genom att påpeka att det inte är en sådan stor sak. 

                                                             
118 Kissies blogg, <http://kissies.se/amne-skonhetsoperationer/>, hämtad 2016-04-23. 
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Citatet och texten i stort visar också på att det dominerade i texten är Kissie själv. Ordet ”jag” 

används frekvent, vilket tyder på en centrering kring Kissie. 

 

”Det finns fel slags feminister” 

Även denna scen involverar samhället då Kissie återigen beskriver samhällets, ”motståndarnas”, 

fördomar och normer. Hon beskriver i sin text att det finns en förutfattad bild av den ”typiska” 

feministen som myntats både av samhället i stort och av den feministiska rörelsen. Till den 

förutfattade bilden som myntats hör att man inte får kalla sig feminist om man ser ut på ett visst 

sätt. I denna text tillhör även den feministiska rörelsen motståndarna. Bakgrund till texten är att 

Kissie upplever att hon inte är accepterad som feminist av dem och att Kissies tidigare 

feministiska uttalanden på sin egen plattform kritiserats både av de ”typiska” feministerna och 

samhället. Det är kritik som har uppkommit av att människor anser att Kissie på grund av sina 

andra intressen som visas på bloggen, som exempelvis skönhet, inte överensstämmer med bilden 

av den ”typiske” feministen. Det finns troligare ett större engagemang för feminism som ämne 

än skönhetsoperationer som behandlades i den andra texten då feminism som fråga varit en 

viktig och aktuell sådan för en stor grupp i samhället, vilket Kissie troligen också är medveten 

om. Sannolikt finns det ett intresse hos andra massmedier att skriva om Kissies uttalanden då hon 

är en känd person. Detta medför att Kissie når ut till en publik som inte endast består av hennes 

vanliga, unga bloggläsare.  

Handlingen påverkas av den bakgrund och kontext bloggen har samt hur Kissie beskriver 

samhällets fördomar. Textens handling utgörs av åsikterna i samhället och huruvida den, ur 

samhällets perspektiv, ”typiska” feministen, endast äger rätten att få kalla sig feminist. I Kissies 

handling blir motargumentet att feminism är en jämställdhetsfråga och något som ska vara så 

självklart att människor inte behöver definiera sig som feminister för att vilja ha det jämställt 

mellan könen. Kissie menar också att feministernas inre, som åsikter, inte har något med dennes 

yttre, som utseende, att göra. Handling och scenens ratio belyser makten som Kissies blogg 

besitter då bloggen blir bakgrund och kontext till en omfattade diskurs som sker utanför bloggen 

i andra medier. 

Kissie agerar återigen som aktör i dramat tillsammans med andra personer, såsom radioprataren 

och den 12-åriga flickan, som ger röster åt samhällets fördomar och normer om hur en feminist 

ska se ut. Genom att Kissie beskriver hur dessa aktörer agerar framgår det att scenen består av 

aktörerna då de agerar som exempel för de fördomar och normer som råder i samhället. På detta 

sätt kan man även säga att Kissie använder de andra aktörerna som medel för att belysa och 

exemplifiera fördomarna som främst hon själv utsätts för. Precis som i förra texten blir också 

Kissie själv medel för den argumenterande handlingen. Hon framställer sig själv som ett 

exempel, en förebild. Det ska vara en förebild för den moderna, självständiga kvinnan som tar 

ansvar för sin livsstil. Den livsstilen är inte påtvingad henne, från exempelvis fördomar och 

åsikter i samhället som hon inte vill acceptera. Hon har själv valt livsstil och kan därför se sig 
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som en representant för den moderna fria kvinnan. Exemplen poängterar människans lika rätt i 

samhället som även det tolkas som medel då det borde vara vad alla strävar efter. Avsikten 

tolkas som att Kissie vill göra den moraliska feministiska frågan, jämställdhet mellan könen, till 

en självklarhet samtidigt som hon vill belysa de fördomar som råder om den ”typiska” 

feministens utseende då enligt hennes mening feministens åsikter inte ska ha något med det yttre 

att göra. På grund av fördomarna som finns ratas Kissie som feminist och genom att de 

appliceras på henne hamnar hon än en gång i centrum i ett ämne som egentligen berör ett större 

sammanhang och har en större komplexitet än vad Kissie ger uttryck för. 

 

 

Vad har pentadanalyserna gemensamt? 

Centreringen kring Kissie och att en del av scenen utgörs av hennes blogg och fördomarna som 

råder hos ”motståndarna” (samhället) är gemensamma nämnare för texterna. Kissie använder 

således sig själv för att exemplifiera normer och fördomar som hon anser råder i samhället då dessa 

fördomar är något som Kissie anser att hon blivit utsatt för. Genom att Kissie belyser 

motsägelserna kring fördomarna blir det ett försök att försvara en del av hennes livsstil medan hon 

prövar att anamma ett annat ämne till den. Ämnena går tillbaka till Kissies tidigare handlingar, till 

hennes liv och vad hon visar upp på bloggen, som hon tidigare definierat som just en Livsstilsblogg.  

Pentadanalyserna poängterar vikten av händelsernas scener. Ämnena har bakgrunder som är 

komplexa då de är så pass breda och även är aktuella utanför bloggen. Det är något som visar 

vilken stor roll bloggen har som scen då den representerar ett drama som också sker utanför 

bloggen. Dramat som sker på bloggen och det som sker i den riktiga världen påverkar även 

varandra ömsesidigt. Kissie har nytta av att skriva om aktuella ämnen medan diskurserna i sin tur 

får uppmärksamhet av att synas i Kissies blogg. På grund av Kissies kändisstatus och kändisars 

funktion som ”kulturella kompasser” kan det skapas ett ytterligare intresse för ämnet. Bloggens 

och omvärldens påverkan på varandra kan exemplifieras med att Kissie använder radioprofilen 

som betett sig plumpt åt som en av aktörerna. Det blev ett blogginlägg som medförde att media 

rapporterade om händelsen. Kissies syn på sitt liv och den resterande världen påverkar därmed 

den ”riktiga” världen också eller åtminstone skapar det ett intresse kring bloggerskan utanför 

bloggen. Exemplet påvisar också den makt bloggen som scen besitter och hur den kan påverka 

omvärlden.  

En annan metod som gör att Kissie skapar och bibehåller ett intresse kring sina texter är genom 

att provocera: i texten om skönhetsoperationer skapar Kissies ambivalens en provokation då 

läsarna inte riktigt förstår vad hon vill med sin text medan feministtexten blir provocerande på 

grund av hennes upprörda sätt att uttrycka sig och att hon har åsikter som enligt vissa människor 

inte överensstämmer med hennes utseende. 
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8. Resultat 

 

8.1 Vilket drama kan utläsas sker på Kissies blogg genom en dramatistisk pentadanalys och hur 

påverkar detta bloggerskans trovärdighet?  

Med hjälp av pentadanalyserna har bandet mellan dramat som utspelar sig på Kissies blogg och 

dramat utanför bloggen synliggjorts. Det har visat på makten som Kissie besitter med sin 

välbesökta blogg, uppmärksamhetsskapande stil och som känd, offentlig person. Bland annat 

försöker hon med sin provokativa stil och kändisstatus påverka och utmana publikens doxa, 

alltså vad de gemensamt anser är sant, genom att hon belyser ämnen och åsikter som råder i 

samhället. Kissie påverkas i sin tur av det som sker runt omkring då hon skriver om aktuella 

ämnen. Hennes identitet, persona, är också influerad av omvärlden då den delvis är skapad 

utifrån den kritik som hon fått och vilka förväntningar som råder på henne. Ett övergripande 

budskap som går att utläsa med hjälp av pentadanalyserna är detta: Trots att det är aktuella och, 

stundtals, viktiga ämnen som Kissie tar upp i bloggen så utgår de alltid från henne. 

Argumentationen och teserna som hon driver gynnar i slutändan Kissie, oavsett om det gäller att 

provocera eller diskutera ett aktuellt ämne, då det resulterar i uppmärksamhet och läsare till 

bloggen. Det är en Livsstilsblogg som handlar om Kissie och hennes liv, vilket medför i att alla 

ämnen uppstår eller mynnar ut kring henne själv. Egentligen är detta ingenting att förundra sig 

över då det är hennes liv läsarna väljer att ta del av och intressera sig för när de klickar in sig på 

Kissies plattform. Det subjektiva tyckande som läsarna möts av där är i högsta grad väntat. 

 

8.2 Vilket slags persona blir synlig i de olika inläggen Kissie skapat? 

Kissie har tidigare konstaterats inneha en provokativ persona, något som hon också upprätthåller 

i de aktuella texterna. Hon uppvisar därmed en persona som är motsats till vad framförallt 

kvinnor använt sig av genom historien, då Kissies persona inte harmoniserar med fördomarna 

och normerna som råder, och blir på så sätt utstickande. Kissie provocerar i båda blogginläggen 

men på olika vis; hon uttrycker sig på ett normbrytande sätt respektive att hon uppfattas som en 

person som inte går att placera in i ett fack. Med provokationerna skapar Kissie även ett ”vi och 

dem” och uppvisar en persona som vi-publiken kan identifiera sig med. Det blir en persona som 

genom en vardaglig och ungdomlig språkdräkt framhävs som en ung utseendeintresserad tjej 

som anser att det ska vara jämställt mellan könen. Det blir komponenter, eller substance som 

Burke väljer att kalla det, som publiken troligtvis kan finna att de har gemensamt med Kissie. 

Kissie visar prov på fördelen av att uppvisa olika typer av personae, feministiska och 

skönhetsopererade, för att kunna skapa trovärdighet i två skilda diskurser.  

 

8.3 Hur kan bloggarskan Kissie skapa retorisk trovärdighet i ett kontroversiellt ämne? 

Kontexten som Kissie agerar i är hennes egen blogg och vad som uppfattas som passande är 

beroende på just kontexten. Tillsammans med pentadanalyserna har det konstaterats råda en 

centrering kring Kissie själv, vilket poängterar att det är hennes egna sammanhang hon vill bli 
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trovärdig i. Ett sammanhang där ett subjektivt dagboksskrivande är det som förväntas av henne. 

Det sättet att skriva gör att allt i stort sett blir autentiskt med det personliga språket innehållande 

stavfel, svordomar och slang. Språket blir passande för kontexten men också för den karaktär 

Kissie vill framställa, en ung tjej. Kissie har ett välkänt ethos och definieras som en känd person 

vilket medför att hon får komma till tals och att människor intresserar sig för vad hon tycker och 

tänker. Hennes ethos är uppbyggd av arete och eunoia då hon uppvisar en god moral eftersom 

hon vill ha jämställdhet och att hon bryr sig om sina läsare, åtminstone dem som räknas in i vi-

publiken. Troligtvis har delar av vi-publiken en sorts parasocial relation till Kissie och delar även 

hennes doxa i månt och mycket. Skapande av pathos är troligtvis mer effektivt hos vi-publiken 

då de kan identifiera sig lättare med de känslor som Kissie beskriver och uppvisar. Trovärdighet 

är i sin tur inte statisk och något som varierar från publik och situation. Något som blir tydligt 

med ”vi och dem”- skrivandet då vi-publiken troligtvis finner Kissie mer trovärdig än den andra 

delen av publiken. De som inte finner Kissie trovärdig beror sannolikt på att hon uppträtt 

opassande och således provocerat dem.  

Logos är relativt frånvarande då hennes stundtals rationella tankegångar kamoufleras av 

känsloladdade ord och uttryck, något som i denna uppsats ses som ett försök att upprätthålla den 

persona som hon besitter. Konstellationen går också att tolkas som en klyvning mellan att skapa 

en underhållande blogg och hålla jämna steg med de aktuella ämnen som råder utanför bloggen. 

Som tidigare konstaterat är dramat på bloggen ett uppvisande av Kissies liv, som trots sin 

avskildhet från omvärlden medför att Kissie i princip kan uttrycka sig hur som helst och 

fortfarande uppfattas som passande inom den egna kontexten, som också påverkas och påverkar 

omgivningen.  

Ytterst handlar autenticitet om vad som upplevs som äkta, inte vad som egentligen är äkta. 

Därmed borde det inte spela någon roll att Nilsson tidigare tillkännagivit att Kissie endast är 

fiktiv då Kissie upplevs som äkta och trovärdig för stunden och vem personen är bakom masken 

blir relativt oväsentligt. 

 

9. Diskussion 

Idag lever vi i en medialiserad värld som intresserar sig för individen och dennes tyckande och 

kännande, något som synliggjorts i denna uppsats. Bloggarna har som tidigare konstaterats vara 

en utmärkt plattform för denna typ av berättande. Kissies självcentrering i texterna som 

undersökts är tydlig och hennes personliga och känslobetonade skrivande exemplifierar det 

intresse som råder idag. Kanske är det också så som Burke menar att vi människor är 

förprogrammerade för drama och har ett genuint intresse för aktörer och deras agerande på 

scenen etcetera. Likt ett drama på en scen inte kan ske utan sin publik kan heller inte en blogg 

existera utan sina läsare. Dramat på scenen påverkar publiken, lika väl som publiken påverkar 

Kissie då hennes persona delvis är skapad ur den kritik hon tidigare fått. Jag skulle säga att vi-
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publiken, de som identifierar sig med henne och därmed delar substance och doxa med Kissie, 

påverkar innehållet i bloggen mer. Detta då Kissie gissningsvis ibland väljer att ta upp ämnen i 

Livsstilsbloggen som ska utgöra gemensamma substance, likaledes som hon väljer ämnen som 

ska harmonisera med läsarnas bild av hennes persona och hålla henne aktuell i 

samhällsdiskursen. Läsarnas påverkan på Kissie tar Therése Vassnes uppsats ”Mitt andra jag- En 

studie av virtuell identitetskonstruktion med fokus på bloggarna Kissies.se och Kissie.blogg.se” 

upp då hon menar att läsarna är med och skapar Kissies identitet i form av att bloggerskan 

responderar, kommenterar och ställer frågor till läsarna. Kissie som en lättledd individ är inte den 

bild man slås av i första hand då hennes uppenbara provokativa stil ger sken av att hon är 

motsatsen till att vara möjlig att påverka. Nu är Kissies vi-läsare en tacksam, ”ideal publik” för 

henne eftersom de sympatiserar och delar hennes doxa och trovärdigheten hon har i deras ögon 

är något hon skapar relativt lätt. Jag vill dock påstå att lika väl som hennes läsare influeras av 

Kissie är hon i någon slags beroendeposition då hon behöver läsare till bloggen för att den ska 

existera som en Livsstilsblogg. 

Trots den påverkan publiken har på bloggen är det inget mot den makt som Kissie har. Makten 

som bloggerskor, som exempelvis Kissie, har kan, som jag ser det, vara oroande. Vem som helst 

kan idag starta upp en blogg och Kissie med sin provokativa framtoning är ett bevis för att den 

som skriker högst eller om de mest utstickande saker är den som hörs. Om man sätter detta i 

kontrast till den traditionella talaren som behövde vara en vir bonus, god man, för att vara en god 

talare skiljer sig omständigheterna åt. Idag gäller det att komma igenom bruset och sticka ut från 

den enorma mängd som också försöker göra sitt namn känt på internet. Exempelvis blir Kissies 

röda tråd lidande i en av hennes texter där hon för en argumentation som i mångt och mycket 

brister, men som trots detta ändå är en text som många läsare tar del av. Det som jag framförallt 

menar är oroväckande är dels att man inte behöver vara en vir bonus för att komma till tals idag 

men också på grund av att bloggformatet är subjektivt och personligt vilket medför ingen direkt 

skyldighet att vara objektiv eller att redovisa grunden för sina antaganden. I denna uppsats fall 

tillskriver exempelvis Kissie samhället ”sanningar” som kanske i själva verket är långt ifrån 

sanna men på grund av att dramat sker på Kissie blogg, där hon får exponera sina subjektiva 

tankar, kommer hon undan med det. Problem uppstår, som Gillberg poängterar, när journalister 

tar bloggarnas subjektiva uttalanden och rapporterar dem som nyheter, då det finns ett intresse 

för kända människor. Det här är något som jag tolkar som en negativ aspekt som tillkommit 

tillsammans med uppluckringen mellan det privata och offentliga. Uppluckringen medför också 

att det som visas offentligt även kan uppfattas som personligt och intimt, något som jag anser 

kan problematisera en eventuell identifikation. Det är oerhört lätt att offentligt skapa en ”perfekt” 

bild på internet som uppfattas som äkta och personlig men som kanske i själva verket är 

manipulerad. I Kissies fall har hon medgivit att den bild som visas av henne i bloggen är 

iscensatt, en bild som ger sken av en intimisering och en retorisk spontanitet. Trots läsarnas 

vetskap om fiktionen tycks de dock fortsätta identifiera sig med Kissie eller ha henne som 

förebild.  
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Hur kommer det sig att man trots vetskapen om iscensättningen ändå identifierar sig med henne 

som en verklig person och inte en fiktiv karaktär? Drivs människan så pass mycket av Burkes idé 

om att finna en samhörighet med andra att man inte bryr sig om att personen befinner sig online 

eller om denne överhuvudtaget ens existerar? Här bör man komma ihåg att det också är möjligt 

att identifiera sig med fiktiva karaktärer som figurerar i filmer och serier. Dock tänker jag att 

skillnaden är att mottagaren har en större insikt när det gäller det fiktiva i dessa karaktärer 

eftersom hela kontexten, alltså film och skådespeleri, också är iscensatt. Livsstilsbloggar som 

Kissies blogg ger sken av att, precis som namnet antyder, återspegla hur författarens liv faktiskt 

är. Det är livsstil som framställs som personlig och autentisk i en kontext som liknar den som 

läsaren själv är verksam i. Enligt min mening måste det då medföra en problematisk 

identifikation eftersom förebilden kan måla upp en perfekt värld som kanske inte är uppnåelig, 

trots att bloggarens verklighet liknar läsarens. Exempelvis beskriver Kissie att hon vill måla upp 

en glamouriserad värld för sina läsare, en värld där Kissie kanske beskriver hur hon beställer 

resor, gör skönhetsoperationer och shoppar väskor för tiotusentals kronor, aktiviteter som kan 

vara svåra att göra för en ung tjej med en vanlig ekonomi. Trots att Kissie är fiktiv och 

aktiviteterna som hon gör kanske inte alls sker i verkligheten så påverkar det troligtvis någon 

eftersom det framställs så äkta på bloggen. För den som drömmar om att leva i en sådan 

glamoriserad värld måste det vara svårt att inte undermedvetet låta sig påverkas, trots att man 

egentligen vet att karaktären är fiktiv.  

I de aktuella texterna använder Kissie sin makt för att ge uppmärksamhet åt ämnen som av 

majoriteten, och mig, uppfattas som fördelaktiga att de ges plats i rampljuset. Detta är något som 

jag är medveten om har kunnat påverka mina slutsatser i uppsatsen. Genom att Kissie tar upp och 

stödjer dessa ämnen medför det att hon inte går emot majoriteten av Sveriges befolknings doxa. 

Exempelvis anses de feministiska åsikterna, angående jämställdhet, som Kissie försöker addera 

till sin livsstil och anamma till sin persona inte som något negativt för hennes karaktär då 

åsikterna anses som moraliskt rätta. Kissie uppvisar då olika typer av personae, den feministiska 

och den utseendefixerade, som vissa menar är motsägelsefulla men på grund av att den nya 

personan hon uppvisar bedöms som en positiv sådan blir också utkomsten positiv. Nu kan talaren 

visa upp olika slags personae beroende på sammanhang men jag anser att detta är något som 

borde påverka autenticiteten eftersom utkomsten då skulle bli att talaren stundtals inte upplevs 

som kontinuerlig. I Kissies fall sker inte detta, kanske just på grund av ämnet som den nya 

personan behandlar men också på grund av att hon agerar på sin egen plattform och kan uttrycka 

sig på i princip vilket sätt hon vill och därmed, med hjälp av sitt språk, bibehålla skenet av en 

persona bestående av ung tjej. Det vore dock intressant att se om Kissies trovärdighet påverkats 

om uppsatsens material istället hade utgjorts av texter som majoriteten av läsarna inte 

sympatiserar med och som går emot deras doxa. Blir autenticiteten lidande då de olika personae 

som inte harmoniserar med varandra behandlar ämnen som inte bedöms som positiva? Skulle det 

göra att Kissies kändisstatus blir mer framträdande då hon får förlita sig på makten den för med 

sig och framförallt vad skulle ske med identifikationen mellan vi-läsarna och Kissie? Det kan 
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också vara så att det är en olikhet som det retoriska klimatet online respektive offline har; kravet 

att talaren ska inneha ett ethos (som den sammanlagda summan av personae resulterar i) som är 

konsekvent för att uppnå trovärdighet kanske inte existerar på samma sätt online. Idag ska allt gå 

fort, speciellt när man spenderar tid uppkopplad och kanske är det så enkelt att man inte riktigt 

har tid att fundera kring sändarens tidigare uttalanden? Bristen på kravet på ett konsekvent ethos 

kanske också hör ihop med att vi idag lever i en mer emotionellt styrd medievärld. Vi vill bli 

berörda känslomässigt, vilket syftar till pathos, något som resulterar i att de resterande appellerna 

blir mindre betydelsefulla och att talaren ska inneha ett konsekvent ethos för att uppnå 

trovärdighet blir således inte lika viktigt. 

En av anledningarna till Kissies framgång är troligtvis att hon provocerar och således blir en 

intressant person att läsa om då hon sticker ut från mängden och kommer igenom bruset. Kissies 

texter anser jag är ett exempel för hur man ska skilja mellan uttryck och medel när talaren 

använder en provokativ stil, en slutsats som Björn Fredberg gör i sin uppsats ”Provokation som 

retorisk medel- En studie av hur samförstånd inte är enda syftet med retorik”. Kissie har 

onekligen fått och fortfarande får en mängd uppmärksamhet på grund av att hon uttrycker sig 

med en provokativ stil i sin blogg och precis som Fredberg beskriver behöver inte det betyda att 

talaren har något omoraliskt i åtanke bara för att denne använder sig av stilen. Kissie använder 

den provokativa stilen för att till exempel belysa ett viktigt ämne som feminism. Ett brott mot det 

som uppfattas som passande, som provokation är, behöver då inte per automatik uppfattas som 

dåligt utan endast som ett annorlunda val av retorik strategi. Att som Kjeldsen säga att ett 

opassande beteende kan ses som dålig retorik är något jag ställer mig tveksam till, men vad som 

definieras som bra och dålig retorik är ett kapitel för sig och inte ett föremål för denna uppsats. 

För mig känns det ändå som att Kjeldsen konstaterande att ett brott mot decorum går att likställas 

med dålig retorik kan vara en förhastad bedömning. Det vore därför intressant för framtida 

studier att undersöka just konstellationen provokation och retorik och framförallt provokation 

som en retorisk strategi, då jag upplevde att det rådde en brist på sådana studier. 

 

10. Sammanfattning 

Denna uppsats ”Kissies.se- ett äkta, fiktivt skådespel på nätet” är en pentadisk och klassisk 

retorikanalys av två blogginlägg från 2015 skrivna av en av Sveriges mest kända bloggerskor, 

Kissie. Det är blogginlägg som behandlar ämnen som tolkas som kontroversiella då de troligen 

ger upphov till delande meningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Kissie skapar 

retorisk trovärdighet med sin karaktär i ämnena. Frågeställningarna berör vilket slags persona det 

är Kissie uppvisar och om det finns ett övergripande budskap som går att utläsas med hjälp av en 

pentadanalys.  

Kenneth Burkes något komplexa metod, den dramatiska pentaden, används i denna uppsats som 

ett kompletterande verktyg till den retoriska analysen då jag använder modellen för att 
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systematiskt strukturera de analyserade texterna. Eftersom det enligt dramatismen går att utläsa 

talarens motiv genom att undersöka språket kommer den klassiska retoriska analysen fokusera på 

decorum som är en del av elocutio i Retorica partes. Avgränsningen sker eftersom det är 

karaktären och vad som är passande för denne och skapandet av trovärdighet som är av relevans 

för uppsatsens syfte. Utöver detta tillämpas hermeneutiken som en övergripande metod. 

Det går att utläsa att Kissie blir trovärdig på grund av att det är sin egen plattform, bloggen, som 

hon agerar på. Detta då språket och de ämnen som tas upp blir passande för sammanhanget och 

karaktären och är av intresse för hennes läsare som följt henne genom åren. Dessa läsare har 

troligen utvecklat en parasocial relation med Kisse och är positivt inställda till bloggerskan och 

identifierar sig även med henne genom hennes språkdräkt och de ämnen som tas upp i bloggen. 

Kissie använder ett ”vi och ett dem” i sina texter något som också medför ett förtroende för vi-

publiken. Trovärdigheten inför vi-publiken skapas också på grund av att Kissie upplevs som 

autentisk med sitt personliga skrivande och det spelar ingen roll att hon tidigare gått ut med att 

Kissie endast är fiktiv då hon blir övertygande för stunden. Autenticitet blir således ett 

trovärdesmedel som skapas relativt lätt på den subjektiva och personliga plattform som bloggen 

är. Dock uppfattar ”ni-publiken” inte Kissie som trovärdig då de finner henne och hennes åsikter 

som opassande och därmed provocerande. 

Kissie visar upp en persona som hon delvis skapat själv men som också skapats av den kritik 

som hon utsatts för och de förväntningar som läsarna har på henne. Det är en persona som med 

hjälp av språket uppvisar en ung tjej som bryr sig om sin vi-publik och har ett intresse av ”ytliga” 

ämnen såsom skönhetsoperationer. Samtidigt vill Kissie driva seriösare ämnen som feminism, 

något som kamoufleras med en provokativ stil, obstinata och känsloladdade uttryck. Kissie har 

visat i denna uppsats att den provokativa stilen är retoriskt effektiv för skapa och bibehålla 

uppmärksamhet kring sig själv. Det vore därför intressant att undersöka provokation som retorisk 

metod närmare i framtida studier.  

Avslutningsvis visar analysen också att dramat på bloggen och det som sker utanför den har en 

ömsesidig påverkan på varandra då Kissie har nytta av att skriva om aktuella ämnen då hon 

bibehåller ett intresse kring sin karaktär samtidigt som dessa ämnen får uppmärksamhet av att 

visas i Kissies välbesökta blogg. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1:                                                                                                                                           

”Ämne-Skönhetsoperationer” Publicerad: juli 5, 2015-4:45  

Jag sitter här uttråkad på båten och tänkte ta upp ett ämne som är väldigt diskuterat, nämligen 

plastikoperationer. Jag tror att det är så pass spännande som det är eftersom många vill göra det, 

men kanske inte vågar. Sen ser man andra göra det lika enkelt och snabbt som att gå till frisören 

och där står man själv och velar fram och tillbaka hela livet. Någon som känner igen sig när jag 

skriver så? Jag har fått den känslan eftersom det är så himla många som ställer frågor om det och 

vill veta detaljerat varför, hur, när, varför.. Sen finns det ju många skräckexempel på nätet, och 

det gör det ännu mer spännande! Att det faktiskt kan bli helt tvärt om. Men när man googlar så 

kommer oftast skräckexempel upp, för det är roligare och ger klick. Men det finns även massor 

av lyckade ingrepp, men dom lägger man inte lika mycket fokus på eftersom det inte finns så 

mycket att diskutera där. 

 

Såhär ser det ut när man googlar, fails och gone bad kommer först.. 

Jag har ju själv op mig, brösten och näsan. Jag vet att folk säger ”hon har typ gjort 100 

operationer!!” fast jag egentligen har gjort 2 haha.. Men åter igen är det mer intressant när det 

går åt det extrema hållet eller när det går snett. Jag bryr mig inte riktigt om vad folk säger 

eftersom jag kan verkligen säga att jag är jättenöjd. Jag är mer bekväm med hur jag ser ut 

idag än när jag var 17-18. Men sen vet jag ju inte heller om det beror på min ålder Jag är ju 

så mycket klokare och visare nu, lol. Mina bröst snackades det mycket om, folk tror jag 

förminskade dom andra gången men det gjorde jag inte. Utan jag väljer själv att framhäva dom 

ibland, och ibland klä ner dom. Så när folk skriver ”vad hände med brösten?” så skrattar jag. 

Hallå, kläder?? 

http://kissies.se/wp-content/uploads/2015/07/fail.jpg
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Om någon vill genomgå en skönhetsoperation tycker jag att man ska go for it, absolut varför 

inte? Man lever bara en gång och kommer man gå runt hela livet och undra varför man inte 

gjorde det så tycker jag det är lite slöseri också. För visst tycker många att man slösar på pengar, 

men alla ser ju det olika. Jag tycker att det kan vara extremt onödigt att lägga pengar på 

en båt eller en dyr ugn för skiten kommer ju rosta sen ändå. Jag ser det ändå som att jag har 

lagt pengarna på mig, det har jag ju onekligen gjort haha Förstår ni? Så det handlar nog mer om 

intressen.. MEN en sak tror jag man ska komma ihåg att man kommer inte bli 100 % nöjd bara 

för man har gjort en op. Vissa människor har en tendens att leta fel hos sig själv, och det slutar 

inte. Så om man säger ”jag ska bara göra det här” kan det sluta med att du har ”bara” fixat till 5 

saker. Värt att tänka på iaf för jag vet många som har gjort så. 

Många bloggerskor tex gör operationer som dom sen döljer, jag misstänker att det beror på alla 

fördomar som folk har. Men jag tycker personligen det är BS för idag handlar det mycket om 

sponsorer och jobb, har man gått ut med en op kan man inte vara en förebild. Har man gjort en 

synlig boobjob, men inte gått ut med det kan man fortfarande få vara på omslaget av ”bra hälsa” 

eller vad tidningar kan heta. Tydligen har även dom känt att dom inte ”duger till” eller faktiskt 

bara vill fixa till något. Det gör dom inte till en mindre hälsosam människa bara för det, eller 

mindre förebild. Det hade varit häftigare om man stod för det, jag tror det hade slagit hål på flera 

fördomar då, istället viskas det och snackas skit. 

Sen är det väldigt mycket dubbelmoral när det kommer till op. Vissa saker är mer ”ok” än andra. 

Tex, det var inte riktigt OK att Michael Jackson vart vit och op näsan (nu spelar de ingen roll vad 

man tycker om slutresulatet) men att Caitlyn Bruce op sig till kvinna hyllas. Båda var 

uppenbarligen missnöjda med den kropp dom var i, varför blir den ena hyllad och den andra 

nertryckt och förlöjligad? Är inte det orättvist? 

Berätta, hur ser ni på folk som har valt att skönhetsoperera sig? Har DU tänkt tanken att 

göra det? 

 

Bilaga 2:  

”Det finns fel slags feminister” Publicerad: oktober 3, 2015-7:19  

Det är inte OK att alla kvinnor är feminister, för då blir dom riktiga feministerna irriterade och 

sura. Du måste visst se ut på ett visst sett, ha dom rätta åsikterna i vid dom rätta tidpunkterna. 

Nej såklart stämmer det inte men det en del som tycker det, tyvärr. Det finns dom som anser sig 

ha mer rätt att kalla sig själv för feminist, som att det vore något speciellt. Som att dom har gått 

med en klubb där endast vissa får vara medlemmar. Dom som inte får vara med kallas både för 

fjortis feminister, hobby feminister, trend feminister och bittert*ttor. Finns säkert flera gulliga 

namn som används för att kunna separera på dom riktiga och på dom som inte är det. Ja, enligt 

dom själva dårå. 
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Jag tycker inte ens att det ordet ska finnas, varför ska det vara något speciellt att vilja ha det 

jämställt? Vill inte alla det? Borde det inte bara vara självklart att alla vill ha jämställdhet istället 

för att man måste fråga någon ”är du feminist?”. Tycker det är en sån knäpp fråga.. Det är som 

att fråga ”tycker du kvinnor är lika mycket värda?” till en ung kvinna år 2015. Det är väll klart!! 

Så när jag får den frågan på instagram blir jag ransande och vill skrika ”VADÅ VILL DU TJÄNA 

MINDRE PENGAR ÄN MÄN OCH VARA TVUNGEN ATT SE UT PÅ ETT VISST SÄTT FÖR 

ATT VARA EN FRÖJD FÖR ÖGAT?! VA?!”. Men det går ju inte, personen som frågade var 12 

år gammal och visste inte bättre. Hon har bara lärt sig att feminist är något dåligt och sällsynt. 

Så åter igen.. Vem är det som bestämmer hur en riktig feminist ska vara? Den äldre kvinnan med 

hängbröst, trosa lika stor som mina lakan och slitet hår? Nej, det är det inte. Vi ska alla vara det, 

män och kvinnor. Och att diskriminera en viss typ av kvinnor (som ser ut och är som mig tex) 

kommer inte hjälpa er att göra världen mer jämställd. Snarare tvärt om.. Kvinnohatet drar ner oss 

mer än vad mäns patetiska förväntningar gör. Tänk på det nästa gång ni anser er veta mer om 

könsroller än någon annan. Sätt inte er själva på en piedestal. 

För tro inte för en sekund att jag inte förstod varför reaktionerna vart som dom vart när jag 

visade upp en knappt stubbig armhåla på min blogg/instagram. Reaktionerna var som dom var 

för jag ser ut som jag gör. Folk förväntar sig inte att ”såna som jag” kan ha en viss typ av åsikter. 

Och det var just därför jag valde att lägga upp den. Så vi inte sätts i fack av andra, ni bestämmer 

inte i vilket fack jag tillhör. Det gör jag själv. 
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Detta skrev ”Lady Dahmer” på hennes 

instagram. En accepterad feminist om jag 

får uttrycka mig så? Jag tror även hennes 

text förvånade folk, men det var så på 

pricken så jag finner inte ord. Hon skriver 

detta som att hon verkligen kan sätta sig i 

min situation. För det gjorde hon 

verkligen. Hon tog dom orden jag inte kan 

få fram och formulerade det helt rätt. 

Hörde även att någon pajas tog upp det i 

NRJ imorse eller igår och tyckte det var 

dubbelmoral från min sida för jag har 

opererat mig. Åter igen, VAD FAN HAR 

DET MED SAKEN ATT GÖRA? 

Bojkottar NRJ och deras tröga skallar tills 

jag fått en ursäkt. Men inte förväntar jag 

mig en, för det är ingenting trögskallar 

bjuder på. Men nu lämnar jag detta ämne 

för ett tag, vart väldigt mycket armhålor 

på en kort tid. 
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