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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Det universella ordet

Från en jord av läten. Till rötter av bokstäver och en stam av ord. Grenar av enklare nedtecknanden 

och offentliga tal. Kvistar av böcker, tidningar och tidskrifter; radio, TV och Internet. Blad av 

sociala medier, däribland bloggen. Det är språkets träd, ett träd som vuxit och utvecklats i takt med 

människan och hennes möjligheter att uttrycka sig, ett träd som för varje dag växer sig ännu lite 

större.

Det som en gång konverserades som, för människan idag, oförståeliga ljud har blivit till bokstäver 

och ord. Ord, som med endast ett knapptryck kan delges till varenda människa i världen uppkopplad 

till Internet. Auditoriet har blivit universellt, dvs. de ord endast nådde den publik som samlats på 

torget i antikens Grekland kan med dagens teknik bli ord för hela världen. Genom ordets ökade 

makt har även rhetorica docens, den teoretiska läran om övertygandekonsten, fått ett uppsving 

(Rosengren, 7-11). 

Vad det gäller rhetorica utens, handlingarna inom övertygandekonsten, är i detta en viktig del att 

underlätta för människor att göra en tanke gemensam (Dalström & Sigrell, 2010), dvs. att från en 

sändares minne översätta en bild eller idé så att en mottagare i sitt återskapar den så lik ursprunget 

som möjligt. Genom bloggen som kommunikationsmedel har innebörden av just ”den gemensamma 

tanken” fått en större betydelse eftersom målgruppen som tillåts att omfattas av ”gemenskapen” har 

utökats med anledning av både politiska och tekniska lösningar (Rosengren, 7-11). 

1.2 Från nördidé till världssuccé

Idéen kring fenomenet ”blogg” (på engelska ”blog) har funnits sedan ”World Wide Web” för första 

gången såg dagens ljus och det första inlägget skapades år 1992. Bloggen fungerade då som ett 

medel för att förklara Internets utveckling och dess funktioner. År 1997 utvidgades idén kring 

bloggen, då kallad ”slashdot”, genom att formatet för att publicera artiklar användes på ”News for 

Nerds”, ett forum för s.k. datanördar. I denna krets växte sig fenomenet snabbt känt och spred sig 
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till andra forum så som nättidningar eller platser där folk valde att göra sina dagböcker elektroniska 

(Dennis, 2011).

År 1999 myntades för första gången termen blogg (från tidigare ”web log”) som inte bara skulle 

visa sig ta en plats i ordlistor världen över, utan även fungera som en del av samhället. 

Utvecklingen blev explosionsartad och när mätningar gjordes år 2005 visade det sig att existerande 

antal bloggar vid tidpunkten var 19,6 miljoner och att det i genomsnitt skapades en ny blogg varje 

sekund (Dennis, 2011). 

Funktionen, liksom syftet av bloggandet är av varierande karaktär. Medan företag kan använda 

bloggen till att göra reklam för produkter använder andra den till att dela med sig av och diskutera 

mål och tankar med folk med liknande intressen. Även för politiker har bloggandet blivit ett 

populärt sätt att arbeta för att nå ut till väljare. Somliga tjänar pengar på sitt bloggande genom 

annonsering av företag på webplatsen, medan de flesta gör det utan ekonomiska syften. En viktig 

del av bloggen är kommentarsfunktionen som gör det möjligt för läsare att replikera på inläggen 

(Dennis, 2011). 

1.3 Delade åsikter kring det meddelande mediet

Antikens retorik och det skrivna ordet kritiserades starkt bl.a. av Sokrates i Platons dialog 

”Faidros”. I dessa hävdade Sokrates att bristen i det skrivna ordet främst ligger i att det inte går att 

ställa frågor till en text och få svar. En annan fara han såg med nedskrivna ord var att de inte, till 

skillnad från de talade, var anpassade till olika mottagare. Problemet med detta var att läsare kunde 

missförstå en text utan att kunna ifrågasätta och reda ut vad författaren egentligen menade (Platon, 

2011). Men sedan retorikens och demokratins uppkomst omkring 400 år f.Kr. har mycket hänt. 

Genom demokratiseringen världen över blev ordet friare, människor fick tycka och tänka, om än till 

en början endast vissa (Ordrum, 2011). Möjligheten att replikera på en text kom bl.a. med 

insändarsidor i tidningar och bland det senaste i utvecklingen är just bloggandet där läsarna direkt 

kan kommentera på inläggen. 

 

En av Sveriges idag mest lästa bloggar, ”Blondinbella”, drivs av Isabella Löwengrip (Aftonbladet, 

2011). På sin blogg arbetar hon just på ett interaktivt sätt med läsare där hon förutom 

kommentarsfältet har frågestunder där läsare kan ifrågasätta det som de inte förstår eller har en 
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annan åsikt om. Löwengrip replikerar sedan på detta. Utöver text innehåller bloggen även en hel del 

visuella medel. Enligt Isabella själv arbetar hon även med olika målgrupper som hon ”skriver till” 

olika tider på dagen (Bergqvist, 143). 

Något som dock har kritiserats bl.a. av Maria Wetterstrand i en artikel på Expressen Debatt (2008) 

är att det på bloggar liksom Blondinbella förekommer smygreklam genom produktplaceringar. I 

detta fall handlar det om att företag betalar bloggare för att skriva om produkter, ofta utan att de är 

tydliga med att så är fallet. Vanlig reklam däremot, förekommer som annonser där läsaren är 

medveten om att hon eller han utsätts för marknadsföring. Wetterstrand hävdar att bloggare här 

fungerar som verktyg för företag att nå ut med produkter då de genom sin förmåga att övertyga 

skapar behov hos läsare att vilja ha saker utan att läsarna själva är medvetna om processen. Hon 

uttrycker problemet som ”ingen skrek väl efter en platt-tv eller en Ipod innan de fanns? Reklamen, 

produktplaceringarna och den övriga marknadsföringen skapar ofta de behov företagen vill 

tillfredsställa” (2008). 

2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av Kenneth Burkes teorier kring: identifikation, perspektiv, 

symbolism, kontext, klusteranalys samt de fyra pyramiderna (samtliga begrepp är översatta från 

engelska till svenska av uppsatsförfattaren) analysera vilka av dessa medel Isabella Löwengrip 

använder sig av för att övertyga på bloggen Blondinbella. Burkes teorier ska även fungera som 

verktyg för utredande om huruvida s.k. smygreklam används eller ej på bloggen, vilket Maria 

Wetterstrand hävdar (2008). 

Uppsatsförfattaren tillhör själv en av de unga tjejer som spenderat otaliga timmar framför bloggen 

och läst mer eller mindre varje inlägg sedan juni 2006. Detta utan att egentligen veta varför. För vad 

är det som gör att folk dag efter dag återvänder för att läsa om en annan människas vardag? 

En av de grundläggande idéerna med denna uppsats är att auditoriet är av den universella 

karaktären, dvs. att i princip vem som helst ska kunna få tag på den. Däremot är det inte sagt att 

läsarna kommer utgöras av ett spektra av målgrupper, snarare är det troligtvis en homogen grupp av 

människor som utgör målgruppen. Det homogena i detta fall syftar till den naturliga begränsningen 

till ”retorikstuderande”. Anledningen att andra grupper naturligt utesluts är att en B-uppsats i retorik 
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bör vara på en nivå som förutsätter att läsaren har tidigare kunskap om teorier som studeras tidigare 

på kursen varför endast ett fåtal människor ska kunna få ut något av uppsatsen. Men att göra på 

detta sätt, dvs. att begränsa målgruppen till retorikstudenter känns mindre passande i detta fall. Det 

är nämligen så att det som uppsatsen berör, dvs. hur Blondinbella väljer att påverka läsare mest 

borde tilltala de som faktiskt läser hennes blogg - en grupp som utgörs av unga tjejer (Norrby & 

Löf, 2010). Dessa är inte retorikstuderande på B-nivå eftersom de inte ännu nått universitetet, utan 

är yngre. Ändå är det viktigt att dessa flickor vet hur Blondinbella, som ju påverkar så många i sitt 

skrivande (Norrby & Löf, 2010), arbetar med sin retorik. Med anledning av detta har 

uppsatsförfattaren själv valt att i viss utsträckning beskriva teorin på ett sätt som även ska kunna 

förstås av de som inte är helt införstådda med den retoriska teorin från början. 

Att vara medveten om vilken typ av rhetorica utens som en av Sveriges största bloggare nyttjar är 

viktigt eftersom så många människor, därav framför allt många unga, läser och låter sig påverkas. 

En studie visar att 69 % av Sveriges unga tjejer följer bloggar och aktiviteten blir en del av deras 

vardag samt därmed även uppväxt (Norrby & Löf, 2010). Genom att studera på vilket sätt påverkan 

genom bloggande sker blir det tydligt om denna är farlig för läsarna t.ex. genom att skapa skadliga 

trender. Löwengrip har trots allt skapat ett visst ethos hos de läsare som följer hennes blogg. För 

vissa blir bloggen som en kompis, någon att lita på, även om läsare generellt hävdar att de 

reflekterar över vad som skrivs innan de bestämmer sig för att tro på det (Norrby & Löf, 2010).

3 Metod

Analysen av Blondinbella är av kvalitativ karaktär med anledning av uppsatsens begränsade 

omfång, både tids- och utrymmesmässigt. De analyser som görs är utifrån författarens 

förutsättningar och kulturella bakgrund, något som påverkar resultatet. 

Begränsningar i uppsatsen görs även genom att varken läsarnas eller Löwengrips perspektiv inte tas 

till hänsyn eftersom det skulle kräva att uppsatsförfattaren vet hur de tänker. Analysen har istället 

gjorts utifrån Burkes perspektiv och hur uppsatsförfattaren har tolkat hans teorier.  Kritik kan riktas 

mot att teori från endast en källa har använts, men genom detta ges möjligheten att gräva lite 

djupare i en mans idéer istället för att skrapa på ytan på flera. Ytterligare analyser kan naturligtvis 

göras utifrån andra teoretiska utgångspunkter för att ta fram och belysa andra sidor av retoriken i 
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Blondinbella, men i detta fall är det Burkes ”Language of Symbolic Action” som står som 

primärkälla för teorin. 

4 Teoretiska utgångspunkter

4.1 Kenneth Burke

Kenneth Burke (1897-1995) var en framstående amerikansk filosof inom litteraturvetenskapen med 

symbolism som specialistområde. Han definierade rhetorica utens som ”The use of words by human 

agents to form attitudes or induce actions in other human agents" när han arbetade med sina teorier 

kring språket (Bradley University, 2011). 

Uppsatsförfattaren har i denna uppsats valt att dela in Burkes teorier ur boken ”Language as 

Symbolic Action” (1966) i sex avsnitt efter ökande förståelse där den första är mest grundläggande 

och den sista av djupare karaktär: identifikation, perspektiv, symbolism, kontext, klusteranalys och 

Burkes fyra pyramider. 

4.1.1 Identifikation

Burke hävdar att när människan formar sin identitet gör hon detta genom att automatiskt identifiera 

sig med familj, nationalitet, politiska och kulturella grunder, religion osv. ”Innehållet” i identiteten 

kan både vara direkt synligt och osynligt mot omvärlden, men kan däremot avslöjas genom analys 

av språket (301). 

Identiteten är situationell och människan agerar utifrån hur hennes identitet har formats av 

omgivningen. Som exempel tar Burke en fåraherde som föder upp får för slakt. Även om han 

behandlar fåren på bästa möjliga sätt för dem själva är han ändå implicit identifierad med deras död 

i en annan situation, nämligen vid slakten. Fåraherden är alltså inställd på att först behandla fåren 

väl för att sedan skicka i väg dem på slakt eftersom han identifierar sig med fåraherden som yrke 

eller livsstil i olika situationer (Burke 301). 

Anledningen till varför teorin kring identifikation är intressant är att den genom applikation på 

Blondinbella kan avslöja huruvida Löwengrip använder sig av metoden för få läsaren att identifiera 
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sig med henne själv, andra personer, ting, känslor etc. Tanken är även att analysen skulle kunna 

påvisa eventuell smygreklam genom att det exempelvis finns en koppling mellan en produkt och 

läsaren genom identifikation. 

4.1.2 Perspektiv

Enligt Burke väljer varje författare sitt perspektiv, antingen medvetet eller omedvetet. Han väljer att 

beskriva fenomenet som ”terministic screens” där viss nomenklatur framhäver vissa ”kanaler” 

snarare än andra . Dessa terministic screens kan liknas vid foton av samma objekt där olika filter 

har används och därmed olika färger framhävs. På ett liknande sätt fungerar det inom akademin 

som inom ett visst ämne väljer att se ett fall ur just den specifika akademins perspektiv, samtidigt 

som andra synvinklar dämpas (Burke 45).  

Burke hävdar att terministic screens är nödvändiga för språket eftersom vi inte kan använda det utan 

termer. De som väljs att användas, det valda fotofiltret, skapar hos mottagaren en liknande 

terministic screen där denna belyser viss information samtidigt som annan dämpas. Han menar 

också att det finns fyra typer av terministic screens, dvs. fyra huvudperspektiv: nationalitet, 

klasstillhörighet, familj och det individuella (90-91).

Enligt Burke har även alla författare psykologiska tics i form av exempelvis fixa idéer och 

favoriserade bilder av något. P.g.a. detta framhävs därför vissa saker mer än andra av en person, 

även det kopplat till perspektiv och terministic screens (101). På samma sätt väljer en person 

samtidigt att lägga mindre fokus på annat, något som Burke beskriver som att författaren ”städar” i 

sina ordval för att få någonting sagt (159). Han poängterar även vikten av att en persons valda 

termologi är en reflektion av verkligheten och därmed även ett urval av den, vilket även betyder att 

det samtidigt är en avvikelse från den (45). 

Vikten i denna teori ligger i att, genom analys förstå, hur Löwengrip arbetar med perspektiv, 

medvetet eller omedvetet. Det är viktigt att vara medveten om att bilden hon förmedlar till läsaren 

genom text av något är en bild som är ”beskuren och redigerad” av henne själv, i hennes personliga 

fotoprogram. 
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4.1.3 Symbolism

Till skillnad från djuren använder människan ord och symboler för att skildra och kommunicera 

världen till varandra. Detta illustrerar Burke i sin berättelse om fågeln i klassrummet som var fast 

och inte kunde flyga ut eftersom den inte såg det öppna fönstret. Hade det istället varit frågan om en 

människa som var fast i rummet hade barnen kunnat förklara för människan hur hon borde ha röra 

sig på bästa sätt för att komma ut. Ur denna aspekt, att människan använder ord för att 

kommunicera världen, är hon unik (4). 

Symbolism är det som Burke anser vara det allra mest centrala med språket och till och med en 

människas verklighet. Han påstår att mycket av den verklighet som hon känner till inte skulle 

existerat om det inte vore för hennes förmåga att hantera symbolism (48).  Han beskriver sin teori i 

följande stycke:

 Can we bring ourselves to realize... just how overwhelmingly much of what we mean by ”reality” has been 
 built up for us through nothing but our symbol systems? Take away our books, and what little do we know 

 about history, biography, even something so ”down to earth” as the relative position of seas and continents?[...] 
 In school, as they go from class to class, students turn from one idiom to another. The various courses in the 

 curriculm are in effect but so many different terminologies. And however important to us is the tiny sliver of 
 reality each of us has experienced firsthand, the whole overall ”picture” is but a construct of our symbol 

 systems. To meditate on this fact until one sees its full implications is much like peering over the edge of things 
 into an ultimate abyss. And doubtless that’s one reason why, though man is typically the symbol-using animal, 

 he clings to a kind of naive verbal realism that refuses to realize the full extent of the role played by 
 symbolicity in this notions of reality (Burke, 5).

Genom symboler kopplar alltså människan en känsla eller ett ting med ett annat. För olika 

människor från olika kulturer ser kopplingen olika ut eftersom det är genom uppfostran, både i 

skolan och i livet utanför, en människas verklighetssyn byggs upp av en mängd symboler. 

Symbolerna förs sedan vidare, från person till person, och den som en gång skapade symbolen har 

makt över ett helt led människor med just denna syn. Detta kopplar även till ovanstående om 

perspektiv då det också visar på att det inte går att vara objektiv då personen är påverkad av sin 

bakgrund eller nätverk av symboler (Burke 5). 

Något som också påverkar språket är ideologi som Burke anser har stor makt på det som yttras: “An 

“ideology” is like a spirit taking up its abode in a body: it makes that body hop around in certain 
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ways; and that same body would have hopped around in different ways had a different ideology 

happened to inhabit it” (6).

Intressant med att applicera denna teori på Blondinbella är att den kan avslöja Löwengrips 

bakgrund genom att det görs kopplingar mellan vad hon har för värderingar och vilka associationer 

hon har till vissa ting. Detta kopplas ihop med både identifikation och perspektiv då en läsare med 

samma associationer kan identifiera sig med det som skrivs om eller visas på bild liksom att ett 

perspektiv kan visa sig genom symbolism. 

4.1.4 Kontext

Burke talar om att det finns två olika sätt för ett ord att hamna i en kontext genom att det finns två 

olika huvudgrupper av kontexter eller situationer. Den första behandlar kontexten som i en mening i 

en artikel, bok eller dyl där termer står i relation till andra termer, dvs. den är ”verbal”. För att 

illustrera detta behandlar Burke exemplet ordet ”vän” som i en kontext han ha samma denoterande 

ord som ordet ”fiende” kan ha en i annan kontext (Burke 359). 

Kontexten kan även vara ”non verbal”. Detta innebär att situationen finns lagrad i en persons sinne 

utifrån dennas erfarenheter exempelvis som en bild. Dessa non verbal situations är beroende av vad 

den specifika personen har för social och kulturell bakgrund. Detta är alltså en viktig aspekt att ta i 

beaktning för exempelvis en författare som måste ta hänsyn till att alla kanske inte har samma 

uppfattning om ett objekt eller dyl. som denna själv har. Exempel på en non verbal situation är ordet  

”varg” som används olika i ett fall där det finns en varg som det varnas för eller då ordet bara 

används som det står i ett lexikon, dvs. utan känslomässig laddning. Det är inte här orden i 

meningen som ger ”tyngden” till ordet varg, utan situationen och den enskilda personens upplevelse 

som skapar kontexten (Burke 359). 

Tänk dig att du tillsammans med din sambo bor på en gård där ert leverne är fåruppfödning. 

Plötsligt ses en varg vid husknuten och du ropar förtvivlat till din sambo ”varg!”. Hade situationen 

istället varit en annan, att ni över elvakaffet diskuterat Sveriges vargstam hade ordet ”varg” 

antagligen använts på ett annorlunda sätt. Här är det alltså inte de konnoterade orden i samtalet som 

är det viktiga för hur ”varg” upplevs, utan den icke verbala situationen, den som finns i lagrad i 
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sinnet som symboler av tidigare erfarenheter och som rör dina känslor, dvs den som det inte går att 

sätta ord på (Burke 359). 

Burke hävdar  att språket är socialt konstruerat och att olika grupper ur olika samhällen har olika 

uppfattningar om exempelvis ett ord. Han beskriver det som att ordet för ett ting kommunicerar 

”själen”, människans uppfattning, till tinget som samhället lagt till det. Ett exempel Burke nämner 

är gräsmattan på ett universitetsområde. Tanken är inte bara att det är det fysiska gräs som man ser 

utan även en symbol för löftet om en ordentlig och meningsfull utbildning (361). 

Denna teori är viktig är för att kunna avgöra om en klusteranalys är lämplig genom att orden 

runtomkring har en betydelse eller om den egna uppfattningen och erfarenheterna av ordet är 

viktigare och vad detta i så fall innebär. Även här handlar det om social och kulturell bakgrund som 

påverkar uppfattningarna. 

4.1.5 Klusteranalys

 “[T]he ‘Unconscious’ implications may not be made conscious until one has methodically devoted 

oneself to the task of inquiring into the fulfillment of a given symbol system as such”  (Burke 70).  

Utifrån Burkes teorier har det som Sonja K. Foss benämner ”klusteranalys” utvecklats. 

Klusteranalysmetoden handlar om att symboler kan kopplas ihop med andra ”huvudsymboler”. I 

praktiken skapas det en relation mellan termer genom hur en skribent väljer att associera dessa till 

varandra. I texter kan nämligen åsikter uttryckas implicit genom denna associationsteori vilket 

betyder att läsaren kanske inte direkt är medveten av vilken påverkan han eller hon utsätts för.   

Genom klusteranalysen avslöjas, som Foss väljer att beskriva det, en författares ”kullar och dalar”, 

dvs. dennes identitet (66). 

Tillvägagångssättet för modellen är att först väljs nyckelbegrepp ut, sådana som är bärande för 

texten eller förekommer ofta. Därefter väljs kluster ut runtom som konnoterar till dessa 

nyckelbegrepp. Även visuella artefakter kan vara underlag för klusteranalys eftersom dessa 

innehåller mängder av symboler. I dessa fall kan exempelvis färger, former och bilder verka i 

samband och påverka hur de uppfattas (Foss 66-67).
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Burke själv väljer i sin ”Language as Symbolic Action” att beskriva processen lite mer ingående. 

För att finna strukturen i texten är utgångspunkten att se de interna relationerna mellan termer, detta 

görs genom tre steg (Burke, 368):

1. Räkna hur många gånger ett ord förekommer i en text jämfört med resten av innehållet, detta 

beskrivs som steget som är närmast den faktiska säkerheten, men så mycket längre än denna 

säkerhet kommer sträcker det sig inte.

2. Ekvationer kan byggas upp genom att begrepp/ord relaterar till varandra. I detta steg kartläggs 

ord som är synonyma. Däremot finns det mellan två synonymer viktiga skillnader att ta hänsyn 

till då de exempelvis kan ha en negativ respektive positiv inriktning.

3. Det tredje steget handlar om att identifiera en ”god-term” som är sammanfattande för hela verket 

i sig. Denna finnes genom att välja en titel för en del av ett kapitel, för hela kapitlet, för en grupp 

av kapitlen samt till slut en s.k. god-term. Termen används sedan för analys av relationen mellan 

verbal och non verbal situations i hur ord används. Genom detta går det vidare att plocka ut 

”universals”, dvs. termer som är sammanfattande för exempelvis ett stycke, det blir alltså en form 

av förkortning av texten eller kontexten. Universals är ofta generella ord såsom träd eller hund 

som inte syftar till något specifikt objekt utan endast ett tema där varje person själv har sin bild 

av det. Detta kallades av de gamla retorikerna för synekdoke där delen representerar hela (eller 

tvärtom) . Ett exempel som Burke beaktar är hur en persons ena klädesplagg kan säga något om 

hela personen som bär det (Burke 368-371). 

4.1.6 Burkes fyra pyramider

Universals, eller god-terms, kan testas i Burkes modell med fyra pyramider för ”mätning” av 

komplexiteten och termens faktiska kontext. Genom denna analys blir det även tydligt vilka non 

verbal situations som gömmer sig bakom en term (373-377). 

Burke använder sig av fyra pyramider i vilka han delar in ord (tre empiriska):

1. ”Natural order”: Ord för ting och händelser som går att se och ta på

2. ”Verbal order”: Ord för ord såsom ”grammatik”, ”retorik”, ”etymologi” etc. 
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3. ”Sociopolitical order”: Sociopolitiska ord för personliga och sociala relationer såsom ”rättvisa”, 

”tvång” osv.

4. ”Supernatural order”: ord som beskriver sådant som ingen vet om det finns i verkligheten eller 

ej, exempelvis ”gud”. 

Fig. 1. Burkes fyra pyramider; natural order, verbal order, sociopolitical order samt supernatural order (Burke 374) 

Dessa pyramider ska utgöra grunden för språket, men de flesta ord kan passa in i flera pyramider 

vilket gör de mer komplexa. Ett exempel som Burke använder är ordet ”person”. Kroppen personen 

har går in under natural order, medan personens mentala mogenhet och användande av symbolik 

passar in under verbal order. Dessutom har personen relationer med samhälle och andra personer, 

vilket går in under sociopolitical order medan supernatural order habituerar ordet i den meningen att 

personen härstammar någonstans i från som uppfattas som övernaturligt. 

Tanken med användandet av de fyra pyramiderna i analysen är att denna teori ska visa 

komplexiteten i Löwengrips skrivande. Vilken nivå ligger hon på; vardagligt ”snack” eller djupare 

resonemang? 

5 Empiri 

Det empiriska materialet är hämtat från inlägg på bloggen ”Blondinbella” skriven av Isabella 

Löwengrip. Både textstycken och visuellt material har slumpvis valts ut för analys: Förbered dig 

inför hösten (Bilaga 1), Läsarfråga (Bilaga 2) samt ett foto (Bilaga 3) . När Löwengrip började sitt 

bloggande år 2005 var läsarna främst i 14-årsåldern, men nu är de flesta mellan 20 och 30 år 

(Ström, 2011).

På Blondinbella skriver Löwengrip dagligen om sitt liv som tjugoåring.  Enligt henne själv består 

detta, förutom bloggen, av arbete med hennes fyra aktiebolag, studier vid Lorange Institute of 

Business i Zürich, hennes andra bok som hon nu skriver på, den egna tidningen ”Egoboost” samt en 

hel del mode, resor, middagar och livsstilsråd. Bloggen har hon drivit sedan 2005 och sedan dess 
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har en hel del hänt . En ung, festande och provocerande tjej utklädd till ”playboy-

kanin” (Löwengrip  1, 2005) har utvecklats till en affärskvinna klädd i kavaj som föreläser och 

visserligen fortfarande festar en del, dock på ett mer städat sätt, och umgås både med Sveriges 

företagar- och kändiselit (Löwengrip 2, 2011). På bloggen förekommer även en hel del bilder, både 

på produkter samt på henne själv och vänner (Löwengrip 3, 2011).

6 Analys

6.1 Förbered dig inför hösten (Bilaga 1)

Tydligt i detta inlägg är att Löwengrip arbetar med att försöka få läsarna att identifiera sig med 

begrepp som planering, ”Ordning&Reda” och stress. Inlägget börjar med att hon beskriver en 

situation som hon hävdar att många är i vid denna tidpunkt, något som förmodligen stämmer ganska 

bra: ”Många känner sig stressade och det är inte så konstigt eftersom man har hunnit tagit det lugnt 

under sommaren och helt plötsligt ska man tillbaks (sic) till den snabba vardagen som man för 

någon månad sedan ville komma bort ifrån” (Löwengrip 1, 2009). Utifrån situationen med att 

semester och lov börjar lida mot sitt slut kopplar hon en känsla av stress, men även en lösning på 

detta. Poängen är att läsaren identifierar sig med kalendern då denna är lösningen på den otäcka 

känslan som Löwengrip har lockat fram hos läsaren. Nu råkar det även vara så att kalendern i 

sammanhanget är av varumärket Ordning&Reda, vilket tyder på eventuell dold reklam eftersom 

hon aldrig i inlägget nämner att det skulle handla om reklam. 

Vad det gäller perspektiv och terministic screens blir detta tydligt då klusteranalysen tas i beaktning, 

eftersom det här är tydligt vad som har belyst på ett positivt respektive negativt sätt. Mest troligt är 

här att Löwengrip varit medveten om vilket filter hon valt att belysa texten med eftersom hon är 

tydlig med att hon har en åsikt på ämnet: ”Lösningen på stress, ångest och att bli mer effektiv är en 

bra kalender och anteckningsblock” (Löwengrip 1, 2009).

Resultatet av klusteranalysen av detta inlägg ger fyra nyckelbegrepp eller god-terms: ”höst”, 

”anteckningsbok/kalender”, ”planera” samt ”Ordning&Reda”. Runtom dessa återfinns 

konnoterande kluster (se nedan). Kring ”höst” kretsar mest negativt laddade begrepp som ”nervös”, 

”stress” och ”ångest” men även några av mer hoppingivande karaktär som ”bli mer effektiv”. 
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Resultatet för ”anteckningsblock/kalender” visar på motsatsen. Här förekommer en mängd positiva 

begrepp såsom ”fin”, ”lösningen” och ”värt att lägga pengar på”. Inga negativa begrepp sätts i 

relation till ”anteckningsblock/kalender”. Samma resultat gäller för nyckelbegreppet ”planera” som 

konnoteras av exempelvis ”mer effektiv”, ”komma bort från stressen” samt ”tid för mig själv”. Inte 

heller här återfinns några negativa konnotationer. 

Vad det gäller ”Ordning&Reda” är det dennoterande för alla de andra nyckelbegreppen och därmed 

även de andra klustrena. Trots att ”höst” tidigare i texten förknippats med något negativt förändras 

dock dess innebörd när det förknippas med ”anteckningsbok”, ”kalender” och ”planering” eftersom 

dessa kluster skapar lösningar på det som verkade negativt inom klustret kring ”höst”. Klustret som 

skapas kring ”Ordning&Reda” blir därför av positiv karaktär. 

bävar   -   rutinerna -  nervös 

nya rutiner  -   Höst  -   stressade

 snabba vardagen -  stress - ångest - bli mer effektiv

lösningen  -   grundregel  -  

undvika att gå runt och försöka komma ihåg saker  

                          inte får glömma -     Anteckningsblock/kalender -   när jag ska sova

skriver i allt som jag ska göra/tänka på  -  behövs - fin - ett litet i väskan  

större vid nattduksbordet - värt att lägga pengar på

kalender - komma bort ifrån stressen

tid för träning - tid för mig själv - Planera - ”skriva-på-bok-tid” - mer effektiv

allt ska in! - ”allt i huvudet ska ner på pappret” 

kalender

planera  -  Ordning&Reda1  -   höst

anteckningsblock 

1 Varumärket Ordning&Reda
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Löwengrip använder sig själv som en symbol genom att de trogna läsarna redan vet att hon är 

framgångsrik ur ett karriärsperspektiv. Har någon undgått detta så blir det kanske tydligare när hon 

nämner att hon skriver på en bok i samband med att hon förklarar sitt eget användande av 

kalendern. Genomgående i inlägget temat ”nyckeln till framgång”, vilket det sista skulle kunna vara 

hon själv och planering eller kalender det första. Läsaren bör alltså köpa sig en kalender från 

Ordning&Reda för att bli som hon. 

Vad det gäller kontexten arbetar Löwengrip med verbala termer som visats ovan, men även en hel 

del med non verbal situations. Det handlar här om att hon litar till att situationen hon inleder 

inlägget med är av den karaktären att många kan känna igen sig i den och få de associationer till 

exempelvis planering och kalendrar som hon önskar. Genom detta drag antar Löwengrip att 

samhället skapat en non verbal situation runt kalender, eftersom detta ger mer effekt än om läsare 

endast hade sett  den som en bunt pappren med datum. 

När de fyra pyramiderna tas i beaktning är det främst natural order som blir aktuell liksom 

sociopolitical order. Löwengrip skriver nämligen en del om de ting som skapar en bättre relation till 

sig själv och andra och hon berör även relationen samhället-individen genom stressen som 

samhället inducerad i individen. Beroende på hur Burkes teorier tolkas skulle även supernatural 

order kunna gälla, men i så fall borde den gälla för allt. Löwengrip skriver nämligen om en 

människa. Varifrån människan härstammar vet inte läsaren, även om hon kan ha sina antaganden. 

Samma gäller för ting. Varifrån trädet kommer ifrån från början som pappret i kalendern är 

tillverkad av vet inte läsaren heller. Däremot nämns inte ord som ”Gud”, dvs. som konkret bedöms 

som något övernaturligt. Inget ur verbal order återfinns i inlägget. Komplexiteten i ”Förbered dig 

inför hösten” kan inte bedömas som maximal eftersom det inte går vidare djupt i vare sig 

sociopolitical order och supernatural order som är de som annars kan bidra med en extra dimension 

till texten genom djupare resonemang. 

6.2 Läsarfråga (Bilaga 2)

Liksom i ”Förbered dig inför hösten” arbetar Löwengrip i ”Läsarfråga” med identifikation. I detta 

fall handlar det om att läsaren identifierar sig med människor generellt som hon beskriver som 

”rädda för att söka inspiration, man orkar inte läsa artiklar om människor de (sic) har gått bra för 

eftersom man känner sig missnöjd med sitt egna (sic) liv” (Löwengrip 2, 2011). Samtidigt ger hon 
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råd till läsaren för att komma ur denna situation och tar sig själv som ett exempel på någon som 

lyckats. Här identifierar Löwengrip sig själv alltså med något slags må-bra-exempel och framgång. 

Vad det gäller terministic screens är det den individuella som tillämpas i inlägget då Löwengrip 

väljer sina egna erfarenheter som perspektiv: ”När jag ser ett klipp på Lady Gaga där hon är i sitt 

ess (sic) och hon bara strålar så tänker jag “vad ska jag göra för att vara i mitt ess (sic), när strålar 

jag?”” (Löwengrip 2, 2011). Att detta är fallet är däremot inte så konstigt eftersom mediet är en 

blogg där många väljer att skriva om just sig själva. Genomgående finns en positiv inställning som 

inger hopp genom att Löwengrip använder värdeladdade uttryck såsom ”börja drömma” och 

”inspiration”. Detta kan även identifikation kopplas till då det kan tänkas att läsaren vill identifiera 

sig med den positiva synen som Löwengrip förmedlar. 

Symbolism som används är ”inspiration” och ”energi” vilka symboliserar en känsla av positiv 

karaktär och även framgång då Löwengrip använder sig själv som symbol för detta. I fallet med 

detta inlägg är det inte tydligt ett ting som kopplas med exempelvis inspiration, utan snarare 

handlingar som läsaren ska utföra. Handlingar som ”lyssna på musik” eller ”drömma” är här 

kopplade till framgång genom symbolism. Även ideologi som Burke pratar om har här en betydelse 

då den visar att Löwengrip står för en positiv livssyn, i alla fall i det hon skriver. 

Exempel på både verbal och non verbal situations återfinns i inlägget. Det första blir tydligt då ett 

ord som exempelvis ”idéer” i detta fall verkar positivt medan det i sammanhang där det pratas om 

nazism skulle vara av negativ karaktär. Det är här alltså orden som står kring ”idéer” som skapar 

kontexten. När det gäller non verbal situations utgörs dessa av ”inspiration” och ”extrem passion” 

eftersom samhället har skapat en uppfattning kopplade till dessa begrepp. I en demokrati som 

Sverige verkar dessa begrepp positivt eftersom människan har ett ansvar att bygga upp ett bra liv, 

där exempelvis en passion kan vara en drivkraft. I en demokrati är det folkets idéer som styr och 

idéer kan komma från inspiration. Det sista även något som Löwengrip nämner i sitt inlägg. 

Vid klusteranalys av inlägget kan konstateras att ”inspiration/inspirerad” förekommer sex gånger, 

”du/dig” 14 gånger samt ”jag/mig” 11 gånger. Dessa begrepp fungerar även som ”tunga” för texten 

och används därför som nyckelord i analysen. Trots att både ”du” och ”jag” är pronomen finns 

skillnader i vilka ord som verkar konnoterande. För ”du” återfinns främst handlingar så som ”tänka 

i andra banor” och ”reflektera” medan ”jag” dennoterar fler ting såsom ”energi” eller 
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”promenadrundor”. Vad som kan tolkas av detta är att Löwengrip uppmanar läsaren, dvs. ”du”, till 

handling medan hon använder ”jag” som ett exempel för vad som kan uppnås genom handlingarna. 

Viktigt att poängtera är att ”inspiration” dennoterar båda tidigare nämnda kluster, vilket betyder att 

det uppfattas som ett mer komplext begrepp innefattande både handlingar, ting och människor (”du” 

och ”jag”).  

jag           lyssnar på musik        läser böcker         

drömma        Inspiration         Oprah 

Lady Gaga         Miley Cyrus       söka       barriär

tänka i andra banor      andra sätt att leva      idéer

läsa om andra alternativ   Du     söka dig till

börja drömma   rädd    människa   reflektera   inspiration

inspiration       promenadrundor     energi

extrem passion     Jag     stråla

lyssnar på musik     läser böcker

Jämfört med inlägget ”Förbered dig inför hösten” uppfattas ”Läsarfråga” som lite djupare. 

Anledningen till detta är att det inte främst är ord från natural order som används, utan snarare fler 

från socialpolitical order samt supernatural order. Detta då det är idéer och inspiration som 

diskuteras i inlägget, något som skapas inombords, men dock med hjälp av vissa ord ur natural 

order såsom ”läsa böcker”. Inspiration kan beaktas som något övernaturligt, vars absoluta ursprung 

människan inte kan sätta fingret, utan som något som fungerar för en drivkraft för henne och som 

hon vet hur hon skapar. Det sociopolitiska i inlägget utgörs av de relationer som människan har med 

omvärlden, hur hon genom dessa åstadkommer idéer och inspiration.

6.3 Foto från inlägg 130811 (Bilaga 3)

”En bild säger mer en tusen ord”, brukar det heta och i detta fall är det ganska så passande. Även 

om bilden inte direkt ger skrivna ord så förmedlar den ett helt förråd av ord som en människa har 

bakom varje ting. Ett problem här är bara att olika människor har olika ord förknippade med en viss 

16



bild beroende på kulturell bakgrund, men för en viss målgrupp borde dessa vara relativt lika 

eftersom språket är socialt konstruerat. Burke sa en gång att ”Things are signs of words” (372), 

ytterligare ett skäl som öppnar för analys även av visuellt material. Viktigt här är dock att komma 

ihåg att ordförrådet som ligger bakom tolkandet av en bild är individuellt och inte gällande för alla 

människor. 

För en läsare förmedlar bilden föreställande ett bord på en balkong uppdukat med färgglatt fika och 

ett paket från varuhuset ”NK” en situation som kan återskapas i läsarens sinne. Det är här viktigt att 

läsaren känner igen att paket kommer just ifrån NK, något som går att se på bandet, även om texten 

inte direkt är läsbar samt förstår att de framdukade makronerna2 och marängpajen är exklusivare än 

en kanelbulle. Dessa ting fungerar nämligen i fallet som symboler för en ”lyxigare” känsla då 

läsaren antagligen vet att NK tillhör ett av de lite ”finare” varuhusen i Stockholm. Miljön med 

balkongen och de färgglada bakverken skapar även en känsla av ”mysighet”. Båda dessa känslor 

kan uppfattas som positiva, som får människan att må bra och som läsaren kan vilja identifiera sig 

med. Med bilden visar även Löwengrip själv vad hon väljer att identifiera sig med, dvs. en livsstil 

innefattande mysiga stunder med finare bakverk samt NK. Allt detta har med kontexten att göra 

som är non verbal genom att bilden bygger på att läsaren har egna erfarenheter. 

Hade läsaren dock varit en annan, dvs. inte en kvinna i 20-30-års åldern, hade tolkningen av bilden 

kanske blivit en annan. Även inom målgruppen förväntas tolkningarna vara olika eftersom alla 

människor har olika erfarenheter. 

Att göra en klusteranalys av bilden kan vara farligt eftersom den då endast förmedlar vad en person 

tänker när hon ser den. Poängen i att göra en klusteranalys skulle endast visa på ett exempel på hur 

en människa kan tänka om en bild, dvs. vilka ord hon förknippar med vissa ting, men ingen mer 

objektiv information skulle kunna tas fram av detta. Analysen av fotot avslutas därför här då ett 

bredare teoretiskt underlag för visuell retorik hade behövts för vidare slutsatser. 

7 Slutsatser

Utifrån analysen kan flera slutsatser gällande Löwengrips dras. Både i analys av ”Förbered dig inför 

hösten” samt ”Foto från inlägg 130811” återfinns spår av smygreklam genom att varumärken 

2 Små färglada och runda bakverk från Frankrike
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omnämns på ett positivt sätt. Huruvida detta är medvetet eller ej, dvs. om Löwengrip får betalt för 

att nämna varumärkena är däremot oklart vilket betyder att det inte direkt går att säga att det är 

smygreklam hon arbetar med. Det ligger alltså något i det som Wetterstrand hävdar i sin 

debattartikel. Däremot finns möjligheten för läsarna att ifrågasätta och säga sin åsikt om detta i 

kommentarsfönstret, något som inte är lika enkelt för den som utsätts för exempelvis TV-reklam. 

Löwengrip använder sig utöver detta av en hel del symbolik och non verbal situations där hon 

förväntar sig att målgruppen har egna uppfattningar och erfarenheter för att tolka det hon vill säga 

på ”rätt” sätt. Det är tydligt att Löwengrip riktar sig till en speciell målgrupp då identifikation hos 

läsarna verkar efterfrågas. Inläggen är av varierande komplexitet, vilket visas genom analys med 

Burkes fyra pyramider. 

Kanske sitter Platon i sin himmel och ler en smula åt Blondinbella, vetande om att Löwengrip, 

genom sitt språk och nyttjande av det visuella, använder bloggandet som ett verktyg för att skapa 

interaktivitet med läsarna. Att innehållet anpassas just till läsaren, som i detta fall är mottagaren, är 

A och O för Isabella som annars förlorar läsare och därmed även sitt jobb. Dagens bloggar besvarar 

alltså en viss del av kritiken som riktades mot det skrivna ordet under antiken genom möjligheten 

att replikera på inlägg. Trots detta är Platon kanske mer bedrövad än tacksam. Detta över hur folk 

kan tyckas luras i bloggarna; hur de lockas att vilja ha vissa saker genom smygreklam. Dessutom 

behöver inte bloggaren vara speciellt kunnig om det hon eller han skriver för att få göra det, något 

som kan liknas vid Platons kritik mot sofisterna (Platon, 2011).

8 Diskussion

Liksom med det mesta måste det för en B-uppsats göras vissa begränsningar vad det gäller 

omfattningen. Hade avsett tid varit längre hade även kvantitativa undersökningar i datorprogram 

kunnat göras som underlag för klusteranalys, men då med ett modifierat och bredare syfte (se s. 5). 

Vid en kvantitativ analys hade även andra människors sätt att tolka och värdera vävts in och det 

slutliga resultatet hade varit av en mer objektiv karaktär eftersom fler perspektiv beaktats. Det var 

vid flertalet tillfällen i analysen tydligt att gränsen mellan olika perspektiv är skör och att det är lätt 

att hamna i personliga reflektioner istället för en analys gjord ”utifrån”, dvs. där egna värderingar 

ignoreras. Men som Burke beskriver det så har alla skribenter tics, favoritbilder, vissa saker de 
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väljer att lyfta fram framför andra, oavsett de vill eller inte. Det är omöjligt att vara helt objektiv 

eftersom det inte går att uttrycka sig i textform utan termer som oftast tillhör en ickeverbal kontext.  

Vad det gäller valet av analysmetod kan denna absolut varieras. Vid ett större arbete skulle fler 

metoder kunna användas för att ge en bredare analys av bloggen. Burkes teorier innehåller inte 

”allt” utan kan kombineras med teorier som exempelvis Stephen E. Toulmins ur hans bok ”The 

Uses of Argument”. Utifrån dessa kan analyser göras kring argumenten som förekommer i 

blogginläggen. Eftersom bloggen innehåller så pass mycket bilder som den gör hade det även varit 

intressant att använda teorier om visuell retorik som eventuellt skulle kunna ge mer objektiva 

resultat. Ett andra alternativ för att utveckla analysen hade kunnat vara att göra fler analyser utifrån 

samma teorier som ovan på andra bloggar och sedan jämföra dessa för att kunna dra mer generella 

slutsatser om bloggar som fenomen. Dock skulle den nuvarande analysens tillförlitlighet kunna 

stärkas utan tillägg av nytt material och nya teorier genom att en klusternanalys görs på uppsatsen. 

Burkes teorier lämnar nämligen ett tämligen stort utrymme åt personen som genomför analysen, 

dvs. resultaten varierar från person till person beroende på kulturell bakgrund etc. Om 

klusternanalyser av uppsatsen genomförs av andra personer, med andra erfarenheter, breddas istället 

perspektivet. Med detta sätt att tänka går det att gå långt som helst med klusteranalys på 

klusteranalys för att stärka trovärdigheten. Tydligt är dock att med klusteranalysen som 

analysverktyg är att det är svårt att förmedla en objektiv bild och det närmsta man skulle kunna 

komma skulle vara om alla människor i världen deltar i analysen, vilket i praktiken är omöjligt.

Vikten av en analys som denna är inte endast av värde för en retoriker som studerar språkets 

användande. Även marknadsförare borde kunna ha nytta av informationen som analysen ger 

eftersom den visar på exempel hur konsten att övertyga kan fungera i praktiken. Dessa, liksom 

retoriker, har behovet att kunna använda sitt språk konstruktivt, dvs. att kunna anpassa det efter den 

givna situationen för att uppnå maximal övertygelse. För genom att känna till funktionen av  

symbolism och non verbal situations kan även det fulaste av ting paketeras och förseglas med 

sidenband:  ”For bold, bald behaviorism reminds us that even the noises of and stenches of industry 

can become pleasant, through signifying the means of livelihood, and thus secondarily being 

identified with the very essence of the vital, while one may by dialectical opposition come to place 

the sweet, silence fragrance of flowers on the side of disease and death ” (Burke 369). 
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10 Bilagor

10.1 Bilaga 1 - Förbered dig inför hösten (Löwengrip 4, 110809)

Förbered dig inför 
hösten

Tisdag Augusti  11,  2009 @ 16:01

50 kommentarer
Jag vet att många bävar inför hösten just nu. Man har precis haft semester/
sommarlov och så ska man tillbaks till rutinerna igen och säkert för många 
helt nya rutiner som man är lite nervös för. Många känner sig stressade och 
det är inte så konstigt eftersom man har hunnit tagit det lugnt under 
sommaren och helt plötsligt ska man tillbaks det den snabba vardagen som 
man för någon månad sedan ville komma bort ifrån.

Lösningen på stress, ångest och att bli mer effektiv är en bra kalender och 
anteckningsblock. Jag har en grundregel som heter “allt i huvudet ska ner 
på pappret” med det menar jag att jag försöker undvika att gå runt och 
försöka komma ihåg saker som jag absolut inte får glömma. Tillslut blir man 
ju tokig, därför har jag alltid ett litet anteckningsblock med mig i 
väskan som jag skriver i allt som jag ska göra/tänka på. Jag har även ett 
anteckningsblock vid sängen som är lite större, jag är en sån typisk person 
som kommer på massa saker när jag lägger huvudet på kudden och ska sova. 
Så två block behövs, ett litet i väskan och ett större vid nattduksbordet.

Sedan krävs en stor och bra kalender (som man faktiskt ska använda sig av 
också) nu är jag ett riktigt kontrollfreak och skriver upp allt dubbelt i min 
mobil med alarm också men man kommer faktiskt bort en hel del från 
stressen igenom att planera. Varje måndag sätter jag mig med min kalender 
och går igenom veckan. Jag fyller inte bara i när jag ska göra saker utan när 
jag faktiskt ska ha tid för mig själv. Tid för träning, tid för vänner men även 
planera in “skriva på bok tid” Allt ska in! Använder man sig av tankesättet 
“Allt i huvudet ska ner på pappret” så får man mindre och tänka på, färre 
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saker som stressar upp en och det ger mer tid åt att faktiskt göra det man 
ska göra = man blir mer effektiv.

- NI som börjar skolan nu i höst, skriv in pluggtider varje vecka, det ger 
resultat!

- Och för oss som lever i en relation med ont om tid, skriv in en kväll för 
varandra!

10.2 Bilaga 2 - Läsarfråga (Löwengrip 5, 310511)

Läsarfråga
Tisdag Maj 31,  2011 @ 14:15

33 kommentarer
Jag är 28 år och väntar fortfarande på att jag ska få en idé och våga 
satsa på den… hur länge ska jag behöva vänta egentligen?

Bella svarar: Men så kan du ju inte tänka! Man kan ju inte sitta och vänta 
på att en idé ska poppa upp det fungerar inte så. Visserligen kan det kännas 
som att ideér kommer från ingenstans men då handlar det om att du har 
blivit inspirerad innan. Du måste söka dig till saker som inspirerar dig, får 
dig att tänka i andra banor, läsa om andra alternativ, andra sätt att leva, 
helt enkelt att kliva ur sin lilla box och börja drömma. Ibland är vissa 
människor rädda för att söka inspiration, man orkar inte läsa artiklar om 
människor de har gått bra för eftersom man känner sig missnöjd med sitt 
egna liv, egentligen börjar du bara att fundera och du kan sätta dig själv i 
relation till andra och då börjar man reflektera på om man verkligen trivs 
eller inte. Den här rädslan eller barriären för att våga bli inspirerad måste 
man ta sig förbi. Och välja att suga åt sig energin istället.

Jag inspirerar mig själv på olika sätt varje dag. Jag tar nya promenadrundor 
på morgonen, lyssnar på musik jag inte brukar lyssna på, jag läser böcker 
om coola människor (igår började jag på en bok om Oprah) och idag satt jag 
och kollade på klipp på Lady Gaga och Miley Cyrus när de uppträdde live. 
Jag vill absolut inte bli en artist eller så utan de handlar om att tittar du på 
människor som gör de som är bäst på och har en extrem passion så smittas 
den energin över på dig själv. När jag ser ett klipp på Lady Gaga där hon är 
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i sitt ess och hon bara strålar så tänker jag “vad ska jag göra för att vara i 
mitt ess, när strålar jag?”

Så alltså, sök inspiration, våga ifrågasätta dig själv om din vardag idag och 
gör det du blir glad av!

10.3 Bilaga 3 - Foto från inlägg 130811 (Löwengrip 6, 130811)
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