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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de populära unga bloggskrivarna Kenza, Kissie 

och Blondinbella ramats in i Aftonbladet och DN (under 2012) och vilka tolkningar av feno-

menet läsaren därmed inspirerades till. De teoretiska perspektiv uppsatsen utgår från är kon-

struktionismen och inramningsteori, framförallt med utgångspunkt från Van Gorp och van der 

Goots studier. Andra teorier och perspektiv som legat till grund för arbetet handlar om det 

postmoderna samhället, postfeministisk mediekultur, populärkultur och ungdomskultur. In-

ramningsteorin ligger till grund för den metod som använts. Analysarbetet har bestått i att 

identifiera och dekonstruera inramningarna, de s.k. rampaketen, varefter ramarna namngivits 

och resultatet sammanfattats och utvecklats i en matris där rampaketens ”funktion” redovisas, 

d.v.s. vilka problemdefinitioner, orsaksförklaringar och problemlösningar som inramningarna 

har kapacitet att gynna. De fem inramningar som identifierats i texterna är ”Blondinbellahö-

gerns framgångskult”, ”Den odrägliga (Blondinbella-generationen)”,”Entreprenörer, stekare, 

överklass, mediekändis”, ”De onaturliga (Kissie-)klonerna”, och ”Den naturliga, nakna kvin-

nokroppen”. Studien kom fram till att de tolkningar som ramarna leder till inte i första hand 

handlade om bloggkultur eller ungdomskultur utan rör sig inom andra områden. Bloggskri-

varna framställdes framförallt som ”typer” med tillhörande attityder och deras roll i texterna 

handlade inte sällan om att personifiera ämnen eller händelser. De fem ramarna delar vissa 

manifesta element och ofta förekommer flera ramar i samma text, så tolkningens roll för re-

sultatet är inte obetydlig. 
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Inledning 
Signaturerna bakom de mest besökta bloggarna i Sverige, Kenza, Blondinbella och Kissie, har 

blivit välkända för många. List-ettan Kenza’s blogg kunde räkna in 55 miljoner besökare un-

der 2012 visar statistik från bloggportalen.se (resumé.se 2012-12-19). Vi lever i en digital och 

medierad tid, och bloggkonsumtion kan vara ett sätt att öka känslan av delaktighet i samhället. 

Från regeringshåll framhålls i positiva ordalag hur uppkopplade vi är i Sverige, och nya mo-

biltelefoner marknadsförs gärna genom att beskriva hur väl anpassade de är för att använda 

till kommunikation via sociala medier. Min utgångspunkt är därför att bloggpraktiken, som 

framförallt är populär bland unga kvinnor, har blivit ett naturligt inslag i mediebilden och ak-

tiviteten är dessutom uppmuntrad av både samhället och marknaden. Men som en kontrast till 

bilden av den aktiva, uppkopplade medborgaren finns en annan bild som beskriver bloggare 

som uppmärksamhetstörstande egoister. Detta gjorde mig nyfiken på att titta närmare på vil-

ken bild som dagspressen förmedlar och jag har därför valt att studera på vilket sätt fenomenet 

med de unga, kvinnliga bloggarna och deras populära bloggar ramas in av Aftonbladet och 

DN. Att inte bevakning av sociala medier är självklart märkte jag rätt tidigt i materialinsam- 

lingsarbetet, ämnet verkar sakna nyhetsvärde. Det är också svårt att definiera bloggandet, och 

som en konsekvens av detta blir bloggar, bloggare och bloggande konstruerat på ett kon-

fliktartat sätt av pressen, har professor danah boyd noterat, och hennes problemanalys belyser 

intressanta perspektiv på hur dessa nya mediepraktiker ställer till det för oss (boyd, 2005). Jag 

har därför här valt att inledningsvis presentera en bild av olika bloggandet som praktik, den 

populärkulturella dimensionen, och bloggandet som en identitetsskapande praktik för unga i 

vårt senmoderna samhälle. I min studie har jag gått igenom närmare sjuttio artiklar om 

Sveriges tre populäraste bloggare, Blondinbella, Kissie och Kenza, för att hitta svar på vilken 

bild som vuxna medieauktoriteter ger av att dessa unga medieamatörer. Det har varit ett 

mycket intressant arbete för hur än tongångarna har gått så är det tydligt att det är starka 

känslor som väcks när unga kvinnors ocensurerade personligheter görs publika. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dagspressen ramar in de personliga och populära 

bloggarna som under senare år fått miljontals läsare. Anledningarna till att jag tycker detta är 

intressant är för att bloggarna möjliggjorts genom kommunikationsteknikens utveckling och 

därmed är ”något nytt” – men som nu ändå har etablerats – och som ger amatörer och unga 

människor möjlighet att styra över en produktion av något som är publikt. Att resultatet av 
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det, och personerna bakom bloggarna, skulle bli så populärt var inte självklart för tio år sedan 

och det har även visat sig att de populäraste bloggaskrivarna framförallt är unga kvinnor. Att 

just dagpressens – i min uppsats representerad av Aftonbladet och DN – inramningar av blog-

garna är intressant har att göra med att jag intresserar mig för hur den auktoritära, vuxna bil-

den av de populära unga bloggarna ser ut, och vilka tolkningar av fenomenet som gynnas. 

Min frågeställning lyder därmed: 

Med vilka inramningar kopplas de populära unga bloggskrivarna Kenza, Kissie och Blondin-

bella ihop i Aftonbladet och DN under 2012?  Och vidare beskriva vilka tolkningar av feno-

menet som gynnas av de inramningarna.  

Material och avgränsningar 
Det empiriska materialet består av 68 artiklar (47 från Aftonbladet och 21 från DN) som skri-

ver om Kenza Zouiten (Kenza), Alexandra Nilsson (Kissie) och Isabella Löwengrip 

(Blondinbella) som skrev de tre populäraste bloggarna 2012 (Resumé 2012-12-19). Hädanef-

ter kommer jag att hänvisa till dem med deras bloggalias. Kriterier för urvalsförfarandet besk-

rivs i metoddelen. Vad som innebär att vara ”ung” kan ju tolkas på olika sätt, när jag talar om 

unga i texten så menar jag ett ålderspann mellan ca 12–25 år, vilket är liknande som ofta an-

vänds i samhället t.ex. när man talar om ”ungdomsbiljett”, men även i internetsstatistiken om 

unga bloggare (Findahl 2012:21). Detta innebär att jag här betraktar Blondinbella, Kenza och 

Kissie om unga då de alla fyllde 21–22 år under 2012.  

Bloggar: personligt och publikt 
Bloggskrivarna och bloggarna  
Det är bara 1 procent av den totala befolkningen som bloggar dagligen, men bland unga kvin-

nor är det betydligt vanligare (Findahl 2012:48). Över hälften av unga kvinnor i åldrarna 14–

21 år skriver eller har skrivit en blogg, motsvarande siffra för unga män är 12 % (Findahl 

2012:21). I studier har det uppmärksammats att framställandet av praktiken, bl.a. genom sta-

tistiken, som specifikt kvinnlig påverkar hur män förhandlar om sitt bloggande, t.ex. genom 

att påpeka att de inte är homosexuella eller att det inte är en blogg de skriver utan en hemsida 

(Dmitrow-Devold 2013:68). Bloggar har utvecklats i olika riktningar sedan ordet – en kombi-

nation av web och log – först användes 1997, men det handlar fortfarande om någon typ av 

webbaserad loggbok (Rettberg 2009:17). Definition kan vara: en frekvent uppdaterad webb-

2 



Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, JMK Petra Segerberg 
Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats H 13 M Kand 

sida med daterade inlägg som presenteras med det senaste inlägget först, länkmöjligheter 

finns både till tidigare inlägg och till andra sidor på internet, samt även kommentarsfält för 

interaktion mellan skrivare och läsare vid respektive inlägg. Ett vanligt sätt att kategorisera 

bloggar skiljer mellan ”personliga bloggar” som handlar om vardagshändelser, ”ämnesblog-

gar” och ”länkbloggar” som organiserar länkar till andra sidor på internet, samt kombinationer 

av dessa. Bloggar som genre kan beskrivas kombinera personligt uttryck och interaktiva for-

mer av dator-stödd kommunikation genom länkar och kommentarer (Lövheim 2011:4, 

Hendrick 2012:18-9).  

Bloggar utgör en möjlighet för den enskilda individen att utan restriktioner från någon aukto-

ritet uttrycka sina åsikter och sin personlighet offentligt. Det offentliga särskiljer bloggar från 

t.ex. dagböcker, som de ofta liknas vid, genom att bloggar i sin grundläggande natur utöver att

vara privata även är både sociala och offentliga medieobjekt (boyd 2005:10). Tidigare prata-

des om bloggarnas politiska och journalistiska användningsområde, dagens diskussion hand-

lar oftare om bloggarnas användningsområden på det individuella, sociala planet. En ”person-

lig blogg”, som de flesta bloggarna kategoriseras, beskrivs handla om vardagslivet och blog-

garens tankar, med fokus på det privata och intima, och att innehållet är ”sant” och autentiskt 

beskrivs prioriterat, de uppdateras frekventa och har färre länkar än andra bloggtyper. Det är 

en plats för personligt uttryck och konstruktion av jaget, att hålla kontakt med vänner, men 

även för att ”hålla reda” på händelser beskriver Lövheim i Nordicom-artikeln ”Personal and 

Popular: The Case of Young Swedish Female Top-bloggers”1 (2011:4-5). För personliga 

bloggar handlar det om att bloggskrivaren förhandlar sitt privata utrymme – innehåll, uppdate-

ringsfrekvens, intimiteten i läsarrelationer – genom olika strategier för självrepresentation, 

som ämnesval och språk, samt hur de relaterar till sina läsare. Kommentarsfälten är viktiga 

eftersom identifikationen med läsarna beskrivs som något skört som ständigt måste underhål-

las (Lövheim 2011:13). Bloggare talar ofta om sin blogg som sin online-identitet, som ger 

deras röst en sökbar position i samhällsgemenskapen (boyd 2005:10).  

För att kunna blogga måste man använda ett publiceringsverktyg, en bloggplattform, för att 

publicera bloggen på internet. Exempel på populära bloggplattformar i Sverige är t.ex. 

Blogg.se, Wordpress.com, eller Nattstad.se. Verktygen är gratis att använda om man accepte-

rar att det visas annonser på ens blogg.  

1 Artikeln och dess titel har inspirerat till titeln på den här uppsatsen. 
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Bloggläsarna och annonsörerna 
Att vara aktiv på internet gör att man känner sig mer delaktig i det nya informationssamhället, 

och bland de allra mest delaktiga känner sig förutom twittrare de som postar inlägg på olika 

bloggar och forum dagligen, och kommenterar vad andra har skrivit (Findahl 2009:69). Vilka 

läser bloggar? Cirka 42 procent av Sveriges befolkning läser en blogg någon gång, 9 % gör 

det dagligen, enligt statistiken (Findahl 2012:48). Bland unga män är det omkring 30 % som 

ibland läser bloggar, bland unga kvinnor är motsvarande andel 75 %. Intresset att läsa bloggar 

är som starkast för unga kvinnor i 12–17-årsåldern, då runt 80 % av dem läser bloggar ”någon 

gång”, detta sjunker ner till ca 50 % i 24–25-års ålder. För unga män är intresset högst i 18–

19-års-åldern, då andelen uppgår till 39 % (a.a.s.21). Det finns ett kommersiellt intresse för 

dessa bloggläsares antal, bl.a. från portalägarna som säljer annonsplatser på bloggarna. Of-

fentlig besöksstatistik för bloggar, topplistade antingen som ”proffsbloggare” eller ”privata 

bloggare”, anger unika besök per IP-adress och timme och levereras av Bloggportalen.se, ägt 

av Twingley. De presenterar sig som ett datamining-företag som kopplar samman e-handel 

med bloggare, Genom produkten ”Blog Manager” säljer de information till e-handeln om vad 

bloggare skriver om och länkar till, information som de samlar genom att indexera innehållet i 

bloggar över hela världen. En annan produkt är “eTrade” som länkar samman e-handelssidor 

med produkter som kommenterats på bloggar (Twingley.com). På Sveriges Annonsörers 

webbplats beskrivs termen ”KIA-index” som den officiella mätvalutan för svenska webbplat-

ser (kiaindex.net). Där listas de webbplatser som vill få en officiell mätning av sin trafik, och 

man kan bl.a. se antalet unika webbläsare (baserat på kakor), antalet besök och sidvisningar. 

Resultaten beskrivs vara något som används av annonsörer och intressenter.  

På bloggplattformen Blogg.se presenterar man sig på sidan riktad till annonsörer som ”Sveri-

ges största bloggtjänst”, och vad de erbjuder köparna är en användargrupp (publik) bestående 

av 2,5 miljoner unika besökare per vecka, med en målgrupp primärt bestående av tjejer i åld-

rarna 15-30 år, och ca 250 000 aktiva bloggar per vecka. (blogg.se). En annan sorts aktör i 

sammanhanget är Tailsweep, som presenterar sig som ”Sveriges största och ledande medieka-

nal inom bloggar och social media”. De administrerar inte ett bloggverktyg utan erbjuder me-

dieköparen möjligheten att nå specifikt utvalda målgrupper med ”paket” innehållandes popu-

lära bloggar inom specifika ämneskategorier. Kissie beskriver i ett inlägg sina erfarenheter av 

några olika portaler, och tillsammans med inläggets 45 läsarkommentarerna ges en intressant 

inblick i hur resonemanget förs när det kommer till att välja rätt bloggportal (Kissie:1). 
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De tre populäraste bloggarna 2012 
När tidningen Resumé presenterade listan över de populäraste bloggarna under 2012, utgick 

de från en sammanställning som gjorts med statistik från Bloggportalen och då landade Kenza 

Zouiten på första plats då hennes blogg hade lockat drygt 55 miljoner läsare mellan 1 januari 

och 17 december 2012. Tvåa på listan placerade sig Kissie med över 41 miljoner och trea kom 

Blondinbella (Resumé, 2012-12-19). För att få en uppfattning om respektive blogg ger jag 

nedan en kort beskrivning av helhetsintrycket, samt några citat från varje blogg. Jag valde ett 

datum, den 15:e, ”mitt i en vanlig månad” och sorterade därför bort julmånanden december 

samt sommarmånaderna juni, juli och augusti, lotten föll därefter på november, så exemplen 

är från 15/11-2012. 

Kenza’s, Kissies och Blondinbellas bloggar 

Kenzas.se 

Kenzas.se startade den 2006 och klassas som en ”privat blogg” av bloggportalen.se. Bloggen 

ligger på en egen portal, men att det finns ett samarbete med Tailsweep framgår på deras 

webb: 

Inom våra huvudkategorier arbetar vi med de största sajterna & bloggarna såsom Kenza, Foki och Tyra 
Sjöstedt inom Mode som tillsammans har cirka 700 000 unika besökare varje vecka. (tailsweep.se 2013-
12-13) 

Kenza publicerade själv en faktura hon skickat till Tailsweep, i ett blogginlägg i oktober 

2010, som visade att hon fakturerat dem drygt 170 000 plus moms för annonser för september 

månad 2010 (kenzas.se:1). Hon presenterar sig själv kortfattat som ”blogger/model/designer 

with maroccan roots” och att hon är kreativ chef på modemärket IvyRevel som hon varit med 

och startat. Hennes blogg har mycket bilder och handlar framförallt om mode, skönhet och 

modelljobbet, men även privatlivet. 

 
Figur 1: En ”selfie”; självtaget foto. 

 
Figur 2: Bildserien ”DAGENS” 
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Helhetsintrycket är att man får tillgång till det vardagliga bakom en glamorös tillvaro. Hon 

själv är med på nästan alla bilder, ofta ensam i en kvinnlig pose och många av bilderna verkar 

professionellt tagna. Hon gör ca 2–5 inlägg om dagen och när hon inbjuder till frågestund 

under rubriken ”ASK ME!” genererar det 673 kommentarer, men annars ligger kommentar-

frekvensen på ca 40–100 per inlägg. Den 15/11-2012 gjorde hon 3 inlägg: ”15e november 

2012”, som gav 100 kommentarer, hyllar filmen Breaking Dawn part 2: 

Alltså HERREGUD vad filmen var bra igår!! Böckerna slår ju dock filmerna i alla lägen men Breaking 
Dawn part 2 var riktigt bra. Det var så länge sedan jag läste boken så jag hade helt glömt bort slutet, jag 
satt på nålar jag med och kissade på mig av spänning typ. (kenzas.se:2) 

Under rubriken ”Vinnaren” visas ett självporträtt i träningskläder och Kenza berättar om trä-

ningen och en tävling hon varit med att välja vinnare till, samt efterlyser en av vinnarna som 

missat att fylla i sitt efternamn (figur 1). Detta genererar 32 kommentarer, varav en verkar 

vara den efterfrågade vinnaren. ”DAGENS”, är en serie med 4 rätt lika bilder där hon visar 

upp en outfit och kläder och tillbehör beskrivs i bildtexten med inköpställe (figur 2). (ken-

zas.se:2) De flesta av de 115 kommentarerna till det inlägget är kortfattade och skriver något 

uppskattande om hennes stil och utseende. Intrycket bloggen ger av Kenza’s relation till sina 

läsare är, tycker jag, att hon är som den glamorösa och snälla storasystern. 

Kissies.se 

Kissies blogg startade januari 2007 och klassas som en ”proffsblogg” av bloggportalen.se, 

numera ligger den på hälso-& skönhetssajten Improveme.se De beskriver sig som ett nätma-

gasin där man kan läsa om skönhetsindustrin och sminktrender, vilken mascaratyp som passar 

en och hur man går ner i vikt med hälsosam träning. Under avdelningen annonser beskrivs 

kunderna, många från skönhetsbranschen, samt ”räckvidden” som är kvinnor i åldrarna 17 till 

55 år. Det framgår inte i huruvida de betalar bloggsskrivarna (improveme.se). Kissie beskriver 

själv i ett inlägg att de har ett samarbetskontrakt, samt att hon även är anställd hos dem som 

bloggansvarig på hemsidan (kissies.se:1).  

Figur 3: Dagens outfit Figur 4: Collage på Kissies bloggläsare Figur 5:” ändå stressad...” 
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Hon beskriver i den personliga presentationen att hon bloggar om vardag, kläder, vänner, re-

sor och skönhetstips. Hon påpekar att hon är omskriven i media, men att bloggen ger oss möj-

lighet att lära känna personen Alexandra Nilsson. Hon pratar om sig själv som ett varumärke. 

Kissie skriver ca 4–8 inlägg per dag, och inläggen för november 2012 fyller 43 sidor. Den 

15/11 gjorde hon 8 inlägg, med rubrikerna: ”Ha-ha orkar inte...”, ”Party, party!”, ”Möte med 

mina nya partners ;)”, ”Lunchmöte!”, ”Dagens outfit!”, ”DAGENS-KISSIE-

BLOGGLÄSARE”, ”Snygga festklänningar nu till hösten?” och ”Hur nöjd är jag med mitt 

liv?”. Inlägget ”Dagens outfit!” innehåller tre bilder, två i helfigur och en närbild på skorna, 

och upplägget känns rätt typiskt för den här typen av inlägg (figur 3). Inlägget om dagens 

kisse-bloggläsare (figur 4) inleds med en ursäkt för att det var länge sedan punkten fanns med, 

därefter översvallande tacksamhet för uppskattande inlägg, en bild på den utvalda tjejen och 

länk till dennes blogg. I dagens sista inlägg kan man läsa hennes tankar om rubrikens fråga 

om hur nöjd hon är med sitt liv: 

[...] Dom negativa tankarna jag har är nu 1. stress 2. jag kan ”få bättre”. Det gäller allt, relationer, kropp, 
utseénde men framförallt.. Jobb! Jag tror ALLA jag jobbar med lurar mig, det är sjuukt jobbigt och det 
håller ju mig tillbaka   (kissies.se:2)  

Efter texten visas tre kommenterade foton; när hon leker med en kompis i en pool, en lekfull 

partybild där hon sitter på en killkompis rygg, och en bild där hon busar med en liten flicka 

(figur 5), och bildkommentaren:  

Lycklig, men ändå stressad över mitt sätt att leva. Och stressad över att jag INTE vill ha ett ”normalt” 
liv. (kissies.se:2) 

Utmärkande för Kissies blogg tycker jag är det bubblande ungdomliga och intima, både i text 

och bild. Hon använder mycket uttryckssymboler (emoticons) och talspråk och kommenterar 

ofta sig själv med ett ”haha”. Tyvärr saknas läsarkommentarerna, eventuellt finns de inte kvar 

för äldre inlägg, så jag kan inte skriva något om dessa. 

Blondinbella.se 

Blondinbellas har en professionell blogg på bloggnätverket ”Spotlife” som hon själv är delä-

gare till. Bloggarna där presenteras antingen på standardlistan ”Topp 10 Medlem” eller på 

”Topp 10 Premium” om man har en större läskrets, då erbjuds designhjälp, nätverk och möj-

lighet att tjäna pengar på sin blogg (spotlife.se). Under rubriken ”Om Blondinbella”, alterna-

tivt om man klickar på den logotypeliknande texten ”blondinbellaTM”, kan man läsa om Isa-

bella Löwengrips karriär beskrivet i tredje person. Det handlar om bl.a. vigseln och sonens 

födsel men är opersonligt formulerat. 
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Figur 6: Hemma. 

 

 
Figur 7: Ophra's kontor. 

 
Figur 8: Arrangerad bild? 

Under november 2012 gjordes 123 inlägg varav 4 gjordes 15/11: ”Torsdag morgon”, ”Utma-

ning på G”, ”Gulliga tjejer” och ”Var är rättvisan?”, och de har fått 18–207 kommentarer. 

Upplägget är återkommande; en kortare text följt av en bild eller bildlänk2. Blondinbella syns 

inte själv på någon av bilderna, den mest privata bilden är en hemmiljö med sovande hund 

(figur 6). Dagens första inlägg beskriver en långpromenad med hunden Christian och kortfat-

tad info om ett tv-program hon ska medverka i. ”Utmaningen” som beskrivs är en eventuell 

möjlighet att få förverkliga en dröm och leda en talkshow, och hon berättar hur hon studsar 

runt av glädje och avslutar, i fetstil ovanför en bild av Ophra's tidningsredaktion (figur 7), 

med uppmuntrande ord till sig själv:  

Nu hörrni, nu är det dags att kalla på Superwoman inom mig. Hon har legat lite på is i några veckor på 
grund av tråkiga familje-bråk. Men nu ska hon verkligen stråla :- ) (blondinbella.se 2012-11-15) 

Texten om gulliga tjejer beskriver hur en ”Klara” mailat bilden av sig själv och en kompis 

läsandes Blondinbellas bok (figur 8). Bilden ser aningen tillrättalagd ut och det kommenteras 

av en läsare, kommentarerna är annars uppmuntrande ord om boken och bloggen samt några 

lite längre inlägg om ämnet självförtroende. Inlägget ”Var är rättvisan?” utgår från ett vide-

oklipp som inte ligger kvar, men genom texten och i de 207 kommentarerna framgår att det 

handlar om en flicka som utsatts för sexuellt övergrepp av fem killar. Blondinbella delar med 

sig av en egen upplevelse där hon blivit sexuellt antastad. Både videoklippet och Blondinbell-

las berättelse verkar väcka starka känslor hos läsarna och kommentarerna till detta är överlag 

upprörda, och många delar med sig av personliga upplevelser i längre inlägg samt kommente-

rar varandra så att bloggen då tar formen av ett forum. 

2 Men det videoklipp som ”Var är rättvisan?” hänvisar till finns inte tillgängligt utan där syns bara en tom 
yta. 
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Teori och tidigare forskning 
Tidigare forskning om mediebilden av bloggarna 
Det finns mycket skrivet om bloggandets olika aspekter men däremot hittade jag inte mycket 

skrivet om mediebilden av bloggandet. En orsak till att den aspekten inte är så utforskad kan 

vara att bloggandet är svårdefinierat skriver danah boyd (2005), nedan sammanfattas det cen-

trala i hennes seminarietext. Jag hittade tillslut en norsk studie om just mediebilden av feno-

menet med de populära bloggarna skrivna av unga kvinnor, och har sammanfattat artikeln 

skriven av Karolina Dmitrow-Devolds (2013). I Norge har medierna myntat uttrycket ”ro-

sablogger” för fenomenet, för att understryka just det unga och kvinnliga, och den diskursana-

lytiska studien har ett tydligt genusperspektiv. Artikeln publicerades i början av december 

2013, så för min del var det en bit in i arbetet, men eftersom det var den enda studie jag hit-

tade med en frågeställning liknande min så har den ändå inspirerat mig, både genom att med 

sin existens lyfta fram att detta är en fråga värd att studera men även genom att visa på ele-

ment som anknyter till en ”ny” feminin identitet som beskrivs inom postfeminismen.  

danah boyd: Broken metaphors: Blogging as Liminal Practice (2005) 
När dana boyd beskriver hur amerikanska bloggplattformar definierade sin verksamhet tidigt i 

bloggandets historia handlade det om begrepp som ”push-button publishing” och ”community 

of online diaries and journals” och praktiken kopplades ihop med koncept som dagböcker, 

webb-tidningar och nätgemenskap (boyd 2005:2). Problemet med konceptualiseringen av 

bloggar är temat i danah boyds [sic!] seminarietext med målet att avslöja underliggande spän-

ningarna i samband med denna tvetydighet. boyd beskriver bloggandet som svårdefinierat för 

pressen då ”bloggen” har en vid betydelse som kan konstrueras på olika, motsägelsefulla sätt: 

as the press attempts to cover the phenomenon, it is clear that ’blog’ is not a self-descriptive term and, as 
a consequence, blogs, bloggers and blogging are being constructed in conflicting and problematic ways 
(danah boyd, 2005:1) 

För att förklara problemet med missvisande metaforer belyser boyd att konsekvenserna av att 

likna bloggandet med journalistik respektive dagboksskrivande kan leda till att bloggandet 

avfärdas som en efterapning av något annat, istället för att beskrivas som en ny praktik. Detta 

belyses med exempel av artikelrubriker i NewYork Times där bloggare hänvisas till som 

”web diarists”. Ordvalet tolkas som avsett att och markera att bloggare inte är journalister 

utan enbart skriver om personliga upplevelser, och att därigenom fastslå att tidningar som 

släpper fram bloggskribenter är oseriösa. Vidare kan liknelsen av bloggen med en dagbok 

belysa praktiken i fel dager när det kommer till att beskriva bloggens publika, offentliga 
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aspekt som är mångtydig; bloggar är tillgängliga för alla, men konsumeras inte av alla och är 

inte heller skrivna därefter (boyd 2005:4-5). Bloggskrivande kan ramas in som journalistik 

genom de gemensamma praktikerna att dela ”memes”, mediera händelser och analysera oper-

sonliga data. Även om vissa bloggars publikantal gör att de kan ses som massmedier så inne-

bär bloggandet ändå möjligheten att uttrycka det personliga perspektivet. Samtidigt som jour-

nalister dömer ut bloggare för brister i både ämneskunskap och etiska koder, så hävdar blogg-

skrivarna att journalisternas framställningssätt bara döljer deras eventuella fördomar genom 

att de bäddas in i texterna (a.a.s.6). Bloggsskrivare kan även ramas in som dagbokskribenter 

eftersom de presenterar oediterat, ibland mycket personligt innehåll, som kan uppfattas som 

väl intimt. Men även om bloggar är öppna digitala kroppar så innebär det inte att målet med 

bloggen är massiv uppmärksamhet, kontakt med likasinnande är t.ex. också ett motiv. Blogg-

skrivaren har egentligen ingen anledning att utgå från att någon utomstående och ointresserad 

ska läsa, då innehållet bara är meningsfullt för de med liknande värderingar (a.a.s.7).  

Spänningen handlar om att det inte går att definiera en blogg som antingen publik eller intim; 

den är båda. Genom ett fokusskifte, från innehåll till praktik, hittar boyd likheter hos blogg-

skrivarna som kollektiv, även om blogginnehållen skiftar. Bloggpraktiken innebär att konstant 

producera innehåll riktat mot en publik, och under processen bygger bloggskrivaren upp en 

digital representation av sin identitet, samtidigt som själva artefakten bloggen skapas. ”Blogg-

rummet” i sig är ju inte konstruerat av bloggskrivaren, men genom blogghandlingen produce-

ras det som är “bloggen” (a.a.s.9). Som praktik hamnar bloggandet alltså i ett spänningsfält 

mellan oralt och textuellt, kroppsligt och rumsligt, personligt och publikt, men även då på 

gränsen mellan praktik och artefakt. Detta placerar bloggandet som en praktik på tröskeln till 

en rad andra praktiker, i en position där dessa praktikers definition av vad de är utmanas. boyd 

uppmanar oss att fortsätta förbi alla metaforer och jämförelser och betrakta bloggen som en 

språkhandling som är meningsfull i sig själv (a.a.s.11).  

Karolina Dmitrow-Devold: Superficial! Body Obsessed! Commercial!(2013) 
Bloggande tonårskvinnor i Norge når en stor läskrets med sina livsstilsbloggar om mode och 

skönhet, detta har skapat ett medieintresse runt fenomenet och bidragit till bloggarnas kändis-

status. Fenomenet refereras till av norsk press som ”rosabloggers” (pink bloggers). I 

Dmitrow-Devolds artikel analyseras hur detta begrepp är kopplat till diskursiva representat-

ioner i norsk populärpressen och hur ”rosabloggers” representeras som trendsättare, smarta, 

populära, oansvariga, obetydliga och sårbara (Dmitrow-Devold 2013:65). Mediernas bild av 
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”Rosabloggaren” fokuserar på bloggämnena, genus och bloggarens unga ålder, och beskriver 

en relativt ung flicka som använder bloggen enkom för att informera världen om vad hon har 

på sig, viket hennes favoritsmink är och hur tråkigt det är i skolan. Den definitionen ironiserar 

över bloggaren som banal och ger begreppet betydelsen av en oseriös kvinnlig praktik. 

Dmitrow-Devold påpekar att kvinnors bloggskrivande ofta refereras till som online-

dagböcker, och därmed ramas in som en traditionellt kvinnlig praktik (a.a.s.67-8). Studien, 

som använder Faircloughs kritiska diskursanalys, strävar efter att denaturalisera ideologier om 

de unga, kvinnliga bloggskrivarna genom att ifrågasätta tidningsartiklarnas framställning av 

sina värderingar som naturliga och förgivet tagna (a.a.s.69).  

I analysen kom Dmitrow-Devol fram till att ”rosabloggers” betecknas som populära men obe-

tydliga och att artiklarna betonade det triviala och ytliga och fokuserade på att beskriva hur 

bloggarna njöt av den uppmärksamhet de rönte. En diskurs handlade om att medierna tillskrev 

bloggskrivarna rollen som förebilder, och att bloggarna borde känna ett etiskt ansvar för vad 

de publicerade och de ramades in som oansvariga trendsättare genom sitt inflytande över unga 

läsares shoppingvanor (a.a.s.70-2). Artiklarna återkom ofta till ett ideal om perfektion och 

ouppnåeliga skönhetsidealen som de fann i bloggarna, och länkade detta till drömmar om 

framgång, och en inställning att göra vad som helst (på bloggen) för att nå dit och hur detta 

konstruerade bloggskrivarna som orealistiska lycksökerskor där mobbing var ett pris de var 

beredda att betala (a.a.s.72-4). Diskursen om de smarta men sårbara bloggskrivarna är resulta-

tet av två kontrasterande diskurser där den ena beskriver dem som okunniga offer för beräk-

nande företag, och den andra beskrev dem som rådiga strateger och varumärkesbyggare 

(a.a.s.74-5). De diskursiva konstruktionerna av dessa uppmärksammade bloggare inkluderade 

element som Veronika Koller beskriver som den postfeministiska, nyliberala ”fun fearless 

female” (Koller 2008:416 i Dmitrow-Devold 2013:77). De symboler som kopplas till den 

identiteten är konsumtion, glamourös femininitet förstärkt genom självunderhållande arbete, 

dyra kläder och en djärv sexualitet. Avslutningsvis föreslår Dmitrow-Devold att vi inte bör 

ignorera den roll som kommersiella marknadsaktörer spelar för att upprätthålla intresset ge-

nom möjligheten att kunna tjäna en slant på sitt bloggande (a.a.s.78).  

Teoretiska perspektiv 
De teoretiska perspektiven är valda utifrån frågeställningen och tidigare forskning. Bloggarna 

är ett modernt mediefenomen, de är populära och personliga, bloggskrivarna är unga och de är 

kvinnor, bilden av dem konstrueras genom inramningarna i medierna.  
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Det senmoderna/postmoderna samhället 
Modernitetens framväxt ledde till västvärldens ekonomiska modernisering, eran sammanfattas 

med nyckelbegrepp sekularisering, urbanisering och kommersialisering (Drotner 1991:145). 

Den efterföljande senmoderniteten präglas av att kommunikationens medier i allt högre grad 

präglar samhället, våra identiteter, vardagslivet och kulturproduktionerna som är resultatet. 

Johan Fornäs beskriver detta som att det under senmoderniteten sker en kulturalisering av 

medierna och att de kommunikativa praktikerna kan ses som delar av de kulturella processer 

där vi omskapar oss själva. Processerna är – i bästa fall – kreativa eftersom vi omformar oss 

själva och vår omvärld genom dem (Fornäs 1995:1). Jim McGuigan beskriver att det skett en 

postmodernisering av kulturen. Han talar om ett globalt, teknikorienterat nätverkssamhälle där 

de materiella förändringarna i vardagslivet utlöst en ”kommunikationsexplosion” som orsakat 

att människors sociala samspel och livsmönster i hög grad förändrats. Förändringen utgörs av 

den pågående medialisering av vårt vardagsliv, den ger oss gränsöverskridande kommunikat-

ionsmöjligheter men kan även upplevas som ett hot mot identiteten (McGuigan 1999/2006: 

xiv, 3). Samtidens föränderlighet där entydighet inte längre råder beskrivs av Anthony Gid-

dens med begreppet kontingens; att verkligheten är mycket öppnare och mer nyanserad p.g.a. 

allt vi vet om världen. Ett uttryck för kontingensen är att vi måste välja mer än tidigare samti-

digt som antalet möjligheter är fler, dess konsekvenser är svåröverskådliga, och individens 

erfarenhet vid varje val är insikten om att ett annat val vore precis lika möjligt (Giddens 1996 

i Graf 2009/2012:92).  

Postmodernisten Jean-François Lyotard beskriver postmodernismen som ett tillstånd där vår 

gemensamma värdegrund i form av de stora narrativen och ”sanningarna” om Gud, naturen, 

vetenskap och samhällsklass upplöses (Storey 2012:191). Istället hyllas de små narrativen, 

kommunikationen av jaget och det personliga. Fredric Jameson ser postmodernismen som den 

dominerande kulturen i västvärlden och lyfter fram pastischen som dess främsta markör; en 

kultur av bilder, citat, nostalgi och yta vars produktion inte handlar om individens personliga 

uttryck utan istället hänvisar till andras verk. Ett ytligt, platt och innehållslöst resultatet är 

följden (a.a. s.198). Gill lyfter fram retrokontexten som nyckelanordning inom postmodern 

mediekultur för att mediera sexistiska uttalanden, där kritik undviks genom att blinka och 

antydan att det är ironiskt och skämtsamt menat (Gill 2007/2012:267). Ur det perspektivet ges 

nostalgitrippen ett användningsområde med en mer laddad innebörd.  
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Bloggarna och populärkulturen 
Kultur kan beskrivas som möten mellan människor och medier resultaterandes i en ”väv av 

betydelser” där kommunikation, interaktion, meningsskapande, gemenskap, identitetssökande, 

estetik och njutning ingår (Bjurström et al 2000:59). Kulturer handlar om särskilda mänskliga 

gemenskaper som definieras (eller definierar sig själva) med de gemensamma symboliska 

uttrycken som kommuniceras, och genom den skillnad som finns gentemot andra grupper 

(Fornäs et al 1992:18). Det finns ”fin” eller ”ful” kultur och kulturella texter och praktiker kan 

handla om makt och statuspositionering. Begreppet populärkultur används t.ex. ibland som 

synonymt med skräpkultur, något som anses trivialt av smakdomare som skolor och universi-

tet, museer och bibliotek, kulturdebattörer och recensenter, förläggare och andra profession-

ella inom ”det fina” kulturlivet (Bjurström et al 2000:167-8). Det populära och allmänt 

omtyckta brukar överlag räknas som populärkultur, likaså nyheter med koppling till 

”ungdomskultur”, även när det är mindre utbrett (a.a.s.2000:166-7). Populärkultur kan även 

definieras som folklig kultur, som jag vill definiera närmare eftersom de kan kopplas till olika 

tankar om bloggskrivares motiv och drivkraft.  

 

I en av sina betydelser handlar folklig kultur om att den är producerad av folket, i konstrast 

mot t.ex. kyrkans och hovens kulturproduktion i skildringar av medeltidens folkliga karneval-

skulturer (Bjurström et al 2000:165). Inom de definitionen värderas bloggens autenticitet och 

som en levnadsberättelse utan moraliserande filter från vår tids auktoritära och uppfostrande 

institutioner.  En alternativ syn på folklig kultur produktion är att den är gjord för folket, då 

syftas på den senmoderna kulturindustrin massmedieproduktioner (a.a.s.2000:165). Men i 

medier där populariteten bygger på att gränsen mellan de privata och det offentliga suddats ut 

är gränsen mellan dessa oskarp. I bolagsproducerad reality-Tv har deltagarna har uttrycksfri-

het, men de redigeras av producenter. Privatpersoner är ofta bloggskrivare, men de populär-

aste bloggarna tenderar att kommersialiseras. Det personliga är det värdefulla populära, och 

populäriteten hos några bloggar har deltagit i introducerandet av kommersiella och profess-

ionella aspekter på bloggandet, den sidan av fenomenet utmanar konventionen av det ”person-

liga” (Lövheim 2011:12). Mitt förhållningssätt utifrån detta är att bloggens värde främst är 

kulturellt. Alternativa synsätt är att bloggare drivs av möjligheten att tjäna pengar, eller chan-

sen att synas och ett uppblåst ego. Vad som driver en individ är troligen en kombination av 

flera motiv vilka alla förmodligen ”med rätta” går att hänvisa till, men en ensidig bild riskerar 

att bli missvisande.  
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Ungdomar, mediekultur och identitetsarbete 
Ungdomen beskrivs av Kirsten Drotner som en livsfas mellan barndomen och vuxenheten 

präglad av socialt, psykiskt och kulturellt sökande för att definiera sin identitet, sexualitet och 

stil. Stilproduktion är, i varierande grad, en nyskapande, aktiv, kreativ och dynamisk process 

som handlar om ett personligt eller kollektivt omformande. Liksom andra uttrycksformer 

(språk) har stil sina regler och kräver en viss kunskap om estetik och genre (Fornäs 1992:11). 

Modern medieteknik möjliggör massiv symbolproduktion och cirkulering av kulturella koder 

och unga är storanvändare av medier och kommunikationsverktyg. Mediekulturen har stor roll 

för ungdomskulturen och vice versa. Kultur, kommunikation och mänsklig interaktion är när-

besläktade; kulturens meningsinnehåll och symbolspråk kan ses som ett delfält av kommuni-

kationen, som i sin tur ryms inom det stora fältet mänsklig interaktion (Fornäs 1992:29). Det 

handlar inte enbart om det utåtriktade utan interaktionen möjliggör även kollektiva sociala 

processer inom grupper, och digitala plattformar fungerar som digitala mötesplatser (a.a.s.30). 

Kulturella uttryck som delas inom en grupp av unga fyller sociala funktioner, utöver att det 

handlar om prägling eller tolkning (a.a.s.34), och relationen till andra är en del av individens 

identitetsarbete där jaget konstrueras: 

”I socialisationens subjektproduktion utför varje individ en praxis som kan kallas identitetsarbete och 
som skapar subjektiv identitet som personlig habitus och psykisk struktur, med tankar och känslor, 
självbild, värderingar och vilja. Identiteter är intersubjektivt frambringade konstruktioner, positionellt 
relaterade till det annorlunda och andra genom identifikation och åtskiljande (Johan Fornäs 1992:79)  

För bloggskrivaren finns dilemmat att kommunicera på ett sätt som både bygger (på) en inti-

mitet med vänner och samtidigt är socialt accepterat i en större grupp, och man kan inte enbart 

se bloggandet som en individuell form av personligt uttryck eftersom den kommunikativa 

akten är styrd av både tekniska och sociala ramar därmed även formas av verktyget såväl som 

av läsarna (Lövheim 2011:5).  ”Jaget” som presenteras i en blogg är en konstruerad identitet, 

och den bör uppfattas som ett ideal konstruerat utifrån de konventioner som finns i samhället 

och kulturen, samt även hur bloggskrivarna använder konventionerna i presentationen av sig 

själva (Lövheim 2011:12). Ett sätt att se på det är alltså att bloggskrivare och bloggläsare an-

vänder bloggarna som ett verktyg för sitt identitetsskapande arbete på ett aktivt sätt som kan 

handla om att relatera sig själva gentemot andra inom den specifika bloggosfären, och med en 

viss ömsesidig medvetenhet om att det intima till viss del är anpassat till gruppgemenskapen 

och dess förväntningar. 
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Feminitet och ungdom i en postfeministisk mediekultur 
Det är ett distinkt drag i den svenska bloggosfären att det är gruppen unga kvinnor som driver 

de populäraste bloggarna (Lövheim 2011:3). I medieforskning med genusperspektiv analyse-

ras hur medier framställer kvinnor och män, vilka roller de framträder i och vilken vikt som 

tillmäts deras kunskaper och erfarenheter (Kleberg 2006:7). Konflikten moderniteten skapade 

för unga kvinnor låg mellan den traditionella, hemmabundna feminiteten och den parallellt 

existerande utåtriktade, mer fysiska och karriärinriktade feminitet (Drotner 1991:162). Att 

lekfullt experimentera med utseende och kläder i hemmet tillsammans med jämnåriga unga 

kvinnor, men dessutom pröva sig i offentliga sammanhang, på ett traditionellt sett mer man-

ligt vis, var typiska beteenden (a.a.s.168). I dagens postmodernistiska mediekultur exponeras 

jaget som ett renoveringsprojekt som genom utvärdering, råd och disciplinering ska förbättras 

och förnyas, detta gäller framförallt kvinnor, och en tydlig koppling mellan nyliberalism och 

postfeministisk mediekultur växer fram (Gill 2007/2012:262). Även om feminisitiska idéer tas 

för givet i dagens medier, och webben är ett hem för framgångsrika ’girl power’-ikoner och 

vibrerande tjejighet så förekommer förutsägbara och tråkiga mönster. Exempelvis så breder 

ohämmad grabbighet ut sig emedan äldre- och svarta kvinnor osynliggörs, kvinnor som mis-

sar att leva upp till smala, normativa utseendekrav riskerar attacker i pressen och ’porno chic’-

trenden sprids (a.a.s.2). Medieframställningen av kvinnor är motsägelsefull och vad som ka-

raktäriserar olika mediers och genrers genuskonstruktioner är svårt att uttala sig; det finns 

många olika typer av feminism och sätt att förstå och kritisera det som medieras (Gill 

2007/2012:2, Kleberg 2006:44).  

Det postfeministiska angreppsättets användningsområden kan sammanfattas med tre huvud-

drag; för att signalera ett epistemologiskt skifte mot teoretiseringar influerade av struktural-

ism, postkolonialism och postmoderna teorier; som ett historiskt steg in i en ny feministisk 

tidsperiod med nya problem; eller som ett normativt ställningstagande och en motreaktion 

mot tidigare feminism (Gill 2007/2012:249). Gill själv anför istället en variant hon beskriver 

som postfeministisk mottagliget (sensibility). Medieanalysen görs då utifrån postmodernist-

iskt och konstruktionistiskt perspektiv, men utan någon statisk idé om en viss slags feminism 

utan målet är att undersöka utmärkande drag för samtidens artikulationer av genus i medier 

(a.a.s.254-5). Nio teman sammanfattar det tidiga tjugohundratalets karaktäristypiska genusre-

presentationer: femininitet som en kroppslig egenskap (hellre än social eller psykologisk); en 

genomgripande heteronormativ sexualisering av kulturen (som inkluderar unga); skifte i me-

dierepresentationen av (unga, slanka) kvinnor från sexuellt passiva objekt till aktiva subjekt 
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som väljer att objektifiera sig själva (motsatsen vore prydhet); fokus på individualism och 

självbestämmande som utesluter andra orsaksförklaringar (t.ex. skönhetsoperationer görs för 

den egna lyckans skull); traditionen att feminitet bygger på självövervakning och att glatt fö-

reta disciplinära åtgärder mot sina ”problem” breddas till att inkludera alla områden i livet 

(karriär, sexualitet, hemmet, finanser, muskelmassa, EQ etc.); ”makeover-trenden” och upp-

graderingen och återskapande av jaget, hemmet, kostvanor, uppfostringsmetoden etc. (inse 

brist, följ expertråd); ett uppsving för idéer om naturliga sexuella skillnader med utgångspunkt 

från 1990-talets återupprättade maskulinitet (i alla medier, från evolutionspsykologer, neuro-

loger och genetisk vetenskap till självhjälpsböcker om kampen mellan könen); ihop trasslan-

det av feminsitiska och antifeministiska idéer; och en betoning på konsumtion och kommodi-

fieringen av skillnad (a.a.s.255-269). Svårigheten i att beakta både ålders- och könsperspekti-

vet när man studerar unga kvinnor är att de definieras genom en dubbel negation; de är inte 

riktiga kvinnor och inte heller riktiga vuxna (Drotner 1991:166). Min strävan är ändå att utgå 

från båda perspektivens problemställningar.  

Konstruktionismen  
Konstruktionismen handlar om att vårt gemensamma kunskapsbyggande görs med föreställ-

ningar om verkligheten där mening ges till människor, objekt och händelser bland annat ge-

nom de ramverk av tolkningar som deltagarna i en kultur länkar vid dem. Saker har i sig ingen 

inneboende, bestämd betydelse och det finns ingen bakomliggande ”sann verklighet” att av-

slöja (Hall 1997:3). Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad teorier om 

kultur och samhälle, och synen menar att den sociala världen konstrueras genom socialt och 

diskursivt handlande och att dess karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden eller given på 

förhand; vi människor är föränderliga och alltid präglade av vår kultur och historia. Synen är 

alltså antiessentialistisk. Det innebär att man ser ett samband mellan kunskap och sociala 

handlingar, i en bestämd världsbild ses vissa handlingar som naturliga och andra som otänk-

bara. Det leder till att den sociala konstruktionen får konkreta sociala konsekvenser. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000/2012:12) ”Språkanvändning” är en signifierande praktik där bety-

delsebärande tecken – ord, gester, kläder etc. – bär med sig meningen vi kommunicerar som 

andra "läser" och avkodar. Meningen som tecknen representerar är begrepp, idéer och känslor 

(a.a. s.5). Denis McQuail beskriver socialkonstruktionismen i förhållande till medier som att 

medier tillhandahåller materialet för verklighetskonstruktion genom att vissa meningar selek-

teras och reproduceras, även om den mening som erbjuds av medier förstås kan förhandlas 

och avvisas (McQuail 1983/2010:100-1). Jean Baudrillard hävdar att dagens postmoderna 
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medier inte längre presenterar andrahandsrepresentationer av verkligheten, utan istället pro-

ducerar den verklighet som medieras, och att produktionen av information har ersatt produkt-

ion av saker som samhällsbas för oss i väst (Storey:195-6).   

Inramningsteori  
Inramningsteori (framing) är vanligt att använda inom kommunikationsvetenskapen men kon-

ceptet har sitt ursprung inom kognitiv psykologi och antropologi och tolkningen av det kan 

variera mellan utövarna (Van Gorp 2007:60). Inramningsteori erbjuder ett sätt att beskriva 

den kraft en kommunicerad text har att influera läsaren genom att vissa delar av information-

en får en mer framskjutande plats än andra (Entman 1993:51, 53). En sammanfattande be-

skrivning är att det är ett sätt att gestalta en händelse eller fråga så att den problematik man 

vill belysa blir tydligt inramad och klarlagd för läsaren. Inramningar behöver inte alltid vara 

medvetet konstruerade men inramningen gör så att läsarens meningsskapande styrs mot en 

viss slutsats så att vissa tolkningar upplevs som mer logiska än andra. Så här definieras be-

greppet av Robert Entman (hans kursiveringar):  

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived 
reality and make them more salient in a communication text, in such way as to promote a particular 
problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the 
item described. (Robert M. Entman 1993:52) 

De fyra viktigaste funktionerna för ramar är att definiera problemet, diagnostiserar orsaker till 

problemet, göra en moralisk bedömning om orsakssamband som gett upphov till problemet 

samt förslår hur problemet ska lösas (a.a.s.52). Ett medvetet användande av inramningar inom 

nyhetsmedier kan inbegripa metoder att påverka ideologier och värderingar genom användan-

det av storylines, symboler och stereotyper i framställningarna. Även uppfattningar om ansvar 

kan påverkas genom inramningen och genom att välja att fokusera på aspekter som antingen 

handlar om orsaker till- eller behandling av problem. Typiska inramningar av frågor kan ske 

antingen episodiskt, genom ett konkret och personifierat berättande ur individperspektiv, eller 

med en tematisk nyhetsram där frågor förklaras på ett abstrakt plan ur ett samhällsperspektiv 

(Iyengar & Simon 1993:368).  

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv vill man integrera kulturen i arbetsprocessen och då 

är det viktigt att tänka på: att ha tydligt fokus på rekonstruktionen av rampaketen; relationen 

mellan ramarna och kulturella fenomenen; att hålla isär händelsen, medieinnehållet och ra-

men; och slutligen samspelet mellan viktiga händelser, medieinnehåll, respektive inramnings 

ursprung och hela rambeståndet (Van Gorp 2007:60). Jag kommer att använda mig av inram-
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ningsteorin utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv som det teoretiska tillvägagångssättet för 

min analys av hur artiklarna konstruerar verkligheten, eftersom det lämpar sig väl för att se 

vad framingen bidrar med för tolkning till en mediehändelse (Van Gorp & van der Goot 

2011:374). Man kan säga att varje ram fungerar meta-kommunikativt, och guidar publikens 

tolkning av texten mot en (önskad) definition av situationen eller problemet genom att läsaren 

gör vissa kausala kopplingar när textens händelse kopplas ihop med den aktuella ramen 

(a.a.s.375). Men teorin menar inte att publiken är passiv och låter sig styras helt av dessa ra-

mar, utan det som sker är en tolkning som är ett samspel mellan texten, individens egen för-

förståelse och kulturellt inbäddade ramar om hänvisas till i texten (ibid.). Genom att rekon-

struera ramarna i medietexter vill man identifiera med vilka element ramarna är uppbyggda av 

och manifesterar sig genom, mot vilken logisk slutledning dessa sammanlänkade element 

pekar, och därmed t.ex. analysera vad ramen tillför och dra en slutledning varför den finns där 

(Van Gorp 2007:62).  

Sammanfattning av teorierna 

Min analys kommer att grunda sig på ovanstående teorier. För att sammanfatta kan man säga 

att kommunikationsmedier i allt högre grad präglar dagens samhälle och bloggarna är en del 

av den pågående medialisering av vårt vardagsliv och är tidstypiska genom att de handlar om 

personliga narrativ. Bloggarna kan definieras som populärkultur, och det begreppet kan leda 

till både positiva och negativa associationer beroende på bl.a. om man fokuserar på det 

kulturella eller de ekonomiska värdena i de populära bloggarna. Att bloggskrivarna är unga bör 

förhållas till på något sätt, t.ex. att samtiden beskrivs som kontingent med oändliga valmöjlig-

heter, samtidigt som ungdomsteorier beskriver ungdomsperioden som en tid av sökande och 

hur viktig mediekulturens roll är just för ungas identitetsskapande arbete. De tre populäraste 

bloggskrivarna är unga kvinnor så en uppfattning om olika genuskonstruktioner är användbar 

då medieframställningen av kvinnor är motsägelsefull och det finns många olika ty-per av 

feminism. En medieanalys utifrån Gill’s postfeministiska sensibilitet anammar ingen statisk 

idé om en viss slags feminism utan undersöker utmärkande drag för artikulationerna av genus 

i texterna utifrån postmodernistiskt och konstruktionistiskt perspektiv. Bilden av bloggarna 

och deras roll i aktuella frågor konstrueras i mediernas texter, de ges där mening och 

betydelse. Detta görs med inramningar som styr läsarens meningsskapande mot en viss slut-

sats så att vissa tolkningar upplevs som mer logiska än andra. Inramningarnas funktion är att 

definiera problem, diagnostiserar orsaker till problem, göra en moralisk bedömning om or-

sakssamband som gett upphov till problemet samt föreslå hur problemet ska lösas.  
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Metod och material 
Kvalitativ metod 
Datainsamlingen i kvalitativt inriktad forskning fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. intervjuer, 

tolkande analyser och ofta verbala analysmetoder av textmaterial och lämpar sig för förståelse 

av människors upplevelser. Svar kan erhållas på frågor som Vad är detta? eller Vilka är de 

underliggande mönstren? Alternativet är kvantitativ forskning där statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder används, datainsamlingen innebär någon form av mätning eller räkning, 

och svar ges på frågor som Hur vanligt förekommande är...? eller Vilka är skillnaderna? (Pa-

tel & Davidson, 2011). Min studie är kvalitativ. Det finns olika metoder inom det kvalitativa 

angreppssättet, gemensamt är att med utgångspunkt från studier av den sociala verkligheten 

kunna beskriva och analysera beteenden, människor, grupper och kulturen. Grundläggande 

drag är betraktandet av händelser och handlingar och reflekterandet över normer och värden 

utifrån dess sociala kontext. Studier fokuserar ofta på detaljer, t.ex. miljöbeskrivningar eller 

tecken i texter. Händelser, personer och handlingar förstås i sitt sammanhang och helheten ska 

förklaras, det hör ihop med holism. Kunskap ses inte som ”information” som ”finns att hämta 

ute i verkligheten”, utan den intellektuella processen förutsätter kognition. Man bör vara för-

siktig med att tillämpa förhandsbestämda referensramar på det som studeras utan använda sig 

av en mer öppen forskningsstrategi (Bryman 2007). Dessa utgångspunkter har jag haft med 

mig in arbetet med studien.  

Analysarbetet och rampaketen 
Inramningar har alltså kraft att definiera problem och föreslå orsak och lösning till dess ge-

nom att välja att belysa vissa utvalda delar av den uppfattade verkligheten. Genom en inram-

ningsanalys går det att belysa på vilket sätt inflytande över en människas medvetande utövas 

genom att information som t.ex. tal, uttryck, nyhetrapportering eller en bok kommuniceras till 

medvetandet (Entman 1993:51-2). Det är inte ovanligt att inramningsanalys används i sam-

manhang av ”newsframes”, d.v.s. med nyhetgenren, men min studie inkluderar tidningstex-

terna oberoende av genre och från vilken del i tidningarna de är hämtade.  

Rampaketen och inramningarnas funktion 
Van Gorps och van der Goots beskriver det induktiva tillvägagångssättet de använt för att 

rekonstruera inramningar i medietexter som marknadsför ekologisk mat, och jag har utgått 

från deras beskrivning av rampaketen och dess integrerade struktur, och deras metod som 

resulterar i en översikt av rampaketen presenterade som en matris. Arbetet med ramar går då 
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ut på att identifiera och namnge de rampaket som arbetar i textmaterialet. Rampaketen är en 

kommunikationsstruktur som består av kärnramen (core frame), inramningskonstruktionen 

(framingdevice) och slutligen en resonemangskonstruktion (reasoning device), den senare 

behöver inte alltid vara inkluderad i meddelandet. Mitt arbete går ut på att identifiera och 

namnge de rampaket som arbetar i mitt urval av artiklar genom att rekonstruera hur inram-

ningskonstruktionen och resonemangskonstruktionen bidrar till kärnramen. Därefter kommer 

jag att dra slutsatser om mot vilka tolkningar och värderingar dessa inramningar har kraft att 

påverka läsaren. Jag utgår då från matrisen i exemplet och det handlar då om: vilken pro-

blemdefinition, vilken orsaksförklaring och vilka rekommendationer till åtgärder som inram-

ningen gynnar i en omskriven fråga (a.a.s.380). Detta resultat sammanställs som en matris 

(s.40). Det är alltså ramens namn och vad ramen ”gör” som redovisas i matrisen, inramnings-

konstruktionens manifesta element och resonemangsverktygen används som verktyg för att 

komma fram till dessa slutsatser. 

Kärnramen 

Kärnramen är själva det kulturella fenomen som identifierar hela rampaketet (Van Gorp & 

van der Goot 2011:376). Kärnramen behöver inte handla om bloggaren eller bloggande utan 

det jag söker här är vilka samhälleliga begrepp, normer och värderingar, metaforer eller stora 

narrativ som artikelns meddelande ansluter sig till, t.ex. myten om teknologiskt och veten-

skapligt framåtskridande, eller värderingen att människan är ansvarig för sina barn och för 

alla levade varelser (a.a.s.377-8). Bloggaren kan vara en del av ramen eller inramad av den. 

Denna del av analysen inleder jag med en översiktlig läsning av alla texterna för att hitta vilka 

samhällsfenomen eller allmänna aktuella frågor som berörs.  

Inramningskonstruktionen 

Inramningskonstruktionen är den textspecifika delen av analysen där manifesta element som 

ordval, slagord, bildliga uttryck och även bilder i meddelandet identifieras (Van Gorp & van 

der Goot:376). Inramningskonstruktionens manifesta element i texten, som ordval och ut-

tryck, ska sedan identifieras. Finns någon metafor som ramen vilar på, begrepp som åter-

kommer eller värderingar som lyfts fram? Exempelvis kan värderingen att människor bär an-

svar för sina barn, och allt levande på jorden, konstureras med begrepp om sårbarhet och an-

svarighet (a.a.s.377). Det arbetet redovisar jag nedan varje kärnram för sig, med valda citat ur 

texterna och hur jag tolkar deras betydelse och koppling till ramen, och hur de bidrar till ra-

mens konstruktion.  
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Resonemangsverktygen 

Resonemangsverktygen – eller argumentationsverktygen – refererar till ramens kapacitet att 

definiera frågor genom att inspirera läsaren till att välja en tolkning före en annan. Resone-

mangsverktyget behöver alltså inte vara inkluderat i texten eftersom det handlar om att på-

verka de tolkningsval läsaren gör utifrån sin egen förförståelse, eller personliga scheman, i 

samarbete med den kulturella ramen i den ”värld” där textens läses (Van Gorp & van der 

Goot:378). En beskrivning av det här verktyget skulle vara att läsaren t.ex. ombeds lämna 

företräde för argumentationskedjan som gynnar tolkningen att syftet med livet på jorden är 

optimal lycka genom utveckling och att det är människans skyldighet att sträva framåt, istället 

för resonemanget att mänskligheten har ansvar för sina barn och att detta praktiseras bäst ge-

nom en hållbar livsstil där hänsyn till hälsan och miljön är central (a.a.s.380).  

Några semiotiska begrepp 
Semiotiken är ett omfattande område med sina egna teoretiska utgångspunkter som framför-

allt härstammar från lingvistiken. Jag kommer inte att gå in på det djupare här, men eftersom 

jag använder några semiotiska verktyg i min inramningsanalys behövs några kortfattade be-

greppsförklaringar. Semiotiken kan beskrivas som läran om hur tecken (t.ex. ord, visuella 

former eller gester) kommunicerar och skapar betydelse i meddelanden. Tecknet beskrivs 

både ha både en fysisk form, som t.ex. ordet ”bil” skrivet på papper, men förekommer även 

som föreställningen i läsarens tanke vid mötet med det skrivna ordet. De begrepp från semio-

tiken jag kommer att använda är paradigm, denotation och konnotation. Ett paradigm är – 

enligt Ferdinand de Saussure – en samling enheter med gemensamma drag ur vilket ett val 

måste göras varje gång man kommunicerar då ordförrådet är ett paradigm. Valet skapar bety-

delse; en keps är inte samma sak som en hatt även om båda ingår i paradigmet ”huvudbona-

der” (Fiske 2007:83-4). Termerna denotation och konnotation är Roland Barthes utveckling 

av Saussures begreppspaket och används för att skilja på två olika sorters betydelse i förhål-

landet mellan tecknet och verkligheten. Denotation beskriver vad tecknet föreställer, t.ex. ”en 

gata” är en väg kantad av hus. Konnotation är termen för nästa nivå av betydelse; hur tecknet 

används. Den betydelsen handlar om det subjektiva och tolkande som sker i mötet med an-

vändaren. Så om bilden av nämnda gata t.ex. innehåller prydliga trädgårdar med gunga och en 

trottoar så bidrar det med ytterligare mening, och bilden kan beskrivas konnotera ”tryggt bo-

stadsområde” (a.a.s.117-9).  
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Urval, giltighet och tillförlitlighet  
Urval av artiklar och validitet 
I frågan om det empiriska materialets relevans och vetenskapliga giltighet (Ekström & Lars-

son 2010:14) har jag arbetat enligt följande: frågeställningen handlar om dagens mediebild av 

fenomenet med de populära bloggarna och empirin består av tidningsartiklar från 2012, ur 

databaserna Mediearkivet, rörande de tre namngivna, populäraste bloggarna. Söksträngen 

skrevs med både fulla namnet och bloggsignatur (bloggalias) enligt följande: "Isabella 

Löwengrip" OR blondinbella* OR "Alexandra Nilsson" OR kissie* OR kenza*. Det resulte-

rade i 1284 träffar i all svensk tryckt press. Jag valde då att begränsa till morgontidningen 

Dagens Nyheter (DN) och kvällstidningen Aftonbladet (AB), det genererade 122 träffar, som 

minskades till 109 när icke relevant material sorterats bort (som författaren Kenzaburo och 

kompositören Alexandra Nilsson). Då jag bedömde att även det materialet var för stort för 

omfattningen av min studie gjorde jag en strategisk gallring, där försvann insändare, frågetäv-

lingar, icke-kommenterade topplistor av typen ”mest klickat på Google”, och bilduppslag där 

bloggaren var en av väldigt många, som uppslag av typen ”100 kändisar berättar om hur de 

firar jul” och rapporteringar från filmpremiärer. Kriteriet var att behålla texter där mediets röst 

hördes tydligast. Min empiri bestod slutligen av 68 texter av ur olika genrer och av varierande 

längd; 47 från Aftonbladet och 21 från DN (bilaga: Artikellista1-68). I analysen tas i slutän-

den ingen hänsyn till vilken typ av journalistik det handlar om, eller skribentens anställnings-

villkor, kön eller ålder. Avsändarna här är kort och gott tidningarna Aftonbladet och Dagens 

Nyheter och det är konstruktionerna av de tre populäraste bloggskrivarna tidningarna medie-

rar som analyseras. 

Reliabilitet 
En inramningsanalys erbjuder ett sätt att belysa på vilket sätt människors meningsskapande 

påverkas i en kommunikationssituation (Entman 1993:51). Men slutsatserna om mening och 

betydelseinnehåll grundar sig på en tolkning av medietexterna, och även om detta är vanligt 

inom medie- och kommunikationsvetenskapen så bör det understrykas att resultaten som be-

skrivs grundar sig på mina tolkningar, de är subjektiva, och att en annan person möjligen (el-

ler troligen) hade fått ett annat resultat. Alla vetenskapliga slutsatser ska ändå underbyggas av 

argument som är tillförlitliga och riktiga och det är viktigt att hålla sig till de regler metoden 

man använder erbjuder. Inom tolkande forskning finns vissa kriterier för att det vetenskapliga 

värdet ska säkerställas: koherens, att delarna hänger ihop; att omfatta olika tolkningsperspek-

tiv; intersubjektivitet, att resultatet bekräftas av annan forskning; öppenhet, för både alterna-
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tiva tolkningar och egna fördomar; att identifiera djupare betydelser; kontextualitet och att se 

till sammanhanget (Ekström & Larsson 2010:14–17). Detta har varit utgångspunkter för mitt 

arbete. Jag har strävat efter att presentera den valda metoden samt alla delar i analys- och tan-

kekedjorna som leder fram till resultaten noggrant. Jag har försökt visa min förförståelse och 

mitt tolkningsperspektiv både i bakgrundsbeskrivningens olika delar och även genom de teo-

rier jag valt samt hur jag förhåller mig till dessa. För att ge insyn i mitt arbete bifogas sam-

manställningen av min sortering av artiklar inom ramarna (bilaga: Artiklar-Ramar) samt en 

lista med alla artiklar (bilaga Artikellista1-68). Jag har även valt att inkludera ett relativt rik-

ligt antal citat i min analys för att tydliggöra mina resonemang. 

Analys 
Översiktlig läsning av texterna 
Representationen av de tre bloggarna i texterna var mycket ojämn; 53 av de totalt 68 texterna 

hade Blondinbella/Isabella Löwengrip som sökträff, 12 hade Kissie och 4 hade Kenza (de 

omnämndes båda två i en av texterna). Kenzas.se var ändå populärast under 2012, och det 

överraskande med den skeva fördelningen återkommer jag till i slutdiskussionen. Vanligt var 

att bloggskrivaren förekom som representant antingen för den unga generationen eller för 

entreprenörer i texter som inte handlade om just bloggande, men även längre intervjuer med 

Blondinbella förekom (Anth Jacobsson 2012-05-13 i DN, Sandberg 2012-11-18 i AB), samt 

att bloggskrivarnas förehavande kommenterades i notiser. En handfull texter i DN handlade 

på något sätt om bloggkultur, exempelvis ett stort reportage om en ung bloggskrivare i en 

artikelserie om skönhetsingrepp (Wiklund 2012-10-30); i en artikel om hur e-pliktslagen 

skapar problem för KB att lagra digitala artefakter som onlinespel och bloggar, där dessa be-

skrivs som ”några av de starkaste kulturyttringarna i vår samtid” (Letmark 2012-02-20); i 

”Två bloggare, två språk” där människors vardagsanvändning av webbtexter kommenteras av 

SU-doktoranden Linnea Hanell (Oskarsson 2012-03-03); i notisen ”9 av 10 på listan över 

Sveriges mest välbesökta bloggar drivs av kvinnor”(DN 2012-12-20); samt i en intervju med 

två unga bloggläsare i samband med en undersökning om hur unga visar upp sig på nätet, un-

der temat ”Internetvanor” (Löfgren 2012-05-20). Blondinbellas blogg citeras 14 gånger, 8 av 

dem som notiser där citatet bara kompletterades med en kommentar (texterna 10, 13, 14, 15, 

22, 32, 49 och 68). De röster som hörs i texterna utöver skribentens och de tre bloggskrivarna 

tillhör framförallt unga kvinnor/tjejer/”bloggerskor” (texterna 6, 7, 26, 35, 42, 52, 56, 66), 

mediekvinnor (texterna 3, 23, 27, 38, 41, 45, 48, 57) och ”experter” (texterna 7, 35, 51, 59, 

23 



Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, JMK Petra Segerberg 
Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats H 13 M Kand 

60). De huvudsakliga teman jag fann var; konflikten mellan kulturvänstern och högerliberaler, 

unga entreprenörer, generationsskillnader, livstilsval och kropps- eller utseendeideal för kvin-

nor där Blondinbellas nakenbild på omslaget till magasinet Egoboost nämns i 17 texter (och 

bilden illustrerar ytterligare några), och andra utseenderelaterade ämnen är solarier, mascara 

och skönhetsingrepp, men kvinnors utseende kommenteras. Utöver dessa teman fanns ytterli-

gare två texter om kvinnohat och hot som Blondinbella och en journalist utsatts för.  I den 

översiktliga läsningen fick jag alltså indikationer på att de kärnramar som förekommer hand-

lar om generationskonflikter, konflikter runt entreprenörskap, utseende, klass och stil, samt 

medieexponering av kvinnor och kvinnokroppen. Jag utgick från dessa vid den fortsatta text-

specifika delen av analysen, där jag identifierade manifesta element som ordval och metaforer 

i texterna för att bättre kunna förstå och beskriva inramningskonstruktionerna.  

Inramningarna 
För att definiera inramningarna kan de element de är uppbyggda av identifieras med utgångs-

punkt från ett strategiskt urval av nyckeltexter (Van Gorp & vad der Goot 2011:376). Jag sor-

terade materialet inledningsvis i texttyperna Skribentens röst, där artikelförfattarens person-

liga åsikt uttrycks i jag eller vi-form (som i krönikor, kolumner, ledare, debattartiklar, recens-

ioner eller kommentarer); Artikel/Reportage (även frågespalttext); eller Notis/Plocksidestext. 

Mina nyckeltexter hämtades ur texttypen ”Skribentens röst”, eftersom jag där förväntar mig 

tydligast ställningstagande. Kärnramarna konstruerades löst utifrån dessa, en lista samman-

ställdes där alla artiklar kopplades med någon av ramarna (bilaga: Artiklar-Ramar) som under 

det arbetets gång utvecklades. De inramningar jag slutligen identifierade och döpte var: 

• Den odrägliga (Blondinbella-)generationen

• Blondinbellahögerns framgångskult

• Entreprenörer, stekare, överklass, mediekändis

• De onaturliga (Kissie-)klonerna

• Den naturliga, nakna kvinnokroppen

Dessa kärnramar dekonstrueras och beskrivs nedan. Ramarna tangerar varandra, och i ett antal 

fall förekommer fler ramar i samma text, som då kan citeras på fler ställen. Det fanns även 

några texter som inte lät sig sorteras in, dessa är markerade med ”övrigt” (bilaga: Artiklar-

Ramar).  
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Den odrägliga (Blondinbella-)generationen  

Kärnramen 

Kärnramen handlar om generationsmotsättningar och idén om att människan bör uppfostras 

till att bli en kugge i samhällsmaskineriet. En framtidsoro kopplas till uppfattningen om den 

unga generationen som ytlig, onyanserad, banal, hurtig med för stort ego – framförallt rör 

detta unga kvinnorna i mitt urval av texter. Generationsskillnader behandlas; de unga (födda 

på 1990-talet) inser inte sina brister utan har för mycket självförtroende eftersom de har blivit 

”curlade” av sina föräldrar. Deras strävan är framgång och lycka. De har elitistiska tendenser 

där svaghet fördöms, ”Jante-lagen” ignoreras, och de gör som de vill på ett tröttsamt hurtigt 

sätt. De unga beskrivs som starka både fysiskt och mentalt men väljer ändå den lätta vägen 

eftersom de är osolidariska individualister. Tidigare generationer beskrivs som idealet med sin 

intelligens, nyansrikedom och livsvisdom som visar sig genom att de på ett trött – men gärna 

ironiskt-humoristiskt – sätt accepterar sina brister, är politiskt korrekta och stretar på med 

lagom ambitioner. I ramen beskrivs tidsålder som allmänt narcissistisk. Det är oklart vems ” 

felet är, men det är troligtvis en växelverkan mellan konkurrenssamhället och den unga gene-

rationen och deras föräldrar.  

Inramningskonstruktionen 

Manifesta element i den här inramningskonstruktionen är begrepp om framtidsoro, ålder, ge-

nerationstillhörighet, formuleringar om barn-föräldrar-relation, arvtagare, bloggdrottning, 

förmågan till anpassning, vara ”som andra”, vara en god samhällsmedborgare, att vara ”sin 

egen lyckas smed”, jämförelser mellan nu/då, kropp och ålder, styrka/svaghet och ytlig-

het/djup. Begrepp kopplade till Blondinbellagenerationen är: egoister, vältränade, ytliga, hur-

tiga, självförtroende, bristande självkritik och självinsikt, vet/förstår inte sin plats, lycksökare. 

Att unga vill ha kontroll över sina liv och känna sig starka tolkas som maktbegär. Den posi-

tiva motsatsen beskrivs som: anpassningsbarhet, acceptans av egna brister och svagheter, 

trötthet och bitande ironi. Ålder och kvalitet kopplas ihop.  

 

I DNs intresseväckande artikel ”När egot tar examen”, som framförallt belyser ett skolper-

spektiv, ställs i ingressen frågan om vår tids unga fostras in i en narcissistisk tidsålder exemp-

lifierat med tidstecken som självbetitlade tidningar och Blondinbellas omslagsbilder till Ego-

boost. Ungdomsperiodens fokusering på sexualitet och den egna kroppen kopplas ihop med 

självupptagenhet och ett personligt varumärkesbyggande inspirerat av uppmärksamhetstörs-

tande bloggare: 
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Det intressanta är att varumärkesbyggande och självförverkligande inte längre är en intern angelägenhet 
för några få uppmärksamhetstörstande bloggare. [...] 
Problemet är bara att människor som på ytan verkar lyckade och framgångsrika, som syns mycket i me-
dierna eller tävlar sig fram till chefspositioner, mycket väl kan vara patologiska narcissister. Och därmed 
allt annat än ”lyckade” på ett inre plan. (Ana Udovic, DN 2012-05-06) 

”Patologiska narcissister” – som tidigare beskrivits med egenskaperna otåliga, ständigt be-

kräftelsebehov, jag- och målfokuserade, ytliga och svårigheter att hantera negativ feedback – 

kopplas här med olyckliga mediepersoner. Även föräldrarnas agerande beskrivs som proble-

matiskt, genom att de tala om för sina barn hur unika och begåvade de är, och skyddar dem 

från svårigheter, och begreppet ”curla” förklaras här: 

Man undviker att kritisera dem och skyddar dem från att uppleva svåra saker. Curlar dem, alltså. Och 
visst får det barnen att känna sig speciella - men en del känner sig lite väl speciella. De upplever att de 
kan det mesta, att de är begåvade och smarta, utan att egentligen vara det. Och de tar mycket plats. (Ana 
Udovic, DN 2012-05-06) 

I en tv-krönika hyllas Johan Rheborg, som berättar om sin föräldrarelation, som en briljant 

representant för den ironiska generationens (födda 1960-70) genomfolkliga, varmt humorist-

iska stil. Mot detta ställs sedan beskrivningen av två unga tjejer hämtat från ett lekprogram 

som bygger på fysiska tävlingar. Blondinbellas närvarar i texten som symbol för hela sin ge-

neration; ”Blondinbellagenerationen”. Men det förtydligas att hon inte är speciell, det finns 

flera ”Blondinbellor”: 

I SVT stod Johan Rheborg för "Stjärnorna på slottets" starkaste episod på länge. Samtidigt som två 
Blondinbellor i TV4 påminde om att jantelagen trots allt kanske är ett kulturarv vi borde värna om. [...]  
Och det mycket tack vare Johan Rheborg - som under årens gång briljant har utvecklat sin ironiska ge-
nerationen-persona till en genomfolklig, lite varmare humorist, utan att tappa sin udd. Betydligt lätt-
sammare var det förstås i TV4:s rätt maffigt producerade men fantastiskt hjärndöda gamla återuppväckta 
tv-lik "Gladiatorerna”, där två unga tjejer ur den provocerande hurtiga Blondinbella-generation som har 
vuxit fram ur vårt bespottade gamla jantelags-Sverige tävlade mot varandra. De hade bra flås båda två - 
men själv blev jag alldeles utpumpad av att få så mycket onyanserat självförtroende sköljt över mig på 
en och samma gång. Puh. (Karolina Fjellborg, AB 2012-01-15) 

Problemet beskrivs här delvis vara programformatet, men i slutänden är de ändå de unga 

människornas personligheter som gör att skribenten idealiserar jantelags-Sverige. Hurtigheten 

som ett problem återkommer även i DN, dess motsats är skribenten vars industriarbetstid och 

trötthet konnoterar att hen är del av ”samhällsmaskineriet”: 

Har som mål att fort-sätta kliva upp 6.00 varje vardagsmorgon. Jobbtimmar mellan 6-9 är framgångs-
timmar." Morgontröttheten stärker sitt redan fasta grepp om mig när jag läser Isabella "Blondinbella" 
Löwengrips obotligt hurtfriska rader på mikrobloggen Twitter. (Catia Hultquist, DN 2012-01-16) 

Under rubriken ” Vissa trender vill man slippa” beskrivs svårigheten att leva upp till dagens 

kroppsideal, tvånget kopplas både till individens integritet och framgångsmöjligheter: 

I vårens tränings- och kroppsideal står en sund men genomtränad kropp i fokus. Med medvetenhet, kun-
skap och kontroll i botten bygger individen en story om en framgångsrik person. Men lagom besatt, la-
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gom medveten, gärna med en självironisk touche, ett ryck på axeln. Det är idealet i sin prydno: närmast 
ouppnåeligt, eventuella skavanker och brister väl dolda. Rättigheten till kroppen är en integritetsfråga. 
[...] 
Isabella Löwengrip, 90-talist och arbetsgivare, har sagt att hon aldrig skulle anställa någon som röker. 
"Jag tycker att det symboliserar ett slags svaghet", har hon skrivit. Symtomatiskt för en tid där va-
nor/ovanor lätt generaliseras till hela personligheten. Vissa trender kan man vara utan. (Mattias Berg-
man, DN 2012-02-04) 

Blondinbella får, genom sitt uttalande om rökning som en svaghet, personifiera allt med tren-

den, trots att hon som bloggare troligen döljer sina skavanker mindre än genomsnittet. 

Blondinbellas önskan om oberoende liknas vid asocialt beteende i recensionen av hennes bok 

Isabellas hemligheter: 

Hon tar huvudrollen i sitt eget liv, går sin egen väg och blir sin egen bästa kompis. Men framför allt 
upprättar hon en oändlig mängd regler och förhållningssätt och checklistor på hur man ska bli en fri, 
oberoende och lycklig kvinna.[...]Blondinbellas kardinalsynder skulle lika gärna kunna vara den ser-
biska maffians - visa under inga omständigheter några tecken på svaghet. Och framför allt - låt ingen 
kränka din heder. Blondinbella tar inte skit från någon. (Martin Aagård, AB 2012-05-12) 

Checklistor (kvinnligt fenomen?) framställs som negativt, och aningslöst leverne framhålls 

senare som skribentens livsvisdom till de unga. Att det finns en generationskonflikt, där den 

ironiska generationen har tolkningsföreträde syns i ordvalen nedan: 

Ömsom vill man ge henne en kram, ömsom klappa henne patroniserande på huvudet och säga "lilla 
gumman" i en ogenomträngligt ironisk blandning av äkta omsorg och illa dold härskarteknik. (Martin 
Aagård, AB 2012-05-12) 

Frasen ”lilla gumman” konnoterar naivitet som kopplas med kvinnokönet, i motsats till den 

ogenomtränglige, nyanserade härskaren. En beskrivning på hur övergången från ung till 

vuxen konstrueras syns i en intervju med Ebba von Sydow, född i början på 1980-talet. Den 

glamorösa överklasstjejen hon var kan överges genom ”Jantemässig” självkritik där von 

Sydow själv påpekar sina brister, tjock och oglamorös, en före detta stilikon är acceptabel för 

skribenten: 

"De säger att jag ser tjock ut".  
Go'kvälls Ebba von Sydow om ideal, sitt oglamorösa liv, - och rådet till kronprinsessan.  
Det känns som evigheter, men för bara några år sen var Ebba von Sydow glamorös Stureplanstjej och en 
svensk stilikon. I dag är hon mysmorsa i Go'kväll. Och bär sina mammakilon med sådan stolthet att folk 
tror hon är gravid.[...] Det är hon som bestämt att vi ska ses på det trendiga italienska cykelfiket mitt i 
Stockholm. Denna morgon står Paolo Roberto och dricker kaffe vid bardisken (Natalia Kazmierska, AB 
2012-02-05) 

Citat ovan är rubrik och inledningen på en lång intervju, där ålder och livsstil förhandlas. Att 

en mysmorsa ändå kan vara glamorös och trendig beskrivs av skribenten (råd till kronprinses-

san, trendigt kändisfik). von Sydow kopplas med begrepp som ung, perfekt karriärkvinna, 

men i förhållande till Blondinbella är hon föregångaren och ”bloggares urmoder”. Generat-

ionsskillnaden beskrivs genom att mynta uttrycket "Blondinbellaesque" om framåtanda, här i 
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en fiktiv situation. Det accepterade förloppet beskrivs också; att någon annan erbjuder avan-

cemangsmöjlighet när man är ”förtjänt” av det, och då kan ”nappa” på erbjudandet:  

Är det sant att du gick in till programchefen på SVT och sa att du ville förändra Go'kväll-konceptet? – 
Nej, det där är fel. Det låter ju väldigt "Blondinbellaesque", men så var det inte. Jag hade just gjort 
Kungliga bröllopet, som gick väldigt bra, när Go'kväll dök upp. Då nappade jag på det. (Natalia Kazmi-
erska, AB 2012-02-05) 

Resonemangsverktyget 

Resonemangsverktyget i den här ramen handlar om uppfattningen om människan som med-

borgare och en kugge i samhällsmaskineriet. Jantelagen bör råda och unga kvinnor måste lära 

sig att veta sin plats och inte ta plats utan att ha blivit inbjudna eller godkända av etablisse-

manget. Begreppet Jantelagen härstammar ursprungligen från tio ”budord” formulerade av 

Aksel Sandemose, inställningen de beskriver kan sammanfattas med: ”du ska inte tro att du är 

någon, att du skulle vara betydelsefull på något sätt eller att du har något intressant att bidra 

med som vi skulle vara intresserade av” (NE.se). Den ”unga generationen” – även om unga 

män inte omnämns här – borde veta sin plats och lyssna på äldre, intellektuell och experter. 

Eftersom orsaken till problemen med de unga kvinnornas tröttsamma positivism och bristande 

självinsikt framförallt beror på föräldrarnas uppfostringsmetoder, påhejat av självhjälpsböcker 

och hurtiga bloggare som Blondinbella, så är lösningen som beskrivs här är att samhället och 

skolan bör träda in.  

Blondinbellahögerns framgångskult 

Kärnramen 
Kärnramen handlar om att dagens unga (kvinnor) är för karriärinriktade, samt även kopplar 

personlig framgång med pengar och att jaget byggs upp som ett varumärke och tillskrivs ett 

ekonomiskt värde. Företeelsen leder till ohälsa och utsatthet för dem själva samt ett hårt och 

pengafixerat samhälle. Ramen inkluderar även jämställdhetsaspekter, och kvinnors karriärs-

ambitioner ställs mot andra värden i livet. Orsaken till framgångskulten är den politiska hö-

gerns entreprenörssatsningar. I inramningskonstruktionen används Blondinbella som symbol 

för entreprenören, vilket sker naturligt genom att hon själv beskriver sig både som entreprenör 

och aktiv inom det moderata ungdomsförbundet förespråkar entreprenörskap, men även att 

unga kvinnor ska ta tag i sin ekonomi (Helen Preutz, DN 2012-12-12). Motsats till entrepre-

nörskap och framgångskult beskrivs vara anställning och inre utveckling.  

Inramningskonstruktionen 

Manifesta element är pengar, ekonomi och entreprenörskap, ”sälja sig för pengar”, familje-

värderingar, hälsofrågor och ”mjuka värden”. Det handlar om anställningsform, entreprenörs-
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politik, ekonomisk jämställdhet, vad som är naturliga karriärsval för män och kvinnor, och i 

extremformen även kvinnohat (se s.30). I DN har begreppet ”Blondinbellahögern” fått ge 

namn åt högerns entreprenörssatsning, och hon beskrivs även ha inspirerat till ”framgångskul-

ten” som sprids till unga via medier: 

Vilka grupper och tankesätt slåss om framtidens formuleringsprivilegium, i det nya landskapet? Ledar-
tröjan innehas utan tvekan av det vi kan kalla Blondinbellahögern - en framgångskult inspirerad av in-
ternetstjärnan och affärskvinnan Isabella "Blondinbella" Löwengrip och hennes gelikar, där var och en 
ska köpa sin egen lyckas smed med F-skatteinkomster och rutavdrag. Den som misslyckas delvis får bli 
assistent och den som misslyckas helt måste ändra inställning.  
Idéströmningen präglar de flesta mainstreammedier för unga i dag - att hitta en rödgrön sympatisör 
bland Sveriges mest lästa bloggare är svårare än att hitta en thatcherist i Bengt Ohlssons gamla kompis-
gäng. Att undgå att hitta "entreprenörstips" i breda livsstilsmagasin för unga är lika svårt. Den som vill 
kan naturligtvis tolka in "Idol"-formaten i tv och den allmänna kändishysterin i samma trend. (Viktor 
Barth-Kron, DN 2012-01-12) 

Hänvisningen till rutavdrag denoterar att det rör sig om människor som anställer städhjälp, 

den andra höger-anhängaren som nämns är Thatcher; hela textens utformning konnoterar en 

borgerlig, kvinnlig sfär. I en annan text framställs Blondinbella omväxlande som ung kvinna i 

Blondinbellagenerationen – tilltalsnamnet ”Bella” och ordet ”saga” konnoterar barnslighet – 

och en modern entreprenörskvinna och representant för Blondinbellahögern: 

Tro't eller ej, men den utbrändhet och självspäkning som avslöjas mellan raderna i Bellas entreprenörs-
saga väcker faktiskt medlidande. Och jag har vanligtvis svårt att känna sånt för människor som tror att 
hårt jobb är att ha flera webbsidor uppe samtidigt. Det hela är lite svårt att hantera för en 40-årig, manlig 
löntagare. (Martin Aagård, AB 2012-05-12) 

Den denotativa betydelsen av den vuxne, manlige ”löntagaren” är en anställd, alltså inte egen 

företagare. På den metaforiska, konnotativa nivån så beskrivs att den som gör sin plikt får 

rättvis lön för mödan, och att motsatsen entreprenörskapet alltid är självvalt. Tidigare i texten 

kopplas utbrändheten till entreprenörssamhället, men på vilket sätt den utbrända Blondinbella 

är offer för entreprenörssamhället är oklart eftersom bloggarens arbetsbörda sedan beskrivs 

som påhittad. I andra texter kopplas dock Blondinbellas entreprenörskap mer entydigt ihop 

med flera företag, hårt arbete och stresskollaps: 

För två veckor sedan lades Isabella "Blondinbella" Löwengrip in på akuten med fruktansvärda mags-
märtor. Hon hölls sedan kvar i flera dagar för observation. I sjukhussängen fick blogg- och entreprenör-
profilen sig en tankeställare. (Andreas Hansson, AB 2012-04-12) 

Även i nedanstående citat beskrivs hennes tillvaro som hektisk: 

När jag läser din blogg blir jag helt matt av alla projekt. Hur pallar du? (Sandberg, AB 2012-11-18). 

I intervjun ovanstående citat är hämtat från kopplas bloggentreprenören till popularitet, utsatt-

het, ohälsa, mordhot, blogghat, samt att hon brutit med sin pappa redan i ingressen. Uppväx-

ten i en ”entreprenörsfamilj” beskrivs som drivkraft, men kopplas även ihop med skilsmässa 
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och terapi. I ett uppförstorat citat tolkar hon sin ensamhet med att hon är bossig. En annan 

aspekt av ramen med entreprenörsfokus handlar om att sälja sin kropp. Några semesterbilder 

Blondinbella lagt ut gav upphov till slutsatsen att halvnakna bilder genererar reklampengar: 

Vad drar man för slutsats av detta? jo, att det är lönsamt för en bloggare att lägga ut halvnakna bilder på 
sig själv. Ju fler som läser bloggen, desto mer reklampengar rasslar det in i bloggarens företag. Kvinno-
debatt? nej, geschäft. (Elisabet Höglund, AB 2012-02-14) 

En mediedebatt om avkläddhet blommade upp efter Blondinbellas nakenbild på omslaget till 

Egoboost och några tolkningar om vinstmotiv. Valet ur paradigmet med ord som beskriver 

nakenhet styr anser jag, så även om en viss förhandling förekommer så konnoterar ”vika ut 

sig” att det handlar om att byta nakenhet mot pengar, t.ex. som nedan: 

Nu viker Blondinbella ut sig - för att få unga kvinnor att vara stolta över sina kroppar” (Kerstin Weigl, 
AB 2012-05-06)  

Emedan andra kopplade ”nakenutviket” enbart med ekonomiska motiv: 

Måste bara peta in en synpunkt i den heta debatten om hennes nakenutvik på omslaget till den egna tid-
ningen Egoboost.[...] Nej, skälet bakom "Nakenbella" är nog ett annat. Har hennes tidning börjat sälja 
dåligt? I så fall kanske ett eller annat utvik kan göra susen. (Elisabet Höglund, AB 2012-05-07) 

Tolkningen att bilderna var avsedda att förändra utseendeideal presenteras längre fram inom 

ramen ”Den naturliga, nakna kvinnokroppen”. Slutligen; även för en påklädd entreprenör är 

det viktigt att tänka på vad hon har på sig:  

Entreprenör, bloggare och chefredaktör Löwengrip möter vi nu med jämna mellanrum på omslaget till 
egna tidningen Egoboost, påfallande ofta i utstyrslar som påminner om affärskvinnorna i 80-talsserier 
som Falcon Crest och Dynasty. Hon får mig också att tänka på kvinnorna på omslaget till amerikanska 
självhjälpsböcker från samma tid. Böckerna hette alltid sådant som: "Having it all - power, money & 
love." (Catia Hultquist, DN 2012-01-16)  

I ovannämnda tv-serier förekom många kvinnliga företagsledare i 80-talets axelbreda siluett, 

en manlig symbolik från en tid när begreppet karriärskvinna föddes. Associationen av 

Blondinbellas ambitioner med omoderna TV-såpor och trettio år gamla självhjälpsböcker 

konnoterar något föråldrat och löjeväckande. 

Offentlig karriär och kvinnohat 

Kvinnohatet är ju mer extremt än inramningens övrigt element, men följer ändå ramens tema. 

Blondinbella och flera andra kända kvinnor fick hotfulla sexbrev skickade till sig. Rubriken 

och ingressen till den nyheten betonar framförallt den politiska aspekten: 

Blondinbella fick sexhot av politiker. 30-åring skrev i partimotståndarnas namn S-
partimedlemmen skickade grovt hotfulla sexbrev till kända kvinnor - i en moderatpolitikers 
namn. – Jag blev fruktansvärt rädd, säger Isabella "Blondinbella" Löwengrip. (Leonel Marja-
vaara, AB 2012-10-19) 
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På bilden syns Blondinbellas genom ett fönsterglas, hon ser åtkomlig och sårbart ut. I bildtex-

ten berättas att hon lagt upp hotbrevet på bloggen. När Katrine Kielos, som blev hotad av 

samme man, skriver om händelsen understryker hon hatsmotivet riktat mot kvinnor i offent-

ligheten, i syfte att tysta dem: 

Kvinnor ska vara i det privata, inte i det offentliga, sa man runt det förra sekelskiftet. En offentlig kvinna 
var samma sak som en prostituerad. Hon var "liderlig", en sköka. Någon som både borde och skulle 
kränkas sexuellt. För att hållas på plats. Får kvinnor vara offentliga utan att kränkas sexuellt? är en fråga 
som vi tyvärr fortfarande måste ställa oss.[...] Jag borde inte tala, jag borde inte skriva är känslan som de 
lämnar en med. (Katrine Kielos, AB 2012-10-28) 

Här belyser att offentliga kvinnor ur historiskt perspektiv ansetts som prostituerade, kvarlevor 

av detta skulle drabba mediekvinnor extra hårt. Problemet med blogghat framställs som något 

självklart i Sandbergs intervju med Blondinbella: 

Det finns ju en rätt vidrig hatkultur på nätet som slår hårt mot er stora bloggare. Hur hanterar du det?  
– Jag ser det som ett jobb. Då blir det enklast. 
Men under ett år gjorde du åtta polisanmälningar för ofredande. Det är ju helt jävla absurt. (Mattias 
Sandberg, AB 2012-11-18).  

Jag anser det otydligt om kommentaren beskriver det som absurt att Blondinbella gjort åtta 

polisanmälningar eller att hon ofredats åtta gånger. 

Resonemangsverktyg 

Med den här ramen inspireras läsaren till slutledningar om att det finns en naturlig skillnad 

mellan könen då karriärslivet beskrivs som extra problematiskt för kvinnor. Moderat entre-

prenörspolitik driver (unga) kvinnor till en ohälsosam framgångsjakt som leder till ohälsa och 

trasiga familjer när de istället borde tänka mer på inre kvalitéer och måna om sitt rykte och att 

vara omtyckta. Idén om det personliga varumärket kopplas till att ”sälja sig”, och en form av 

prostitution, och genom att exponera sig utsätter sig kvinnorna för angrepp. Ramen har också 

kapacitet att påverka tolkningar om familjevärderingar, och att karriärsinriktade föräldrar le-

der till att barnen mår dåligt. Ingen annan beskrivs ha delaktighet i problemet, då entreprenör-

skap ses som självvalt. Ojämlikhet är inte heller bra för barnen. Kvinnor bör lösa detta. Mot-

sats till entreprenörskap och framgångskult är anställning och politiskt röd-gröna värderingar.  

Entreprenörer, stekare, överklass, mediekändis 

Kärnramen 
I den här ramen handlar det om orättvisor, men att det glamorösa livet som entreprenörer, 

miljonärer, överklassen och kändisbloggare lever samtidigt är avundsvärt. Det beskrivs nega-

tivt med ett klassamhälle där vissa, här personifierade av t.ex. Kungen och Blondinbella, har 

det lätt för sig och ”vi andra” får slita, men samtidigt är ”vi” moraliskt bättre än ”dem”. Mo-
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derater, rika och överklassen grupperas ihop genom ärvda titlar, svågerpolitik, borgerlig poli-

tik, och entreprenörskap. Entreprenören i den här ramen jobbar för lite och antas vara en ste-

kare – en odräglig överklasstyp som glider fram i samhällets toppskikt – och konstruktionen 

görs med begrepp från överklass- och kändisvärlden. ”Vi” i den här ramen är den klämda me-

delklassen, som det är lite synd om eftersom vi bara har våra fasta jobb att gå till. 

Inramningskonstruktionen 

Manifesta element i den här ramen 

är begrepp kopplade till klasskillna-

der, lyxliv, kändisliv, orättvisor och 

medelklassen.  I artikeln ”Nutidens 

stekare lever mitt ibland oss van-

liga” (Svensson, AB 2012-02-11) 

radas en mängd begrepp känneteck-

nande för ramen upp. Det handlar 

om champagneduschar, Stureplan, 

exklusiva damhandväskor, resor till 

Capri, lyxrestauranger, kändisar, 

premiärer, moderedaktörer, banktjänstemän, Kungahuset, stekta sparvar som flyger in i mun-

nen, käckhet, pikétröjor, aningslöshet och ett lätt, vräkigt och slösaktigt liv som ”vi andra” 

bara får begapa. Det beskrivs t.ex. hur lyxrestauranger sätter upp namnplaketter i silver på 

sina stammisars stolar ”för alla andra att beskåda”. Som symbol för entreprenören som är en 

stekare används bilden av den svartklädda, urringade Blondinbella i en kaxig pose med ena 

handen på höften och en handväska i andra handen. Bilden ramas in från ”två håll” av texten 

om en Birkin-väska för 50 000 kr, som alltså inte beskriver hennes väska (Figur 9). Blondin-

bella hörs i texten som förespråkare för höjd pensionsålder men bildplaceringen förtydligar att 

hon är ”stekaren mitt ibland oss vanliga” trots att även citerar kungen, banktjänstemän och 

moderedaktörer citeras. Anledingen till detta framkommer när texten övergår till att beskriva 

”coola entreprenörer”, som ju inte inbegriper arbetssituationen för någon av de övriga: 

Vi kan sadla om från våra trista vanliga jobb och bli coola entreprenörer och dra till Capri när vi känner 
för det utan att behöva fråga chefen eftersom vi naturligtvis är våra egna chefer. Vi kan spotta sedlar på 
löpande band och ha Visa-kort som aldrig saknar täckning. (Olivia Svenson AB, 2012-02-11) 

Vanliga jobb beskrivs som trista och även om text är ironisk så är det intressant hur frånvaron 

av anställning framställs som en avundsvärd lyxtillvaro Bild av aningslös överklass återkom-

Figur 9: Blondinbella mitt ibland texter om lyxväskor. 
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mer även i nedanstående citat där Löwengrips självbiografiska bok tolkas som en beskrivning 

av ett isolerat borgerskap: 

Lite oväntat får Blondinbellas nya bok mig att tänka på den kommunistiske greven och fantasyförfatta-
ren Alexei Tolstojs skildringar av Moskva strax före revolutionen. Kanske kommer man i framtiden att 
läsa Isabella Löwengrip som man läser hans romaner i dag. Inte för de litterära kvaliteterna. Utan för att 
de är ett vittnesbörd från ett borgerskap som lever så isolerade från världen omkring dem att de snart är 
en utrotningshotad art. (Martin Aagård, AB 2012-05-12) 

Orsak till problemet är den politiska högern och överklassen och dess privilegier genom histo-

rien, som vävs ihop med dagens entreprenörer då båda är kopplade till borgerlig politik. I en 

krönika om "radical chic"-trenden där finanseliten beskrivs ha skaffat sig socialistiska samve-

ten, resoneras om huruvida den är ett resultat av att de rikaste fått dålig press på sistone, om 

det är en del av en lönsam ekonomisk modell, eller rent av beror på att ett genuint obehag 

inför de ökande klassklyftorna. Texten avrundas med en hänvisning till Blondinbella och ma-

gasinet Egoboost: 

"Vanity Fair-marxism": miljardärer som i bakvattnet av den finansiella krisen gått och skaffat sig något 
som påminner om ett socialdemokratiskt samvete. [...] Om Blondinbella om några år skulle döpa om sin 
tidning till Kollektivboost Magazine, då vet vi hur det gick. (Malin Ullgren DN 2012-03-28).  

Att koppla ihop Blondinbella med finansstjärnor tycker jag verkar långsökt, men det förstär-

ker otvivelaktigt bilden av henne som glamorös, icke-socialistisk elitist. Den glamorösa bilden 

av bloggskrivarna återkommer på fler ställen; i en text om Blondinbella på New York-resa 

med pedikyrbehandling (Staffan Dickson, AB 2012-08-12); Kenza på biopremiär (AB 2012-

05-22); blogg-galans vimmelbilder rubriceras ”Bland bubbel och bloggare” som konnoterar 

glamour (Nivette Dawod 2012-02-23). Texter är inte ensidigt kritiska till kändislivet, artikeln 

om att Kenza’s engagemang i Hollywoodglammig fest tillsammans med Mischa Barton är 

positiv och bildtexten till bilden med de uppklädda kvinnorna vid poolkanten lyder: 

Peppade partypinglor. Nöjesbladet träffade Mischa Barton och Kenza Zouiten vid en hotellpool i Los 
Angeles i natt. (Magnus Sundholm, AB 2012-02-28).  

Den konflikt som ramen beskriver är hur den socialdemokratisa medelklassen står ensamma 

med sin medvetenhet och att ”vi vanliga människor” måste streta på med livets vedermödor, 

medan den aningslösa överklassen och de korkade kändisarna inte fattar att de borde bry sig: 

Om vi lånar det begreppet för en sociokulturell spaning så är i dag medelklassen den klämda tredjedelen, 
den som sticker ut med sin bittra misstänksamhet mot allt som inte är svart, kritiskt och inköpt på 
Svenssons i Lammhult. Allt medan adelsmannen Carl Bildt glatt bloggar på om sina middagsplaner, 
precis som vilken Big Brother-stjärna som helst. (Karin Magnusson, AB 2012-03-20)  

Detta upplevs ju som orättvist, men klagandet görs ändå med en viss ton av att tillfredsstäl-

lelse av tingens ordning och vetskapen om att ”vi” har rätt. 
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Resonemangsverktyget 

Resonemangsverktyget handlar om orättvisorna i ett klassamhälle där de med medfödda privi-

legier, rika banktjänstemän eller kändisar aningslöst glider fram i en glamorös och problemfri 

värld ovetandes om vardagsslitet som kännetecknar livet för den socialistiska medelklassen. 

Problemdefinitionen i den här ramen handlar om de medvetna och moraliskt högtstående 

kontra den omedvetna överklassen. Orsak till problemen är den politiska högern och överklas-

sen. Dessa vävs genom borgerligheten ihop med entreprenörskapet, som det då blir logiskt att 

beskriva som en oförtjänt lättsam tillvaro. Entreprenörerna blir del i klicken som det är natur-

ligt för oss andra att ogilla, men samtidigt vara lite avundsjuka på. Lösningen är att blottlägga 

samhällets orättvisor och medvetandegöra ”oss andra”. Till skillnad mot attityden mot 

Blondinbellagenerationen, som ”inte ska tro att de är något”, så förhandlas här den egna av-

undsjukan mot ”Alla de som tror att livet är så där självklart och välformulerat och att det väl 

mest handlar om att ta sig i kragen” som Olivia Svenson så väl formulerar det (AB 2012-02-

11). 

De onaturliga (Kissie-)klonerna 

Kärnramen 

Den här kärnramen handlar om att det som är ytligt måste vara tomt och hur kvinnokroppen 

och människan kvinnan sammankopplas så att ett konstlat utseende tycks innehålla något 

omänskligt. De onaturliga Kissie-klonerna beskrivs som extroverta, nöjeslystna och utma-

nande med dåligt självförtroende, svag karaktär och begränsad intellektuell kapacitet. Att inte 

förstå att skönhetsingrepp och bantning ska hemlighållas kopplas till narraktighet. Experimen-

terandet med utseendet och viljan att bli sedd har drag av barnslig maskeradlek och barbie-

docka. Men Kissie-klonernas kroppslighet och avkläddhet kan vara både flickaktigt och 

porno-chic, och är därför utmanande för både kvinnor och män eftersom de står för en provo-

cerande och svårtolkad kroppslighet. Fysisk vinglighet p.g.a. festande (alkohol, droger) eller 

för höga klackar kopplas ihop med mental instabilitet.  

Inramningskonstruktionen 

Manifesta element i den här ramen handlar om yta, ”2-dimensionell”, innehållslös, ett ytligt 

konsumtionsbeteende, utseende, att utmana och behaga. Att vilja visa upp sig, ”dagens outfit”, 

skönhetsoperationer, hårförlängning, solarier, skandalbloggare. Känsloväckande utspel kontra 

logik och förnuft, barnslig/lekfull, vinglig och gränsöverskridande. De som vill kan idag välja 

att åtgärda sina ”skavanker”, och att det beskriv som accepterat visar citatet nedan. Journa-
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listen kopplar ihop skönhetsingrepp med skandalbloggare, Kissie och tanken att kropp och 

utseende är kopplat till självkänsla: 

Estetiska ingrepp är inte längre hysch-hysch. I dag inleder Insidan en serie om skönhets-
ingrepp.[...] Fenomenet skandalbloggare, med bland andra Kissie i täten, har en del år på nacken. Men 
det är fortfarande vanligt med bloggar som i första hand handlar om utseende och partyliv och där blog-
garen själv lägger ut bilder på olika skönhetsingrepp.[...] Det verkar som om kroppen och utseendet är 
väldigt kopplat till självkänsla?  (Lotten Wiklund, DN 2012-10-30)  

Definitionen av ”skandalbloggare” är någon som skriver om utseende, partyliv och lägger upp 

bilder på skönhetsingrepp. I nedanstående citat adderas bl.a. även ovanliga dietmetoder, grän-

söverskridande beteende och ”att göra utspel”, samt att vara ologisk och provocerande till 

begreppsbeskrivningen: 

Utspelet var helt i linje med dem som gjorts av befintliga skandalbloggare. Storbloggaren Kissie hade 
fejkat skador och gjort utspel om att gå på diet av barnmat. Eller äckelbloggaren Jockiboi, som antaglig-
en sammanfattas bäst av bilden överst på sin blogg - där han har smetat in sig i bajs.[...] I mina ögon har 
hon mest befäst bilden av skandalbloggare som vår tids narrar. Som går över gränsen, gör det förbjudna, 
det korkade och ologiska. För att underhålla, utmana och kanske provocera vår civiliserade uppfattning 
om vad som är ”rätt”. (Emanuel Karlsten, DN 2012-10-23) 

De s.k. skandalbloggarna under ledning av Kissie utnämns till vår tids narrar, min tolkning 

utifrån artikeln som helhet är att narrens egenskaper anses negativa. I nedanstående citat åter-

kommer det att Kissie provocerar, men medan de intervjuade 13-åringarna kopplar ihop det 

med att hon är ”kul” och ”speciell” så styr journalisten istället tolkningen mot publicerandet 

av ”utmanande bilder” på sig själv, vilket konnoterar sexuell provokation: 

Både Isabelle och Caroline följer olika bloggar, framför allt ”storbloggare”, som de kallar dem. 
 – Fokie, Kissie, Kenza. Kenza är inspirerande, Fokie bor i Japan och är kul därför, Kissie är kul för att 
hon är så speciell, säger Caroline Silverstolpe. 
 – Hon blev populär för att hon provocerar. Folk vill kolla vad hon gjort den här gången, säger Isabelle 
Schulman. 
Lägger inte Kissie upp mycket utmanande bilder på sig själv? 
 – Jo. Men det är nog också för att provocera, säger Caroline Silverstolpe. (Emma Löfgren, DN 2012-
05-20) 

Att även Foki beskrivs som kul och Kenza som inspirerande lämnas utan kommentar av jour-

nalisten. Ramens namn är hämtat från ingressen till tv-krönikan ”Håll ut – snart kommer 

kvinnor av kött och blod”, som motsatsen till levande kvinnor beskrivs ”Kissie-klonerna”:  

Kanal 5 har släppt ut ett gäng Kissie-kloner i djungeln, medan TV6 gör "Sex and the city på rik-
tigt". HBO däremot, lanserar nu bilden av den 20-åriga storstadskvinnan av kött och blod.  
I Kanal 5:s farsliknande dokusåpa "Djungelns drottning" trakasseras en asiatisk stackars djungel av tio 
förvirrade svenskor med tagna namn, "Jersey Shore"-kläder, och ett påtagligt behov av att "sticka ut". 
Samtidigt, i TV6:s "Lyckan i LA", poserar fyra snygga tjejer i olika varianter av dagens outfit, medan de 
jagar ryktbarhet och pengar i drömmarnas stad. [...] Men båda två är ändå ett uttryck av samma sak. 
Nämligen av den rätt trista bild av unga, förmodat lyckade, kvinnor, som länge har regerat i bloggar och 
realityserier. Jag syftar på det skrytsamma, krigsmålade och Restylane-infesterade ideal [...] 
... och verkar blanda ihop ett högljutt självförhärligande med en genuint bra självkänsla. Det är, som 
sagt, en figur som vi har sett - och hört - till leda. (Karolina Fjellborg, AB 2012-03-16)  
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Det rör sig alltså om unga, snygga tjejer som bloggar eller är med i realityserier. Det neutrala 

begreppet ”dagens outfit” kopplas ihop med ramen och en negativ klang ges åt att mediera sin 

stil. Tjejernas drivkraft beskrivs som uppmärksamhetstörst och bristande självkänsla, och 

dessa personer är tröttsamma då de har för dåligt självförtroende. Det motsäger ramarna 

”Blondinbellahögern” och ”Blondinbellagenerationen” där de unga kvinnorna är tröttsamma 

p.g.a. sitt förträffliga självförtroende. Att det är svårt för unga att pricka in rätt balans i tillva-

ron går att utläsa i den 24-årige krönikören Zandras text där hon söker balans i livet och för-

handlar mellan träning och dekadens. Lindsay Lohan – och även Kissie – kopplas till deka-

dens som beskrivs ha vingliga, dimmiga, slösaktiga och skamsna inslag: 

För ett av de största dilemman jag brottas med som 24-årig barnlös storstadsbo är hur jag ska hitta ba-
lansen mellan träning och dekadens. Låt mig förklara lite närmare. Styrketräning är en av mina stora 
passioner i livet.[...] ...MEN. Samtidigt vill jag leva Lindsay Lohan-liv light (utan knark och fängelse). 
Stappla runt på höga klackar i natten, taxiresor hit och dit, vinglas efter vin-glas, dimmiga blickar och 
skratt med vänner, efterfester, walk of shames hem tidigt på morgonen. Tyvärr matchar inte de här två 
världarna. Alls. Att kombinera mitt fitnessjag och mitt Lindsay Lohan-jag är som att låsa in Stefan Löf- 
ven och Kissie i samma rum och tro att de ska fungera ihop. (Zandra Lundberg, AB 2012-05-05). 

Stefan Löfven placeras som motpol till Kissie, men framförallt framhålls Magnus Wislander 

som artikelns balanserade ideal. Jag tycker att det är intressant att hon väljer män för att repre-

sentera sund balans och kvinnorna som de vingliga, omoraliska motsatserna. Nedan beskrivs 

Babels Jessica Gedin som kvinnlig förebild; både intelligent och döljer sin kropp: 

Och jag fortsätter spana efter fler spännande kvinnliga förebilder. Fler som Jessica Gedin, programle-
dare i "Babel", aldrig utan polotröja. Ingen kropp, bara knopp. (Kerstin Weigl, AB 2012-05-06) 

I recensionen av Nina Powers bok "Den endimensionella kvinnan" om samtidens livsstils-

feminism beskrivs att kroppen blivit förfrämligad av konsumerismen, subjektet blir ett objekt 

genom den behandlingen tolkar jag det som: 

Power driver tesen att ingen är så alienerad och varufierad som den moderna kvinnan. Vi konsumerar 
och konsumeras och har blivit förfrämligade för våra kroppar.(Kajsa Ekis Ekman, DN 2012-01-07) 

Ekman ser samtidens könsroller som fåniga, där den moderna kvinnan flickaktigt kan hänge 

sig åt choklad som accepterad eskapism, och hur detta hyllas i ”Blondinbellas” magasin Ego-

boost (ibid.). Artikeln anger ingen åldersgräns för när flickaktighet börjar bli fånig. Slutligen 

ett exempel där olika sorters gränsöverträdelser kopplas ihop i en notis om unga människor 

och gränslandet mellan sex och övergrepp: 

Sex eller övergrepp? Gråzonerna kring sex uppmärksammades i twitterkampanjen "Prata om det". Ikväll 
sänds SVT-dokumentären "Ingen riktig våldtäkt", där berättar ungdomar om vad som kan ske i gräns-
landet mellan sex och övergrepp. Sara, 15, hamnade i en situation då det var svårt att sätta gränser. 
Speaker är artisten Robyn. [Bildtext:] Blondinbellas utvik är omdebatterat. (Aftonbladet 2012-05-10)  
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Notisen illustreras med Blondinbellas nakenbild från kampanjen ”SizeMe” tillsammans med 

ordet ”utvik” i bildtexten: (Figur 11): Blondinbellas ”utspel” med nakenbild är 

gränsöverskridande, gränslandet beskrivs som otryggt och unga har svårt att sätta gränser. Det 

rör sig om olika gränser men jag tycker att nakenbilden tillsammans med laddningen i ordet 

utvik bidrar till vår tolkning om vad problemet är och vems felet är.  

Resonemangsverktyget 

Den här ramen handlar att när ytan blir viktigare och ”naturligheten” minskar föds en oro för 

att humanistiska värderingar också förloras. Detta är kopplat till en osäkerhet på vad som de-

finierar det mänskliga, framförallt hos kvinnor.  De motsägelsefulla genusrepresentationerna i 

dagens mediekultur där ”makeover”-trenden, krav på självövervakning och disciplinering, 

individen som självbestämmande, detta att kvinnor objektifierar sig själva samt betoningen på 

konsumtion och komodifiering flyter samman med uppfattningen som feminitet som en 

kroppslig egenskap. Gränsen mellan objekt och subjekt suddas ut men eftersom feminiteten 

anses placerat i kroppen så leder kvinnans (självvalda) kroppsrekonstruerande till att hon blir 

mindre naturlig och därmed mindre mänsklig. Ogillas detta går ilskan ut över den skönhetso-

pererade kvinnan ”eller liknande”, som kan innefatta alla unga, snygga kvinnor. ”Felet” som 

begåtts handlar om bristande integritet och att ha låtit sig styras av omgivningens förväntning-

ar. Denna är orsakat av dåligt självförtroende, barnslighet eller narraktighet. En klon är ju en 

kultiverad, ”framodlad”, människokropp, men med en okultiverad hjärna. Jag upplever att 

motsägelsefullheterna i de nio genusrepresentationer Gill beskriver omöjliggör en balanserad 

kvinna, och om alternativet är ”ingen kropp, bara knopp” (Weigl 2012-05-06) så blir ju resul-

tatet än mer instabilt. Ramen har kapacitet att påverka vem som ska får uttala sig, och sättet 

den jobbar är att beskriva (den unga) kvinnan som ett barn, en narr eller onaturlig/omänsklig. 

Dessa ”barn” kan väcka känslor med sina spektakulära uppträdanden men saknar logik och 

förnuft. Deras brist på moral och förstånd bör uppfostras bort med ordets makt, därmed be-

skriver ramen samhället som ett informationssamhälle hellre än ett visualiserat mediesam-

hälle. Kissie-klonens motsats är den balanserade mannen och den intellektuella feministen, de 

stabila, kultiverade, smakfulla och vuxna. En klon kan öppet hånas.  

Den naturliga, nakna kvinnokroppen 

Kärnramen 

Kvinnor ses alltid som objekt, olika sorters objektifiering förhandlas här. Kvinnokroppen som 

inkomstkälla eller som instrument för provokation har varit del av tidigare inramningar, här 

resoneras istället om ifall en naturlig, naken kvinna kan uttrycka något positivt.  
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Manifesta element 

Finns det en ”vanlig” kvinnokropp, som är sund och näckar, kastar kläderna, gör kroppsrevo-

lution eller står naken som inlägg kvinnodebatten så att våra skönhetsideal ifrågasätts? Eller 

måste en naken kvinnokropp bedömas; som vacker, sexig, poserande eller porrig? Nedanstå-

ende citat är ur en intervju där Blondinbella berättar om kampanjen som vill förändra unga 

kvinnors ideal. Kampanjen inleddes med en nakenbild av henne själv på omslaget till magasi-

net Egoboost och fokus ligger på att hon inte är modellsmal: 

Samtidigt har hennes egen tidning ”Egoboost” inlett en kampanj som syftar till att få unga kvinnor att 
strunta i idealen och våga visa sig på stranden i sommar. Isabella frontar själv omslaget. Naken. Bak-
grunden är en semesterbild på sig själv i bikini som Isabella lade ut på sin blogg tidigare i år. [...] Jag 
fick 1500 kommentarer på bloggen om hur jag såg ut på bilden. Expressen ägnade fyra sidor och två da-
gar åt att rapportera kring den. [...] Det är egentligen bara i Sverige som vi har size zero-idealet, att alla 
tjejer ska vara så smala. Jag vill visa att man inte behöver må dåligt över att man inte har en modellfigur, 
säger Isabella som vill dra i gång debatten om unga kvinnors ideal. (Pernilla Anth Jacobsson, DN 2012-
05-13) 

Genom att ha med att kampanjen handlar om att ifrågasätta ideal om hur kroppsformen bör 

vara, och att vanliga semesterbilder väcker så starka reaktioner så förstärks här uppfattningen 

att avkläddhet kan ses som naturligt tycker jag. Kampanjnamnet, ”Size Me”, omnämns däre-

mot inte i artikeln. I flera av texterna förhandlas attityder till nakenheten, nedan skrivs både 

”kasta kläderna” som konnoterar något frigjort, och ”posera avklädd” som konnoterar porr. 

Isabella Löwengrip står upp för kvinnokroppen. Genom att kasta kläderna i en ny kampanj. Det 
är på omslaget av "Blondinbellas" egen tidning Egoboost som hon väljer att posera avklädd. (Zandra 
Lundberg, AB 2012-05-01) 

Nedan sker förhandlingen genom att formuleringen ”utvik”, som konnoterar porrtidning, fö-

rekommer i bildtexten, även om citatet inte uttrycker detta. 

Det hjälper mig och många jag stött på att faktiskt SE och därmed inse att kvinnokroppen är okej, oav-
sett ideal, hur den än ser ut. [Bildtext:]Cissi Wallin om Blondinbellas utvik i "Egoboost". (Aftonbladet 
2012-05-07)  

Här ifrågasätts motivet men när skribenten går med på att det handlar om ”kurvighet”, som 

motsats till t.ex. modellsmal, så får det godkänt: 

Det är klart man funderar över bevekelsegrunderna, där står hon naken på omslaget av sin egen tidning 
[...] Men ändå: Jag tror att varje gång en lite mer kurvig kvinna syns på ett tidningsomslag så är det bra 
för vår samtid. Bra, Blondinbella! (Alex Schulman 2012-05-04) 

Under rubriken ”Fruktansvärd bild” återges Linda Skugges föraktande ord om ” Isabellas por-

riga bakdel”, Veckorevyns chefredaktör Linda Öhrn Lernströms konstaterar att modellerna 

blir smalare, och Amelia Adamos uppfattning att det kanske har en avdramatiserande effekt 

när vanliga kroppar syns, även om objektifiering är ofrånkomlig. Artikeln illustreras med bil-
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der av oklädda mediekvinnor där omslaget med Blondinbella är störst (Figur 10). Skribenten 

sammanfattar med att allt som handlar om kvinnokroppen blir fel, kanske t.o.m. skadligt:   

Alltså: det blir alltid fel. Kvinnor får kritik för hur de ser ut. Eller för att de visar hur de ser ut. Eller för 
att vara för vackra. Det är helt enkelt ett himla tjat om kvinnokroppen. Om hur vi bör se ut. Eller att vi 
inte ska bry oss om hur vi ser ut. Ingen kan säga vad Blondinbellas kampanj betyder för unga kvinnor. 
Ingen vet heller om den skadar.  (Kerstin Weigl, 2012-05-06). 

Resonemangsverktyget 

Resonemangen handlar om 

olika sorters objektifiering av 

kvinnor, som sexobjekt eller 

som renoveringsobjekt, och 

om det går att betrakta en 

kvinnokropp utan att det ob-

jektifieras alls. Kampen mot 

uppfattningen om ”kvinnan 

som renoveringsobjekt ” tycker 

att en avklädd ”normal” kropp 

kan fungera som motbild just till de kroppsideal som handlar om att kvinnor bör vara fotomo-

dellsmala? Kampen mot synen på kvinnor som sexobjekt tycker att bilden av en avklädd 

kvinna alltid förstärker uppfattningen att kvinnor är sexobjekt. Den estetiska aspekten på 

kroppen existerar, och kvinnans önskan att behaga bedöms också. Ur de perspektiven kan 

ramen handla om en generationsskillnad, där en ung kvinna betraktas som mer attraktiv, mjuk 

och ”inbjudande” av äldre, medan det för de unga kvinnorna kan vara ”size-zero”-idealet och 

risken för dålig självkänsla och kanske ätstörningar är hotet.  

Slutsats och diskussion 
Sammanfattning av inramningarna 
Nu när jag har identifierat och namngivit rampaketen så är det dags att utifrån det resultatet 

dra slutsatser om vilken problemdefinition, orsaksförklaring och problemlösningar som in-

ramningarna har kraft att påverka i en omskriven fråga. Min uppställning utgår för enkelhet-

ens skull från Van Gorp och van der Goots matris (2011:380) och har därmed inte heller med 

Entmans fjärde punkt som beskriver ramens kapacitet att göra moraliska bedömningar.  

Figur 10: Omdebatterad avkläddhet. 
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Arbetet med att komma fram till de här slutsatserna handlade om att tolka ”helheten” som 

lyfts fram av ovanstående analys och medietexterna; de manisfesta elementen, vilka uttryck 

som används eller inte används, det omskrivna ämnet, uttryck om ”vi och dem”, i vilken rikt-

ning resonemangsverktygen pekar, etc. 

Matrisen med problemdefinition, orsak och lösning 

Ram Problemdefinition Orsak Lösning 

 

Den odrägliga 
(Blondinbella-) 
generationen  

 

Oro för framtiden och unga 
generationens förmåga att 

hantera dess problem.  

Idén med människan som 
medborgare och som en 

kugge i samhällsmaskineriet 
tappar mark. 

Den unga generationen är 
onyanserade, egoister ef-

tersom de har blivit ”curlade” 
av sina föräldrar. Tidsålderns 
narcissistiska drag förvärras. 

Unga kvinnor har för mycket 
självförtroende. 

Samhället och skolan, genom 
intellektuell vuxna, måste 

uppfostra de unga eftersom 
föräldrarnas uppmuntran bara 
leder till att de ”tror att de är 
något”. Men det är de inte. 

 

(Blondinbella-) 
högerns 

framgångskult 

 

Oro för samtiden och att de 
ohälsosamma värderingar 

som råder i konkurrenssam-
hället leder till ohälsa.  

Brist på ”kvinnlighet”. Karriärs-
kvinnor hot mot familjen. Unga 
kvinnor är för målinriktade och 

elitistiska.  

Moderat entreprenörspolitik. 

Unga kvinnors fokus på karriär 
och pengar. 

En uppväxt där båda föräld-
rarna gör karriär eller är entre-
prenörer skapar likadana barn. 

Politik som hyllar mjuka värde-
ringar och prioriterar familjen. 
Kvinnor borde inte sträva (så 
mycket) efter yrkesframgång 

och pengar utan tänka mer på 
inre värden och utveckla sin 

personlighet.   

 

Entreprenör, 
stekare, över-
klass, medie-

kändis 

Värdet av anställningstrygghet 
förhandlas. 

Rätt och fel. ”Vi mot dem”; 
Den (socialistiska) medelklas-

sen sliter, ”de andra” glider 
aningslöst genom tillvaron.  

Förhandling om vad som är 
viktigt i livet; en lättsam tillvaro 

eller ett gott samvete för att 
man lever moraliskt och kan 

stå för den man är.  

 Både orättvis fördelning och 
den egna avundsjukan. 

Rösta röd-grönt och göra oss 
av med värdelösa aristokrater, 

kändisar och entreprenörer. 
Eller åtminstone få dem att 

skämmas. Eller komma fram 
till att man inte vill ha deras 

ytliga liv. 

 

De onaturliga 
Kissie-klonerna  

Stark oro för humanismen och 
att ”onaturliga kroppsingrepp” 

gör att det mänskliga går  
förlorat.  

Problem uppstår att definiera 
en människa som är kvinna 

när gränsen mellan objekt och 
subjekt suddas ut. 

Kravet på den perfekta männi-
skan i den perfekta kroppen 
och ”Makeover-trenden” gör 

oss till kloner, kopior. 

Unga kvinnor försöker gör allt 
rätt men det är fel. Unga kvin-
nor har för dåligt självförtro-

ende.  

Information. Kultivering och 
god smak. Hylla tankens kraft 
och ordets makt före kropps-

lighet och ”utspel”.  

Varna för förkonstling av utse-
endet. Dess anhängare bör 
fostras och har inte förtjänat 

att få höras.  

 

Den naturliga, 
nakna kvinno-

kroppen 

 

Kvinnor ses alltid som objekt, 
olika sorters objektifiering 

förhandlas: Är det värt risken 
att synen på kvinnokroppen 

som sexobjekt förstärks i 
kampen mot ”kvinnan som 

renoveringsobjekt ”? 

Förhandling om vad som är 
värst; att manssamhället och 
medier objektifierar kvinnor 

eller att unga, postfeministiska 
kvinnor objektifierar sig själva. 

Antingen att det är bra att 
”naturliga”, icke-åtgärdade 

kvinnor syns nakna i medier, 
eller så bör en kvinna aldrig 
kopplas samman med sin 

kropp överhuvudtaget. 
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Diskussion 
I min undersökning har jag här kommit fram till fem inramningar som Kenza, Kissie och 

Blondinbella kopplas till, och de tolkningar dessa ramar gynnar handlar om: 

 

Den odrägliga (Blondinbella-)generationen, som behandlar generationsklyftor och kan kopp-

las till aspekter om ålder, de negativa effekterna dagens ”samhällsanda” och föräldrars cur-

lande har på de unga, och hur de unga är värdelösa som samhällsmedborgare. Samhället 

måste träda in när föräldrarna förstör barnen. Framförallt verkar det vara de unga kvinnorna 

som har för mycket tröttsamt självförtroende, helt utan anledning. Den här ramen gör det lo-

giskt att beskriva de unga kvinnorna som ansvariga för den egoistiska samhällsandans, till-

sammans med sina föräldrar och högerpolitiker; de tar ju för mycket plats och syns överallt 

och är så hurtiga (unga?) och tycker själva att de är så himla bra så de borde kunna ses som 

ansvariga för den värld de växer upp i. 

 

Blondinbellahögerns framgångskult, där kommersiella bloggare kopplas ihop med entrepre-

nörskap, ekonomi och de negativa effekter vårt konkurrenssamhälle har på människors värde-

ringar och deras hälsa. Detta påverkar även kvinnorna själva – som i den här ramen framför-

allt betraktas som vuxna kvinnor, chefer etc. – men de har sig själva att skylla för att de blir 

utbrända eller näthatade. Kvinnorna som är för ambitiösa och pengafixerade råkar ut får så-

dant. Dessutom så ligger det nära till hands att beskriva kvinnor som profilerar sig som ett 

varumärke som ett slags prostituerade; de säljer ju sig själva så kopplingen är logisk.  

 

Entreprenörer, stekare, överklass, mediekändis. Här förhandlas arbetarklassens moral, an-

ställningstrygghet och avundsjuka i förhållande till överklassens lättja och ytliga ideal. Även 

här handlar det om vuxna, både kvinnor och män, men stekarna riskerar inte utbrändhet, tvär-

tom så är de värdelösa och en belastning för övriga samhället. Några ur Blondinbellagenerat-

ionen hör till/kommer att höra till den här gruppen, men stekarna är framförallt vuxna som har 

ett visst inflytande i samhällstopparna och därför inte går att avfärda lika lätt. Den här ramen 

gör det logiskt att tycka lite synd om medelklassen med sina fasta arbeten, ”alla andra” verkar 

ha det lättare och roligare och den avundsvärd tillvaron sticker förstås i ögonen på de som får 

slita. 
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De onaturliga (Kissie-)klonerna. Den här ramen gör det logiskt att anklaga unga – framförallt 

sexiga – kvinnor för den ”makeover”-trend som råder, eftersom de unga kvinnorna uppenbar-

ligen är så ytliga och kroppsfixerade att de har skapat det här scenariot. Alla de sjuka idealen 

kommer från kvinnorna själva. Vårt samhälle har blivit mer och mer ytligt, och oron för allt 

svårgreppbart i den postmoderna kulturen går att koppla till de unga, konstlade och glamorösa 

kvinnorna vars personligheter syns och hörs i medierna.  Även fast de är riktiga personer så 

beskrivs de ändå som kloner, i motsats till karaktärer i tv-serier som framställs som levande. 

Problemet med dem är att de inte har något självförtroende, men problemet för oss samhället 

är att deras inflytande kan vara farligt eftersom de har ett uttrycksfullt behagande sätt som 

utövar lockelse.  Men de har ingen etik och moral, och beter sig helt ologiskt och borde därför 

inte få höras.  

  

Den naturliga, nakna kvinnokroppen. Kvinnor ses alltid som objekt, men olika sorters objekti-

fiering förhandlas i den här ramen som resonerar om det kan vara bra att naturliga, ”normal-

byggda” kvinnor syns nakna i medier i kampen mot ”kvinnan som renoveringsobjekt.  Eller så 

bör en kvinna aldrig kopplas samman med sin kropp eftersom risken finns att synen på kvin-

nor som sexobjekt då förstärks. Olika feministiskt perspektiv kommer fram här.  

 

Jag vill understryka att det i analysen och definitionen av ramarna inte rör sig om några 

skarpa gränser; ofta förekommer flera ramar i samma text och ramarna delar vissa manifesta 

element. Detta har jag upplevt som den största svårigheten med arbetet. I sammanfattningen 

över alla artiklar (Bilaga: ArtiklarRamar.pdf) har jag inte alltid identifierat någon attityd i 

korta notiser, då har jag bara låtit kombinationerna av manifesta element styra indelningen. 

Bloggskrivarna beskrivs i texterna ibland som framgångsrika på ett eller annat sätt, men ver-

kar alltså ofta ramas in som (unga) kvinnor med något slags problem. Orsakerna till proble-

men beskrivs med att de antingen är för osäkra (framförallt Kissie) eller för självsäkra (fram-

förallt Blondinbella) och denna konflikt just om vad som är ”lagom” mycket självförtroende 

tycker jag är framträdande. Gills sammanfattning av den postfeministiska mediekulturens 

teman har gjort mig uppmärksam på just motstridigheter, det verkar inte möjligt att beskriva 

en kvinna i balans. En annan motstridighet handlar om att de jobbar för mycket eller inte job-

bar alls. Att driva en framgångsrik blogg framställs inte någonstans som svårt, utan det är nå-

got som vem helst kan göra. Jag upplever även att reflektioner över åldersperspektivet i för-

hållande till det feministiska perspektivet varit viktiga och jag tror att reaktioner mot unga 

kvinnors stilproduktion och naturliga naivitet uppstår när vuxna feminister upplever dem som 
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negativa för jämställdhetsarbetet. Valen av begrepp verkar ofta falla på uttryck med kvinnliga 

företecken där nattsuddande beskrivs med att vingla runt på höga klackar, entreprenören har 

rutavdrag, och stekaren har en exklusiv handväska. Män förekom sällan, bland de fåtal som 

namngavs fanns Kungen, Carl Bildt, Per Morberg och någon som omnämns som ”äckelblog-

garen Jockiboi”. Utseende som ämnen förekom i artiklar om solarier, mascara och skönhets-

ingrepp, men mest framträdande tyckte jag var att utseende och attribut kopplades till vissa 

egenskaper och stereotyper som flåshurtiga karriärstjejer, dumma blondiner med smetigt 

smink, champagnedrickande partypinglor eller den solpudrade Ullaredssvensken. Bloggskri-

varna används i ramkonstruktionerna som ”typer” med vissa attityder. Jag uppfattar det som 

att deras roll i texterna handlar om att personifiera händelserna i de inramningar som använder 

episodiska framställningar (Iyengar & Simon 1993:369). Som ett sammanfattande helhetsin-

tryck upplever jag att Blondinbellas och Kissies personligheter ofta rekonstruerades till för 

texten passande typer.  Bloggar innebär en resurs av spontana uttryck att citera från och en 

bloggare kan genom det rätt obehindrat kopplas till olika frågor. På det sättet menar jag att 

deras personligheter, populäritet och bloggarnas publika egenskaper blir användbara för tid-

ningarna.  

 

Mycket anmärkningsvärt tycker jag att det är att Kenza förekommer så sällan trots hennes 

bloggs populäritet. Hennes blogg klassas inte som ”professionell” så en orsak att hon inte cite-

ras skulle kunna ha med journalistisk etik att göra, men det förklarar inte att det knappt skrivs 

om den alls. Jag tror instället det beror på att hennes personlighet inte är användbar i någon 

inramning eftersom hon mer framstår som ”en rar tjej”. Det är framförallt Blondinbella som 

det skrivs om, hon omnämns i femtiotre av texterna – i jämförelse mot Kissie som nämns tolv 

texter och Kenza som omnämns i fyra – och hennes blogg citeras i fjorton texter (åtta i AB 

och fyra i DN). Jag tycker att det är framträdande hur inramningarna beskriver att (unga) 

kvinnors problem är något de har dragit på sig själva, eller att det i varje fall inte går att skylla 

problem som drabbar unga kvinnor idag på den vuxna generationen – förutom möjligen då 

curlande föräldrar och högerpolitiker. Kombinationen mellan dessa inramningar och Blondin-

bella eller Kissie som frontfigurer för unga tjejer, ihop med att de kopplas till begrepp som 

”Kissie-kloner” eller ”Blondinbellor” tycker jag ger en bild av ett samhälle där vuxenvärlden 

har dåligt samvete för hur de unga kvinnorna mår och där olika grupper gör allt för att inte 

pekas ut som ansvariga för situationen. Nej, som ansvariga framställs framförallt de unga 

kvinnorna själva, och för att detta inte ska framstå som stötande beskrivs de som omänskliga, 

eller åtminstone väldigt ytliga.  
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Avslutningsvis; att jag valt att citera relativt flitigt från artiklarna vill jag motivera med att jag 

tycker att de välformulerade citaten tillför något som min tolkning inte alltid kan ersätta, och 

att detta har ökat transparensen. Ett visst helhetsperspektiv kändes lämpligt att inta inför ana-

lysarbetet, och jag har valt att som bakgrund ta med delar av vad jag läst in om bloggkultur 

samt att presentera de tre bloggskrivarna. Uppsatsen blev därmed något lång, men min för-

hoppning är att det även bidragit till att göra den läsvärd. 
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39: Karlsson, Johanna (2012-05-22) Folk i farten Aftonbladet, s.21 [Nr 39]  

40: Aftonbladet: General/Folk i farten (2012-02-29): ”Ettåring får egen plats på Riche”. Aftonbladet, s.16 [Nr 40]  

41: Sundholm, Magnus (2012-02-28): ”Barton fixar fest i Sverige”. Aftonbladet, s.28 [Nr 41a & 41b]  

42: Dawod, Nivette (2012-02-28): ”Bland bubbel och bloggare”. Aftonbladet, s.22 [Nr 42]  

43: Höglund, Elisabet (?)/ General (2012-02-14): ”Årets pseudodebatt ...”. Aftonbladet, s.19 [Nr 43]  

44: Svensson, Olivia (2012-02-11): ”Nutidens stekare lever mitt ibland oss vanliga”. Aftonbladet, s.18 [Nr 44]  

45: Kazmierska, Natalia (2012-02-05): ”’De säger att jag ser tjock ut’”. Aftonbladet, s.18-19 [Nr 45]  

 Bilaga: Artiklar 1-68 3  



Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, JMK  Petra Segerberg 
Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats H 13 M Kand 

46: Forsling, Jon (2012-01-24): ”Lyckopris går till Timbuktu - Kissie får motsatsen”. Aftonbladet, s.30 [Nr 46]  

47: Fjellborg, Karolina (2012-01-15): ”Rheborgs sorg – hjärtskärande”. Aftonbladet, s.54 [Nr 47]   

48: Preutz, Helen (2012-12-12): ”Nu ska det bli trendigt att spara”. Dagens Nyheter, s.20 [Nr 48]  

49: Dagens Nyheter: KULTUR (2012-02-10): ”Jag kan jobba när jag är gammal”. Dagens Nyheter, s.56 [Nr 49]  

50: Bergman, Mattias (2012-02-04): ”Vissa trender vill man slippa”. Dagens Nyheter, Del 2, s.2 [Nr 50] 

51: Udovic, Ana (2012-05-06): ”När egot tar examen”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s. 18 [Nr 51]  

52: Wiklund, Lotten (2012-10-30): ”’Det handlar om att jag ska trivas med min kropp’”. Dagens Nyheter, Del 3, s.16 [Nr 52] 

53: Ullgren , Malin (2012-03-28): ”I krisens spår har finansstjärnor skaffat sig”. Dagens Nyheter, s.54 [Nr 53] 

54: Anth Jacobsson, Pernilla (2012-05-13): ”’Jag vill få unga tjejer att må bra’”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s.16 [Nr 54] 

55: Dagens Nyheter: Söndag (2012-05-13): ”Kroppskomplex är sommarens accessoar”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s.6 [Nr 55] 

56: Hellsten, Anna (2012-05-13): ”Jag ljuger om min storlek”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s.9 [Nr 56]  

57: Dagens Nyheter: General (2012-02-26): ”Genusfolket”. Dagens Nyheter, s.50 [Nr 57]  

58: Hultquist, Catia (2012-01-16): ”Det är som om 80-talet inte varit, som om allt börjar om”. Dagens Nyheter, s.46 [Nr 58] 

59: Oskarsson, Signe (2012-03-03): ”Två bloggare, två språk.”. Dagens Nyheter, Del 2, s.2 [Nr 59] 

60: Letmark, Peter (2012-02-20): ”Onlinespel och bloggar går förlorade”. Dagens Nyheter, s.44-45 [Nr 60]  

61: Karlsten, Emanuel (2012-10-23): ”Emanuel Karlsten: Konstprojekt har blivit det nya 'ba skoja'”. Dagens Nyheter, s.12 [Nr 61] 

62: Dagens Nyheter: General/åsikts-maskinen (2012-03-23): ”Baksmälla”. Dagens Nyheter, s.99 [Nr 62]  

63: Ekis Ekman, Kajsa (2012-01-07): ”Feminismen har förlorat bettet”. Dagens Nyheter, s.62 [Nr 63]  

64: Barth-Kron, Viktor (2012-01-12):”Ohlssonfejden. Ledartröjan innehas av det vi kan kalla Blondinbellahögern”. DN, s.71 [Nr64]  

65: Sektion: Kultur (2012-12-20): ”9 av 10 bloggar…”. Dagens Nyheter, Del 4, s.5 [Nr 65]  

66: Löfgren, Emma (2012-05-20): ”Vi skulle aldrig lägga ut lättklädda bilder”. Dagens Nyheter, s.9 [Nr 66] 
67: Waaranperä, Ingegärd (2012-11-26): ”Framtiden på spel på Dramaten”. Dagens Nyheter, Del 3, s.7 [Nr 67] 

68: Dagens Nyheter: Kultur: Kultur (2012-09-04): ” Jag har jobbat väldigt hårt sen jag var 16 år och just nu...”. Dagens Nyheter, Del 3, 
s.2 [Nr 68]  

Artiklar sorterad efter tidning, bloggskrivare och datum 
Aftonbladet 

Blondinbellas artiklar i datumordning (AB)  
2012-01-15 Fjellborg, Karolina (2012-01-15): ”Rheborgs sorg – hjärtskärande”. Aftonbladet, s.54 [Nr 47]   

2012-02-05 Kazmierska, Natalia (2012-02-05): ”’De säger att jag ser tjock ut’”. Aftonbladet, s.18-19 [Nr 45]  

2012-02-11 Svensson, Olivia (2012-02-11): ”Nutidens stekare lever mitt ibland oss vanliga”. Aftonbladet, s.18 [Nr 44]   

2012-02-14 Höglund, Elisabet (2012-02-14): ”Årets pseudodebatt ...”. Aftonbladet, s.19 [Nr 43]  

2012-02-29 Aftonbladet: General/Folk i farten (2012-02-29): ”Ettåring får egen plats på Riche”. Aftonbladet, s.16 [Nr 40]  

2012-04-12 Hansson, Anderas (2012-04-12): ”Blondinbella lägger ner - men inte av”. Aftonbladet, s.13 [Nr 34]  

2012-04-15 Svensson, Olof (2012-04-15): ”Blondinbella så populär att hon måste vaktas ...”: Aftonbladet, s.30 [Nr 33]  

2012-04-30 Aftonbladet: General (2012-04-30): ”Tycker att det är på”. Aftonbladet, s.24 [Nr 32]  

2012-05-01 Lundberg, Zandra (2012-05-01): ”Därför kastar Blondinbella kläderna i sin egen tidning”. Aftonbladet, s.28 [Nr 31] 

2012-05-04 Schulman, Alex (2012-05-04): ”Alex Schulmans fem Skönaste”. Aftonbladet, Del 3, s.3 [Nr 30]  

2012-05-06 Weigl, Kerstin (2012-05-06): ”’Fruktansvärd bild'”. Aftonbladet, s.16-17 [Nr 27]  

2012-05-06 Magnusson, Karin (2012-05-06): ”Veckan som gick”. Aftonbladet, s.23 [Nr 28]  

2012-05-07 Gustafsson, Ida (2012-05-07): ”Nu slår Blondinbella tillbaka mot kritiken”. Aftonbladet, s.19 [Nr 23]  

2012-05-07 Höglund, Elisabet (2012-05-07): ”Förbjud träning på höga höjder - det är livsfarligt”. Aftonbladet, s.20 [Nr 24]  

2012-05-07 Aftonbladet: Vädret (2012-05-07): ”Tycker du att Blondinbella gör rätt?”. Aftonbladet, s.40 [Nr 25]  

2012-05-07 Aftonbladet: Hälsa (2012-05-07): ”Det hjälper mig”. Aftonbladet, s.24 [Nr 26]  

2012-05-08 Aftonbladet: LEDARE (2012-05-08): ”CITAT”. Aftonbladet, s.2 [Nr 22]  

2012-05-09 Aftonbladet: debatt (2012-05-09): "’Jag och Blondinbella är av samma skrot och korn.’". Aftonbladet, s.6 [Nr 21]  
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2012-05-10 ”Wendela” Erikson Pernilla (red.) (2012-05-10): ”Sex eller övergrepp?”. Aftonbladet, s.22 [Nr 20]  

2012-05-12 Aagård, Martin (2012-05-12): ”Farlig blondin”. Aftonbladet, s.4 [Nr 19]  

2012-05-26 Gad, Magda (2012-05-26): ”Citytanten sätter stilen”. Aftonbladet, s.34-35 [Nr 18]  

2012-05-30 Aftonbladet: Folk i farten (2012-05-30): ”'Blondinbella' har skaffat kille”. Aftonbladet, s.20 [Nr 17]  

2012-06-04 Aftonbladet: General (2012-06-04): ”Blondinbella börjar nytt kapitel”. Aftonbladet, s.12 [Nr 16]  

2012-07-08 Aftonbladet: Kultur (2012-07-08): ”CITATET”. Aftonbladet, s.5 [Nr 15]  

2012-07-11 Aftonbladet: debatt (2012-07-11): ”Va' saru, saru?”. Aftonbladet, s.6 [Nr 14]  

2012-07-24 Aftonbladet: Folk i farten (2012-07-24): ”Förresten”. Aftonbladet, s.16 [Nr 13] 

2012-08-12 Bengtzboe, Erik (2012-08-12): ”Utbilda våra barn till entreprenörer”. Aftonbladet, s.6 [Nr 11]   

2012-08-12 Dickson, Staffan (2012-08-12): ”Blondinbella besöker Oprah”. Aftonbladet, s.28 [Nr 12]  

2012-08-13 Aftonbladet: debatt (2012-08-13): ”Va' saru, saru?”. Aftonbladet, s.6 [Nr 10]  

2012-10-19 Marjavaara, Leonel (2012-10-19): ”Blondinbella fick sexhot av politiker”. Aftonbladet, s.24 [Nr 9]  

2012-10-28 Kielos, Katrine (2012-10-28): ”Jag borde inte tala, jag borde inte skriva”. Aftonbladet, s.2 [Nr 8]  

2012-10-31 Carlson, Joakim & Dawod, Nivette ?(2012-10-31):”Så säger kända bloggare om ögonfranslarmet”. Aftonbladet, s.19 
[Nr 6] 

2012-10-31 Carlson, Joakim & Dawod, Nivette (2012-10-31): ”Supersminket fick fransarna att falla”. Aftonbladet, s.19 [Nr 7]  

2012-11-01 Aftonbladet: WENDELA (2012-11-01) ”Andra som gjort kroppsrevolution”. Aftonbladet, s.25 [Nr 3]  

2012-11-18 Sandberg, Mattias (2012-11-18): "Det har skavt lite mellan oss”. Aftonbladet, s.28-29 [Nr 5]  

2012-11-24 Aftonbladet: NÖJES (2012-11-24): ”Saxat från bloggen”. Aftonbladet, s.42 [Nr 4]  

2012-12-06 Karlsson, Johanna (2012-12-06): ”Galant gasellgala”. Aftonbladet, s.29 [Nr 2]   

2012-12-10 Aftonbladet: General (2012-12-10): ”Blondinbellas humortabbe”. Aftonbladet, s. 16 [Nr1]  

Kissies artiklar i datumordning (AB) 
2012-01-24 Forsling, Jon (2012-01-24): ”Lyckopris går till Timbuktu - Kissie får motsatsen”. Aftonbladet, s.30 [Nr 46] 

2012-02-23 Dawod, Nivette (2012-02-28): ”Bland bubbel och bloggare”. Aftonbladet, s.22 [Nr 42] 

2012-03-14 Glimstedt, Lotta (2012-03-14): ”Montazami blir mamma - till Meltzer”. Aftonbladet, s.25 [Nr 38]  

2012-03-16 Fjellborg, Karolina (2012-03-16): ”Håll ut - snart kommer kvinnor av kött och blod”. Aftonbladet, Del 3, s.17 [Nr 37] 

2012-03-20 Magnusson, Karin (2012-03-20): ”Överklassens smak är som Ullaredssvenskens”. Aftonbladet; s.44 [Nr 36]  

2012-03-22 Peruzzi, Britt (2012-03-22): ”Solariet kan bli hett igen”. Aftonbladet, s.22 [Nr 35]  

2012-05-05 Lundberg, Zandra (2012-05-05): ”Jag slits - mellan gymmet och ölen”. Aftonbladet, s.41 [Nr 29] 

Kenzas artiklar i datumordning (AB) 
2012-02-28 Sundholm, Magnus (2012-02-28): ”Barton fixar fest i Sverige”. Aftonbladet, s.28 [Nr 41a & 41b] 

2012-05-22 Karlsson, Johanna (2012-05-22) Folk i farten Aftonbladet, s.21 [Nr 39]  

DN  

Blondinbellas artiklar i datumordning (DN) 
2012-01-07 Ekis Ekman, Kajsa (2012-01-07): ”Feminismen har förlorat bettet”. Dagens Nyheter, s.62 [Nr 63]  

2012-01-12 Barth-Kron, Viktor (2012-01-12):”Ohlssonfejden. Ledartröjan innehas av det vi kan kalla Blondinbellahögern”. DN, 
s.71 [Nr64]  

2012-01-16 Hultquist, Catia (2012-01-16): ”Det är som om 80-talet inte varit, som om allt börjar om”. Dagens Nyheter, s.46 [Nr 
58] 

2012-02-04 Bergman, Mattias (2012-02-04): ”Vissa trender vill man slippa”. Dagens Nyheter, Del 2, s.2 [Nr 50] 

2012-02-10 Dagens Nyheter: KULTUR (2012-02-10): ”Jag kan jobba när jag är gammal”. Dagens Nyheter, s.56 [Nr 49]  

2012-02-20 Letmark, Peter (2012-02-20): ”Onlinespel och bloggar går förlorade”. Dagens Nyheter, s.44-45 [Nr 60]  

2012-02-26 Dagens Nyheter: General (2012-02-26): ”Genusfolket”. Dagens Nyheter, s.50 [Nr 57] 

2012-03-28 Ullgren , Malin (2012-03-28): ”I krisens spår har finansstjärnor skaffat sig”. Dagens Nyheter, s.54 [Nr 53] 

2012-05-06 Udovic, Ana (2012-05-06): ”När egot tar examen”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s. 18 [Nr 51] 
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2012-05-13 Anth Jacobsson, Pernilla (2012-05-13): ”’Jag vill få unga tjejer att må bra’”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s.16 [Nr 
54] 

2012-05-13 Dagens Nyheter: Söndag (2012-05-13): ”Kroppskomplex är sommarens accessoar”. DN, Del SÖNDAG, s.6 [Nr 55] 

2012-05-13 Hellsten, Anna (2012-05-13): ”Jag ljuger om min storlek”. Dagens Nyheter, Del SÖNDAG, s.9 [Nr 56]  

2012-09-04 Dagens Nyheter: Kultur: Kultur (2012-09-04): ”Jag har jobbat väldigt hårt sen jag var 16 år”. Dagens Nyheter, Del 3, 
s.2 [Nr 68] 

2012-11-26 Waaranperä, Ingegärd (2012-11-26): ”Framtiden på spel på Dramaten”. Dagens Nyheter, Del 3, s.7 [Nr 67] 

2012-12-12 Preutz, Helen (2012-12-12): ”Nu ska det bli trendigt att spara”. Dagens Nyheter, s.20 [Nr 48]  

Kissies artiklar i datumordning (DN)  
2012-03-03 Oskarsson, Signe (2012-03-03): ”Två bloggare, två språk.”. Dagens Nyheter, Del 2, s.2 [Nr 59] 

2012-03-23 Dagens Nyheter: General/åsikts-maskinen (2012-03-23): ”Baksmälla”. Dagens Nyheter, s.99 [Nr 62]  

2012-05-20 (KI+KZ) Löfgren, Emma (2012-05-20): ”Vi skulle aldrig lägga ut lättklädda bilder”. Dagens Nyheter, s.9 [Nr 66] 

2012-10-23 Karlsten, Emanuel (2012-10-23): ”Emanuel Karlsten: Konstprojekt har blivit det nya 'ba skoja'”. Dagens Nyheter, 
s.12 [Nr 61] 

2012-10-30 Wiklund, Lotten (2012-10-30): ”’Det handlar om att jag ska trivas med min kropp’”. Dagens Nyheter, Del 3, s.16 [Nr 
52] 

Kenzas artiklar i datumordning (DN)  
2012-05-20 (KI+KZ) Löfgren, Emma (2012-05-20): ”Vi skulle aldrig lägga ut lättklädda bilder”. Dagens Nyheter, s.9 [Nr 66] 

2012-12-20 Sektion: Kultur (2012-12-20): ”9 av 10 bloggar…”. Dagens Nyheter, Del 4, s.5 [Nr 65] 
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Var inramningarna förekommer i artiklarna  

Utmärkande drag: 
(Gäller kolumnerna under) 

MÅLFOKUSERADE BRISTANDE: VÄLVILJA, 
FÖRNUFT, LOGIK & DYGD,   

 PENGAR VIKTIGT VILL BEHAGA  

Tidning, 
Datum 
(2012) 

BL, KI 
eller 
KZ 

[Egen 
numre-

ring] 

Den odrägliga 
(Blondinbella-) 
generationen 

(Blondinbella-) 
Högerns 

framgångskult 

Entreprenör 
stekare, 

överklass, 
mediekändis 

De onaturliga 
(Kissie-) 

Klonerna 

Den naturliga 
nakna 

kvinnokroppen 
ÖVRIGT 

AB, 01-15 BL [Nr 47] X      

AB, 01-24 KI [Nr 46]    X   

AB, 02-05 BL [Nr 45] X X X    

AB, 02-11 BL [Nr 44]  X X    

AB, 02-14 BL [Nr 43]  X     

AB, 02-28 KZ [41a 
41b]   X X   

AB, 02-23 KI [Nr 42]   X    

AB, 02-29 BL [Nr 40]   X    

AB, 03-14 KI [Nr 38]    X   

AB, 03-16 KI [Nr 37]    X   

AB, 03-20 KI [Nr 36]   X    

AB, 03-22 KI [Nr 35]    X   

AB, 04-12 BL [Nr 34]  X     

AB, 04-15 BL [Nr 33]  X     

AB, 04-30 BL [Nr 32]  X X    

AB, 05-01 BL [Nr 31]     X  

AB, 05-04 BL [Nr 30]     X  

AB, 05-05 KI [Nr 29]    X   

AB, 05-06 BL [Nr 27]  X   X  

AB, 05-06 BL [Nr 28]  X   X  

AB, 05-07 BL [Nr 23] X    X  

AB, 05-07 BL [Nr 24]  X   X  

AB, 05-07 BL [Nr 25]     X  

AB, 05-07 BL [Nr 26]  X   X  

AB, 05-08 BL [Nr 22]  (X)    X 

AB, 05-09 BL [Nr 21]  X   X  

AB, 05-10 BL [Nr 20]     X X 

AB, 05-12 BL [Nr 19] X X X    

AB, 05-22 KZ [Nr 39]   X    

AB, 05-26 BL [Nr 18] X    X  

AB, 05-30 BL [Nr 17]  X     

AB, 06-04 BL [Nr 16]  X     
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Den odrägliga 
(Blondinbella-) 
generationen 

(Blondinbella-) 
Högerns 

framgångskult 

Entreprenör 
stekare, 

överklass, 
mediekändis 

De onaturliga 
(Kissie-) 

Klonerna 

Den naturliga 
nakna 

kvinnokroppen 
ÖVRIGT 

AB, 07-08 BL [Nr 15]   (X)   ADHD 

AB, 07-11 BL [Nr 14]    X   

AB, 07-24 BL [Nr 13]    X   

AB, 08-12 BL [Nr 12] (X)  X    

AB, 08-12 BL [Nr 11]  X     

AB, 08-13 BL [Nr 10]  X     

AB, 10-19 BL [Nr 9]  X    Sexhot 

AB, 10-28 BL [Nr 8]  X  X  Kvinnohat 

AB, 10-31 BL [Nr 6]  X  X   

AB, 10-31 BL [Nr 7]    X   

AB, 11-01 BL [Nr 3]     X  

AB, 11-18 BL [Nr 5] X X  X   

AB, 11-24 BL [Nr 4]   (X)   X 

AB, 12-06 BL [Nr 2]   X    

AB, 12-10 BL [Nr 1]  (X)    X 

DN, 01-07 BL [Nr 63]    X   

DN, 01-12 BL [Nr64]  X     

DN, 01-16 BL [Nr 58] X X     

DN, 02-04 BL [Nr 50] X      

DN, 02-10 BL [Nr 49] X      

DN, 02-20 BL [Nr 60]      e-pliktslagen 

DN, 02-26 BL [Nr 57]    (X)  X 

DN, 03-03 KI [Nr 59]      Skriva blogg 

DN, 03-23 KI [Nr 62]      Försvar Kissie 

DN, 03-28 BL [Nr 53]  X X    

DN, 05-06 BL [Nr 51] X X     

DN, 05-13 BL [Nr 54] X X   X  

DN, 05-13 BL [Nr 55]     X  

DN, 05-13 BL [Nr 56]     X  

DN, 05-20 KI, KZ [Nr 66]    X  Bloggkultur 

DN, 11-26 BL [Nr 67]      X 

DN, 09-04 BL [Nr 68]  X     

DN, 10-23 KI [Nr 61]    X   

DN, 10-30 KI [Nr 52] X X  X   

DN, 12-12 BL [Nr 48]  X     

DN, 12-20 KZ [Nr 65]      Bloggstatistik 
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