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Sammanfattning

Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven 

av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg 

kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var 

hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det 

finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själv i bloggen idag jämfört med i bloggens början.

Metoden som tillämpades var en kvalitativ innehållsanalys bestående av en retorisk textanalys och en 

semiotisk bildanalys – med ett övergripande hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visade att Kenza ända 

från början har haft en väldigt ödmjuk och vänlig ton i bloggen. Hon framställs i skriven text som ärlig, 

ödmjuk, trovärdig och passionerad, och framstår som en ganska ”vanlig” och normal tjej med ett liv som 

vem som helst. Hon har aldrig använt sig av bloggen för att provocera eller bråka, utan skriver snarare 

väldigt ”snälla” inlägg och tackar ofta sina bloggläsare för sin framgång. Hon framstår som väldigt 

transparent, autentisk och trovärdig i sin kommunikation, man får ett förtroende för henne som bloggare 

och litar på det hon skriver. I bilder, däremot, får man en lite annorlunda känsla jämfört med när man 

läser den skrivna texten. Bilderna hon publicerar framstår ofta som exklusiva och professionella, och 

vittnar om ett ”drömliv” fyllt av vackra och dyra klädesplagg, exotiska resmål och prestigefyllda 

modellfotograferingar. Det framkom alltså att det finns en motsättning i hur Kenza framställer sig via 

skriven text och via bilder. Detta kan vara en av de saker som fascinerar läsarna; att någon som verkar leva

ett så lyxigt ”drömliv” ändå kan verka så ”vanlig” och oförändrad. Studien visade också på en utveckling i 

hur Kenza valt att framställa sig själv över tid. I början av bloggandet framstod hon som en vanlig 

tonåring som bloggade för att det var roligt att skriva dagbok, medan hon nuförtiden sköter bloggen mer 

som en marknadsföringskanal för sitt personliga varumärke. Hon visar inte upp lika mycket av sin privata 

sida varken i text eller bilder längre; hon framstår fortfarande som personlig, men inte lika privat. Numera

framstår hon snarare som väldigt professionell i sitt bloggande. Slutsatsen är att man genom att utstråla en

konsekvent trovärdighet, en autenticitet, passion och ödmjukhet kan bygga upp ett starkt personligt 

varumärke via en blogg. Detta tillsammans med ett utbud av vackra bilder som speglar en 

eftersträvansvärd livsstil verkar vara ett vinnande koncept. Även motsättningar mellan skriven text och 

bilder kan vara en bidragande faktor till hur man framgångsrikt skapar ett personligt varumärke genom att

blogga. 

Nyckelord: självpresentation, blogg, Kenza Zouiten, personligt varumärke



Abstract

This is a case study of  one of  Sweden's most well known and successful bloggers Kenza Zouiten. The 

purpose of  the study was to find out whether you through self  presentation via a blog can create and 

build up a strong personal brand. The research questions the study proceeded from were: How does Kenza 

Zouiten choose to present herself  as a person in written text and in pictures? Are there any differences in how she chooses to 

present herself  in her blog today, compared to when she first started blogging? If  so: what are they? The method used 

was a qualitative content analysis consisting of  a rhetorical textual analysis and a semiotic picture analysis 

– with an overriding hermneutic perspective. The results showed that Kenza, from the beginning, has had

a very humble and friendly tone in the blog. In written text she is portayed as honest, humble, 

trusthworthy and passionate, and comes across as a pretty ”normal” girl with a normal life. She has never 

used the blog to provoke or pick fights, instead she writes very kind-hearted posts and often thanks her 

blog readers for her success. She appears to be very transparent, autentic och believeable through the way 

she communicates through her blog. When it comes to how she presents herself  in pictures, however, you

get a different feeling than from reading the written text. The pictures she publishes often appear as very 

exclusive and professional. They testify to some sort of  ”dream life” filled with beautiful and expensive 

clothes, exotic trips and vacations and prestigeous fashion shoots. Thus, a divergence between how Kenza

portrays herself  through written text and how she portrays herself  in pictures emerged. This might be 

one of  the things that fascinate the readers; that someone who appears, or seems, to be living such a 

luxurious ”dream life” can appear so ”normal” at the same time. The study also showed a change in how 

Kenza has chosen to portray herself  through time. When she first started blogging she seemed like a 

regular teenage girl who liked using the blog as a journal, nowadays she runs the blog more like a 

marketing tool for self  promotion of  her personal brand. She does not show as much of  her private side, 

neither through written text or pictures,  anymore. She does still come across as personal, but not as 

private as she once did. Nowadays she appears much more as a professional blogger. The conclusion is 

that by showing a consistent trustworthyness, autenticity, passion and humbleness, you can build up a 

strong personal brand via a blog. This, together with a range of  beautiful pictures that reflect a desired 

lifestyle appears to be a winning concept. Divergencies between written text and pictures might also be a 

contributory factor when it comes to succesfully building a personal brand via blogging.

Key words: self  presentation, blog, Kenza Zouiten, personal brand
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1. Inledning

Enligt International Encyclopedia of  Communication definieras en bloggare som en distributör av en så kallad 

weblog – eller ”blogg” som det numera kallas. Bloggar är onlinepublikationer som ofta innefattar en 

möjlighet för läsarna att lämna kommentarer eller på annat sätt interagera med författaren av bloggen. 

Det finns i dagsläget ett oräkneligt antal bloggar runt om i hela världen, alltifrån privata bloggar till 

företagsbloggar, men det de alla har gemensamt är att de tillhör den så kallade ”bloggosfären”, det vill 

säga den totala bloggvärlden där alla bloggar räknas in. 

Idag har vem som helst möjligheten att starta upp sin egen blogg, nischa den och föra fram sina egna 

budskap. Somliga lyckas bli så kallade ”toppbloggare” och har miljontals bloggläsare världen över som 

varje dag knappar sig in på deras bloggar för att få ta del av deras senaste uppdateringar. Numera är det 

inte bara media och journalister som har publiceringsmakt – utan även vanliga människor. Med detta har 

också möjligheten att skapa sig ett eget varumärke via bloggande växt sig större. 

Ett särskilt fascinerande exempel är så kallade mode- och livsstilsbloggar, som under de senaste åren har 

växt sig riktigt starkt. Dessa bloggar drivs ofta av unga tjejer eller kvinnor och fokuserar ofta på kläder, 

mode och trender. Det intressanta med dessa bloggare är att många av dem har gått från att vara 

bloggande privatpersoner, till att lyckas skapa sig sina egna varumärken och ta ett kliv ut i offentligheten. 

Bloggare har med andra ord blivit de nya kändisarna och syns allt oftare i olika offentliga sammanhang. 

Denna uppsats innehåller en fallstudie av en av dessa mode- och livsstilsbloggar – Kenza Zouiten 

(www.kenzas.se) – och undersöker hur hon har valt att framställa och porträttera sig själv i sin blogg 

genom text och bild under en tidsperiod på nio år.

1.1 Problembakgrund

Det finns i dagsläget en del forskning om självpresentation via webben, Papacharissi (2002), Dominick 

(1999) och Bortree (2005) är exempelvis några av dem som forskat inom ämnet. Målet med den här 

studien är att ta reda på hur man, genom att framställa sig själv på ett visst sätt i en blogg, kan skapa sig 

ett starkt personligt varumärke. Det finns de som har gjort liknande studier, men jag upplever att ämnet 

trots det är relativt outforskat ur en kommunikationsvinkel. Många av de studier jag stött på som 

behandlar ett liknande ämne har behandlat det inom ett marknadsföringsperspektiv. Jag vill istället studera

ämnet ur ett kommunikationsperspektiv och analysera hur man genom användandet av självpresentation 

kan bygga upp en persona eller image av sig själv som lägger grunden för ett personligt varumärke.
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Eftersom bloggar är ett relativt ungt fenomen inom forskningsvärlden, men ändå har växt sig till ett 

såpass stort socialt medium, anser jag att det är intressant och relevant att forska mer om hur bloggar kan 

användas som kommunikationskanal. Hur sambandet mellan hur man presenterar sig själv i en blogg, 

hänger samman med hur man kan skapa sig ett starkt personligt varumärke, känns relevant då det idag 

finns flera bloggare som i princip kan tituleras som ”kändisar”  – eller micro celebrities som Marwick (2011) 

väljer att kalla dem – bara genom sina bloggar. Finns det något särskilt ”recept” på hur man ska 

presentera eller framställa sig själv i bild och text för att lyckas?

Bortree (2005, s. 25) tar upp en av de utmaningar unga tjejer ofta ställs inför när de bloggar; de vill dels 

bygga upp en bild av sig själva som tilltalar deras vänner och närstående, men också en bild av sig själva 

som tilltalar bekanta eller andra ungdomar som eventuellt läser bloggen. Hur lyckas man egentligen skapa 

en bild av sig själv som tilltalar den breda massan och som man senare kan utveckla till ett personligt 

varumärke?

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur man, genom den självpresentation man gör av sig själv i en 

blogg, kan skapa sig ett starkt personligt varumärke. Målet är att få en ökad förståelse för hur 

självpresentation hänger ihop med det personliga varumärkesbyggandet. Frågeställningarna jag väljer att 

utgå ifrån är dessa:

• Hur framställer sig Kenza Zouiten som person i skriven text?

• Hur framställer sig Kenza Zouiten som person i bilder och fotografier?

• Finns det några skillnader i hur Kenza framställer sig som person i sin blogg idag, jämfört med i 

början av hennes bloggkarriär? I så fall: vilka är dessa?

1.3 Definitioner

Nedan redogörs för definitioner av några av de centrala begrepp som kommer att återkomma i 

uppsatsens olika delar. Djupare förklaringar och redogörelser för begreppen finnes i teoriavsnittet av 

denna uppsats.

Blogg: Nationalencyklopedin väljer att definiera ordet ”blogg” (efter engelskans ”weblog” eller svenskans 

”webblogg”) som en personlig och öppen dagbok. Bloggen som fenomen härstammar enligt 
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Nationalencyklopedin från mitten av 1990-talet, och hade då formen av nätdagbok eller webbsida med 

personliga kommentarer (Nationalencyklopedin, 2015). 

Bloggare: I International Encyclopedia of  Communication (2015a) definieras en bloggare som en distributör av 

en så kallad weblog – eller blogg som det heter heter på svenska. 

Fasad: Den del i en individs framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för 

att definiera en situation för de som observerar framträdandet (Goffman, 1959, s. 28). Goffman (1959, s. 

28) definierar vidare begreppet som ”den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller 

omedvetet används av individen under hans framträdande”.  

Personlig fasad: Detaljer i den expressiva utrustningen hos en individ som vi alltid identifierar med 

denne så som kläder, ålder, kön, storlek, ansiktsuttryck, hållning och utseende (Goffman, 1959, s. 30).

Front stage: Den del där individens framträdande äger rum (Goffman, 1959, s. 97). Den sida man 

anpassar för att visa upp utåt för sin publik; så som man vill uppfattas utåt.

Backstage: Den mer privata sidan av en individ – den sida som finns utanför scenframträdandet 

(Goffman, 1959, s. 101). Den sida som är lite mer dold och privat och inte är ämnad för att riktas utåt 

mot publiken. 

Framing: Även kallat inramning; hur människor väljer att rama in en händelse, en kommunikativ handling

eller liknande med exempelvis dekor, möbler, miljöer eller andra bakgrundsinslag (Goffman, 1959, s. 29).

Parasocial interaktion (PSI): Enligt International Encyclopedia of  Communication (2015b) är detta en term 

som först användes av Horton och Wohl (1956) för att beskriva hur medieanvändare kan utveckla en 

illusion av vänskap eller relationer till TV- eller filmstjärnor. Parasocial interaktion, eller PSI, beskriver ett 

ensidigt förhållande där medieanvändaren upplever sig ha en relation till celebriteten, medan celebriteten 

inte har någon relation till medieanvändaren.

Personligt varumärke: På engelska kallat personal brand. Detta begrepp är svårdefinierat men i denna 

uppsats kommer det likställas med att föra fram de personliga attribut man vill att andra människor ska 

förknippa en med.

1.4 Avgränsningar

Då det finns en hel del forskning som rör bloggar har jag valt att i teoridelen av denna uppsats fokusera 
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på självpresentation via webben, autenticitet och trovärdighet i bloggar, parasocial interaktion samt 

personligt varumärkesbyggande. Jag har valt att inte fördjupa mig vidare i vad som exempelvis motiverar 

bloggläsare till att läsa bloggar, då det primära fokuset i uppsatsen kommer att ligga på hur bloggarens 

strategier, motivationer och självpresentation ser ut.

1.5 Fallstudie – Kenza Zouiten

Jag har valt att avgränsa min undersökning genom att göra en fallstudie av en specifik bloggare – Kenza 

Zouiten. Detta på grund av att hon har en av de största och mest framgångsrika bloggarna i Sverige, och 

på så vis blir ett intressant fall att studera närmare. 

Kenza Zouiten började blogga som en vanlig tonåring men har idag växt till att bli en av de mest kända 

bloggarna. Hon har lyckats skapa och utveckla ett starkt personligt varumärke och har gjort ett flertal 

samarbeten med kända varumärken och företag, och äger idag sitt eget klädmärke. På 

www.bloggportalen.se kan man se att Kenza är den mest besökta privata bloggen inom mode och design 

och även den mest besökta privata bloggen i Sverige (Bloggportalen, 2015). Kenza är född 1991 och bor 

och är uppvuxen i Stockholm. Förutom att blogga arbetar hon som modell, har tidigare arbetat för MTV, 

gjort samarbeten med företag som Guldfynd, Nelly och Jofama och numera driver hon sitt eget 

klädmärke Ivy Revel där hon bland annat är designer. Hon har bloggat sedan december 2006 och har 

legat på bloggtopplistorna sedan dess, därav föll valet att analysera just hennes blogg sig ganska naturligt. 

Oturligt nog sträcker sig hennes bloggarkiv bara tillbaka till januari 2007, därav kommer analysen inte att 

innefattas av den allra första månaden då hon började blogga.
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2. Teoriavsnitt
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning samt de teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund 

för studien.

2.1 Tidigare forskning 

Det finns som tidigare nämnts en hel del tidigare forskning kring bloggar. Mycket av den forskningen 

handlar om vad som motiverar människor till att blogga, vad som motiverar människor till att läsa bloggar

och trovärdigheten i bloggar. I artikeln Why we blog tar Nardi, Schiano, Gumbrecht och Schwartz (2004) 

upp flera faktorer om vad som motiverar människor att blogga. Även Li (2005) har lyft fram olika 

motivationsteorier kring varför människor bloggar. Andra, så som Kang (2010) och Johnson och Kaye 

(2011), har forskat kring trovärdigheten hos bloggar. 

Det finns även tidigare forskning om självpresentation via onlinemedier och webben. Till exempel  har 

Bortree (2005) studerat självpresentation via webben genom en etnografisk studie av tonårsflickors 

bloggar. Den studien fokuserade på hur man riktar sig till en tvådelad publik och skapar eller bibehåller 

relationer till sina läsare (Bortree, 2005). Även Papacharissi (2002) har studerat vad som karaktäriserar 

personliga webbsidor genom hur man väljer att presentera sig själv virtuellt. Dominick (1999) har också 

bidragit till forskningen kring självpresentation via webben genom att undersöka personliga webbsidor. 

Ingen av dessa studier har dock fokuserat på att innehållsanalysera en enda blogg och se över hur 

bloggaren väljer att presentera sig själv under tid. 

En svensk kandidatuppsats skriven av Bergman och Lindgren (2012) behandlar personligt 

varumärkesbyggande i bloggar. Den uppsatsen utgår från märkesinnehavarens uppfattning av det 

personliga varumärket, och i förslag på framtida forskning lyfter Bergman och Lindgren (2012) fram att 

det vore intressant att komplettera en sådan studie med en omfattande innehållsanalys – vilket är vad 

denna uppsats kommer att innehålla. 

Inte lika mycket akademisk forskning har gjorts om personliga varumärken. Mestadels består litteraturen 

inom detta ämne idag av olika coaching-, karriär- eller självhjälpsböcker. Harris och Rae (2011), Shepherd 

(2005) och Labrecque, Markos och Milne (2011) är dock några av dem som har skrivit akademiska artiklar

om ämnet. Överlag utgår mycket av den akademiska forskningen kring byggandet av personliga 

varumärken från forskning kring traditionellt varumärkesbyggande.

I nästa del, det teoretiska ramverket, kommer den tidigare forskning som redogjorts för här att utvecklas 

5



och beskrivas mer utförligt.

2.2 Teoretiskt ramverk

Nedan kommer det teoretiska ramverk som denna uppsats är uppbyggd på att presenteras och diskuteras. 

2.3 Identitetsskapande och självpresentation

Sociologen Erving Goffmans (1959) teori om det dramaturgiska perspektivet har ofta använts som 

grundpelare då det forskats om självpresentation. Goffman (1959) menade att vi människor spelar teater, 

och att vi vill göra intryck på vår publik likt skådespelare på en scen. Han menade att vi försöker styra och

kontrollera de intryck vi skapar hos andra människor vi möter genom att kontrollera den information om 

oss själva som vi sänder ut i vårt uppträdande eller presentation (Goffman, 1959). 

Goffman (1959) menar att vi i vårt identitetsskapande eller i vår självpresentation har så kallade front stage 

och backstage. Front stage är den scen där vi visar upp den sida av oss själva som vi vill att andra ska 

förknippa oss med – vårt offentliga jag. Backstage är den sida som vi väljer att skydda lite mer, och som vi 

kanske inte delar med oss av lika mycket – helt enkelt den lite mer privata sidan av oss själva (Goffman, 

1959). Goffman (1959) talar också om intrycksstyrning, eller impression management, det vill säga att vi 

försöker styra vilka intryck vi gör hos andra människor. Han menar att när vi presenterar oss inför andra 

människor försöker vi styra eller kontrollera den information om oss själva som vi överför, det är den 

informationen som sedan ligger till grund för vilka intryck andra får av oss (Goffman, 1959).

Goffman (1959, s. 28) menade att vi alla bär på en fasad; den expressiva utrustning som avsiktligt eller 

oavsiktligt används av en individ under dennes framträdande. Goffman beskriver också att vi alla har en 

personlig fasad, där detaljer som kläder, kön, ålder, ansiktsuttryck, utseende med mera räknas in (1959, s. 

30). I en blogg kan man förvisso inte identifiera alla dessa kategorier eftersom det inte rör sig om ett möte

ansikte mot ansikte, men jag vill hävda att man trots det kan identifiera en viss del av bloggarens fasad. 

Om bloggaren använder sig av bilder kan man till exempel se personens utseende, kön, hur denne är 

klädd etcetera och på så vis få en antydan om vilken personlig fasad som eftersträvas. Nardi, Schiano och 

Gumbrecht (2004) kommer i sin artikel Blogging as Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read 

Your Diary? fram till att många av deras respondenter tyckte om att använda sig av bilder i sina bloggar. 

Särskilt de som föll in under kategorin ”att blogga för att dokumentera sitt liv” föredrog att ladda upp 

fotografier eller bilder tillsammans med sina blogginlägg (Nardi et al., 2004, s. 229). Genom de bilder de 

lägger upp i bloggen kontrollerar de också, medvetet eller omedvetet, vilken personlig fasad de vill visa 
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upp. Bloggare har med andra ord alla möjligheter i världen att välja exakt hur de vill presentera sig själva –

både genom skriven text och genom visuella bilder. 

I en artikel skriven av Johansson (2009), där hon applicerar Goffmans (1959) teorier om mellanmänskliga 

relationer på public relations, kan vi hitta flera olika nämnare som även de går att applicera på 

bloggvärlden och bloggare. Trots att Goffmans (1959) teorier främst riktar in sig på mellanmänskliga 

relationer, eller möten som sker ansikte mot ansikte, så vill jag hävda att de ändå går att applicera på 

bloggare. Johansson (2009, s. 119) lyfter fram relationer, identifikation och image som viktiga delar i 

mellanmänskliga relationer och väljer att fokusera på Goffmans (1959) teorier om impression management, 

framing, footing och face. 

Intrycksstyrning, eller impression management, handlar som tidigare nämnts om hur människor avsiktligt och 

strategiskt försöker skapa en önskvärd bild av sig själva hos andra människor, via sina kommunikativa 

handlingar (Johansson, 2009, s. 122). Detta är på ett sätt exakt vad som sker hos bloggare; de bygger upp 

en egen ”bloggpersona”, det vill säga den önskvärda bild som de vill att andra ska få av dem. Papacharissi 

(2002, s. 657) nämner att en viktig del i impression management handlar om att man väljer ut sin publik. Man 

vill tillsammans med publiken känna att man har en speciell och unik relation till varandra och att man har

någonting gemensamt (Papacharissi, 2002, s. 657). En modeblogg följs till exempel antagligen av läsare 

som också intresserar sig för kläder och mode, och riktar man in sig mot ett specifikt ämne och en speciell

publik så är det lättare att man sedan förknippas med den filialen. Det blir lättare att sticka ut från 

mängden och differentiera sig om man gör det inom ett visst fält snarare än sänder ut det till hela den 

virtuella sfären (Papacharissi, 2002, s. 657).

Framing handlar om hur människor väljer att rama in en händelse, en kommunikativ handling eller 

liknande (Johansson, 2009, s. 122; Goffman, 1959). Även detta har bloggare möjlighet till; de kan själva 

välja hur de vill rama in eller framställa olika situationer för att de bäst ska passa in i den önskade 

kontexten. Footing , å andra sidan, handlar om människors kroppsspråk, röst och tonläge (Johansson, 2009,

s. 123; Goffman, 1959), och är kanske inte lika användbart för just bloggare – om det inte används i 

exempelvis videobloggar eller kortare videoklipp. Face handlar om den ”publika självbild” man vill visa 

upp utåt och lyckas behålla i sociala sammanhang (Johansson, 2009, s. 125; Goffman, 1959). En bloggare 

har möjligheten att skapa sin egen persona och väljer hur denne vill presentera sig själv i sin 

kommunikation via bloggen och gör på så sätt sitt framträdande inför sin publik (Goffman, 1959).
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Nardi et al. (2004, s. 230) menar att bloggar har en slående likhet med radio, eftersom bloggare – precis 

som en radiokanal – kan sända ut meddelanden som de själva har valt ut utan att bli avbrutna. De menar 

också att bloggarens budskap i inläggen dominerar de eventuella bloggkommentarerna, precis som att en 

radioprogramledare eller DJ dominerar radiolyssnarna (Nardi et al., 2004, s. 230). Jag anser att detta är en 

träffande liknelse; bloggare har till största del övertaget över sina bloggar. De väljer vad de vill sända ut, 

hur de vill framställa sig själva och hur lite eller mycket de vill dela med sig av sig själva. Trots att 

bloggläsare ofta har möjlighet att interagera med bloggarna genom att lämna kommentarer etcetera, så är 

det ändå bloggaren som i slutänden har ”övertaget” och oavbrutet kan sända ut de meddelanden denne 

själv föredrar. På samma sätt har bloggaren all makt att framställa sig själv precis som denne själv vill. 

2.3.1 Strategier för självpresentation

Bortree (2005) har studerat självpresentation via webben genom en etnografisk studie av tonårsflickors 

bloggar. Studien fokuserar på hur man riktar sig till en tvådelad publik och skapar och bibehåller 

relationer till sina läsare (Bortree, 2005). Hon menar att problemet många tonårsflickor ställs inför när de 

bloggar inför en bred publik är att de dels försöker skriva så att de bibehåller en intim relation med 

faktiska vänner och närstående, samtidigt som de vill skriva tilltalande för utomstående som exempelvis 

bekanta (Bortree, 2005, s. 1).

I samma studie beskriver Bortree (2005, s. 26) en teori grundad av Jones (1990) som består av fem olika 

strategier för självpresentation: ingratiation, competence, intimidation, examplification och supplication. Bortree 

(2005, s. 26-27) beskriver de olika strategierna på följande sätt:

• Ingratiation: man har som mål att bli omtyckt via sättet man presenterar sig själv på. 

Karaktärsdragen för denna strategi är till exempel att säga/skriva snälla saker om någon annan, att

säga ”milda” negativa saker om sig själv eller använda sig av humor. 

• Competence (även kallat self-promotion): innebär att man strävar efter att ses som kompetent och 

kvalificerad.  Karaktärsdragen är att man gärna exempelvis hävdar sina förmågor eller 

prestationer. 

• Intimidation: man strävar efter att ha makt. Typiska karaktärsdrag för denna strategi är till exempel 

hot eller uttryck av ilska.

• Examplification: målet med denna strategi är att upplevas eller ses som moraliskt överlägsen eller att

man har hög moral. Karaktärsdragen är exempelvis självuppoffring, självdisciplin eller ideologiskt 

engagemang.

• Supplication: målet med den här strategin är att framställa sig själv som hjälplös, och som någon 
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som behöver bli räddad eller hjälpt av någon annan. 

Bortree (2005, s. 27) nämner att det i en studie gjord av Dominick (1999) framkom att ingratiation var den 

vanligaste strategin då man använde sig av självpresentation på webbsidor. I dagens bloggosfär, vill jag 

dock hävda, att det finns många exempel som talar för en helt motsatt strategi – det vill säga att inte vilja 

bli omtyckt. Ett flertal bloggar som jag själv har följt genom åren har, i motsats till vad som tas upp av 

Bortree (2005) och Dominick (1999), istället valt att framställa sig själva som provocerande på ett negativt 

sätt. Dessa bloggare har valt att locka läsare och trafik till sina bloggar genom att bråka med andra 

bloggare, skriva provocerande påståenden och måla upp en bild av sig själva som är allt annat än positiv 

och eftersträvansvärd. Denna strategi är nog dock inte att rekommendera, då man inte direkt framstår 

som autentisk och trovärdig, vilket man förmodligen har större chans att göra om man följer just 

ingratiation-strategin.

2.4 Trovärdighet hos bloggare
Enligt en enkätundersökning samt klusteranalys som genomfördes av Johnson och Kaye (2011) tenderar 

bloggläsare generellt att se bloggar som mer trovärdiga källor än exempelvis traditionell media eller andra 

internetforum. Johnson och Kaye (2011, s. 239) menar att detta dels har att göra med att bloggar 

innehåller en bred blandning av olika perspektiv och ofta fokuserar på sådana nyheter eller spår som inte 

får särskilt mycket utrymme i vanlig media, och dels att bloggar ofta är skrivna och skapade av någon som

befinner sig nära ”källan”. Till exempel att de är skrivna av en anställd på ett företag, eller av en soldat 

som befinner sig mitt i, eller har befunnit sig mitt i, ett pågående krig, och på så sätt erbjuder de en mer 

verklig och realistisk bild av verkligheten – till skillnad från exempelvis traditionella nyhetsrapporteringar 

(Johnson & Kaye, 2011, s. 239). För det tredje så menar Johnson och Kaye (2011, s. 239) att bloggläsare 

lätt blir involverade i bloggar genom att de kan gå in och lämna kommentarer på bloggen; på så vis blir 

bloggen en slags community där användarna kan interagera med varandra och får göra sina åsikter hörda. 

Johnson och Kaye (2011) framhåller dock att bloggars trovärdighet beror mycket på vilken typ av genre 

bloggen tillhör. 

En tidigare studie de gjort visade till exempel att militär- och krigsbloggar upplevdes ha en högre 

trovärdighet än vad mediebloggar som rapporterade om krig upplevdes ha (Johnson & Kaye, 2011, s. 

240). Johnson och Kaye (2011, s. 240) menar att mediebloggar förvisso kan locka bloggläsare tack vare att

de är professionella journalister som har tillgång till uppdaterad information om nyheter som inte vanliga 

civila människor har tillgång till, men att krigsbloggar skrivna av människor som faktiskt befunnit sig mitt 

i och upplevt kriget på plats ändå upplevs som mer trovärdiga just på grund av det de upplevt. Ett annat 
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exempel är företagsbloggar som kan uppfattas som mindre trovärdiga på grund av att läsarna upplever det

som att de enbart speglar företagets kommersiella intressen, snarare än framstår som informerande 

(Johnson & Kaye, 2011, s. 240). 

Även Kang (2010) tar upp trovärdighetsfrågan för bloggar och andra sociala medier i sin uppsats 

Measuring Social Media Credibility – A Study on a Measure of  Blog Credibility. Kang (2010, s. 5) menar att 

tidigare forskning ofta har hävdat att trovärdigheten hos den som kommunicerar ut ett budskap främst 

har grundats på trovärdighet och expertis; ju mer expertis en person har inom ett område, desto mer 

trovärdig blir denne person. I boken Optimal Marknadskommunikation skriver författarna Dahlén och Lange

(2009, s. 546) om en liknande aspekt; de menar att företag kan ha en fördel av att kommunicera om 

intressanta människor inom företaget som de sedan gör till talespersoner som får personifiera företagets 

budskap. De hävdar att detta i bästa fall kan leda till att talespersonen ses som en expert och på så sätt blir

en representant för hela företaget eller varumärket, det vill säga blir en person som många vänder sig till 

för att få information (Dahlén & Lange, 2009, s. 546). 

Kang (2010) ställer sig dock kritisk till det gamla synsättet på trovärdighet. Han hävdar att med tanke på 

att det numer finns nya medier som exempelvis bloggar – och med det även en helt ny publik – så måste 

konceptet av trovärdighet (credibility) ändras för att passa in i kommunikationsutvecklingen (Kang, 2010, s. 

5). Kang (2010, s. 5) menar att i bloggosfären idag så används snarare värden som autenticitet, legitimitet, 

transparens, auktoritet och passion mer än de gamla traditionella värdena av trovärdighet – expertis och 

trovärdighet (trustworthyness). Han påstår alltså att det, när det gäller bloggvärlden, idag är viktigare att 

kunna visa upp värden som passion, transparens och autenticitet snarare än expertis. Detta kan vara en av 

förklaringarna till hur vanliga unga tjejer som börjar blogga kan skapa sig en såpass hög trovärdighet hos 

sina läsare. De behöver inte vara experter inom exempelvis modebranschen för att vinna förtroende, det 

som räknas är snarare att de istället visar upp en stor passion, transparens och autenticitet i sitt bloggande 

om mode. 

Det Kang (2010, s. 5) menar är alltså att bloggares trovärdighet snarare grundas på autenticiteten i de 

inlägg som postas, och att bloggares legitimitet förstärks av eventuell passion eller hängivenhet till ett 

ämne. Om en bloggare dessutom kan visa på en auktoritet inom ett ämne så styrker det trovärdigheten 

ännu mer hos publiken, det vill säga bloggläsarna (Kang, 2010, s. 5). Även bloggens utseende och design 

kan spela in som en faktor till huruvida läsaren uppfattar bloggen som trovärdighet eller pålitlig (Kang, 

2010, s. 22).
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I sin studie They're really profound women, they're entrepreneurs: Conceptions of  Authenticity in Fashion Blogging 

skriver Marwick (2013, s. 2) att autenticitet innefattas av tre olika aspekter för kvinnor som är involverade 

i modebloggar: en tydlig känsla för sanningsenlig självpresentation eller självuttryck, en kontakt med 

läsarna och ett ärligt engagemang med företag och varumärken. Hon menar att det är viktigt att uppfylla 

dessa tre kriterier för att uppfattas som autentisk i sitt bloggande. 

2.5 Parasocial interaktion

Med parasocial interaktion, hädanefter kallat PSI, menas att läsaren (mottagaren) upplever att denne har 

en relation till bloggaren (sändaren) – det skapas en ensidig interaktion från läsarens sida där denne 

upplever det som att den känner bloggaren. PSI innebär en illusion av face-to-face-interaktion (Horton & 

Wohl, 1956), det vill säga läsaren upplever det som att bloggaren talar direkt till denne och ser bloggaren 

som en nära vän eller kompis. Interaktionen blir ensidig eftersom sändarens (läs: bloggarens) handlingar 

kan nås av mottagaren (läs: läsaren), men inte tvärtom (Horton & Wohl, 1956). Även om det idag är så att 

bloggläsare kan interagera med bloggare via exempelvis kommentarsfält, e-mail eller liknande så blir 

kommunikationen och interaktionen ändå ganska ensidig, enligt min åsikt. Det är bloggaren som väljer 

bloggens innehåll och uppdateringsfrekvens, och det är bloggaren som väljer hur personlig eller privat 

denne vill vara i sin framtoning. Ett exempel på hur ensidig interaktionen faktiskt är när det gäller PSI kan

vara följande: låt oss säga att bloggaren skulle sluta uppdatera, alternativt stänger ned, bloggen helt. 

Läsarna skulle då antagligen uppleva det som att de förlorat en vän som de nu heller inte har någon direkt

möjlighet att kontakta. Även om de tidigare har kunnat bibehålla en interaktion via exempelvis 

kommentarsfält så raderas nu den möjligheten – vilket omedelbart leder till ett slut på interaktionen. 

Med tanke på att PSI lätt kan uppstå vid läsandet av bloggar är det ändå viktigt att poängtera vilket 

inflytande och/eller makt bloggare egentligen kan ha över sin publik. Tidigare har PSI varit mer kopplat 

till exempelvis TV-personlighet, kändisar eller liknande (Horton & Wohl, 1956), men nuförtiden går det 

alltså även att tillämpa på bloggare. Läsare lyssnar på vad bloggarna har att säga och ser upp till dem som 

”vänner” – bloggarna har helt enkelt blivit inflytelserika (Colliander & Dahlén, 2011).

2.5.1 PSI och marknadsföring i bloggar 

En studie gjord av Colliander och Dahlén (2011) visade på att bloggar och bloggare idag har mer makt än

man kanske kan tro. De framför det faktum att den mesta forskning som gjorts kring bloggar mestadels 

har fokuserat på bloggares motivation till att blogga, eller på bloggars innehåll (content), och belyser 

samtidigt att det forskats förvånansvärt lite om marknadsföring i sociala medier, däribland bloggar 

(Colliander & Dahlén, 2011, s. 313). De valde därför att göra en jämförelse kring hur bloggar fungerar 
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som marknadsföringsredskap till skillnad mot mer traditionella medier. Colliander och Dahlén (2011) ville

framförallt ta reda på hur det skiljer sig att annonsera om ett varumärke i en blogg jämfört med i ett 

onlinemagasin, och se vilket av dessa två medier som skulle vara mest effektivt ur ett 

marknadsföringssyfte och som skulle ge mest publicitet. 

I sin studie så hänvisar Colliander och Dahlén till en artikel från år 2009 i The Economist (The Economist 

2009; refererad i Colliander & Dahlén 2011, s. 314) som rapporterade att tänkbara konsumenter ofta 

använder sig av sociala medier för att få hjälp med sina inköp, detta för att de förlitar sig på 

”rekommendationer från vänner”. Colliander och Dahlén (2011, s. 314) menar att användandet av ordet 

”vänner” i detta fall verkar tyda på någon form av PSI, och de ställer sig då frågan om bloggare verkligen 

kan ses som ”vänner” i ett sådant sammanhang.

Resultatet visade att bloggar hade en större genomslagskraft både publicitetsmässigt och ur ett 

marknadsföringsperspektiv än vad onlinemagasin hade. Colliander och Dahlén (2011, s. 314) hävdar att 

detta har att göra med att bloggare blir så kallade ”fashionable friends” för sina läsare, och kopplar de 

effekter bloggarna hade på sina läsare till PSI. Bloggarna blir helt enkelt som fashionabla ”vänner” som 

läsarna vänder sig till när de vill ha råd om exempelvis en produkt. Colliander och Dahlén (2011, s. 314) 

menar att många gånger så är en bloggläsares relation till bloggaren jämförbar med – och lika stark som – 

en word-of-mouth-relation (hädanefter kallat WOM). Detta gör, å ena sidan, att bloggläsaren blir mer 

mottagliga för bloggarens åsikter, å andra sida kan det göra bloggläsarens relation till bloggaren ömtålig. 

Här blir det återigen viktigt – som Johnson och Kaye (2011) också påpekade –  att bloggaren ses som en 

neutral och trovärdig källa för information, annars kan relationen gå i kras (Colliander & Dahlén, 2011, s. 

314).

Colliander och Dahlén (2011, s. 315) menar att bloggar har en högre form av PSI än vad onlinemagasin 

har, och i och med det WOM-liknande förhållandet som uppstår mellan bloggare och bloggläsare så 

skapas även ett annat slags mått av bloggtrovärdighet. Colliander och Dahlén (2011, s. 315) menar att det i

dessa fall är bloggläsarnas uppfattning av bloggaren som styr huruvida en annonsering av ett varumärke i 

bloggen skulle bli lyckat eller inte. De menar att i WOM-relationer så spelar sändaren större roll än det 

faktiska budskapet (Colliander & Dahlén, 2011, s. 315). Det vill säga; det är viktigare att den som för fram

budskapet verkar trovärdig, kunnig, beundransvärd etcetera, snarare än att själva budskapet är särskilt 

viktigt. 

För att exemplifiera det hela bygger vi upp följande scenario: låt oss anta att mode- och livsstilsbloggaren 
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Kenza Zouiten (www.kenzas.se) lägger ut en annons om ett nystartat klädföretag som riktar sig till unga 

kvinnor och uppmanar sina läsare till att klicka sig vidare till företaget. Hennes läsare skulle antagligen 

anse att hon och hennes blogg har en hög credibility (trovärdighet) på grund av att hon själv arbetar som 

modell, driver ett eget klädmärke, är engagerad i modebranschen med mera – hon framstår helt enkelt 

som kunnig och autentisk inom område – och skulle säkerligen därför följa hennes uppmaning och klicka 

sig vidare. Om vi istället antar att bloggaren Fredrik Backman (www.fredrikbackman.se) – som arbetar 

som författare och har en humorblogg – skulle lägga upp samma annons så skulle förmodligen inte hans 

läsare känna särskilt hög credibility till varken honom eller hans blogg. Detta för att det bryter mot vad 

Fredrik Backman vanligtvis skulle blogga om. 

Om vi återgår till WOM-relationen som skapas mellan bloggare och bloggläsare, så nämner även Jansen, 

Zhang, Sobel och Chowdury (2009) att positiv WOM är ett väldigt starkt marknadsföringsredskap som 

företag kan använda sig av för att stärka relationen till sina konsumenter. Jansen et al. (2009) menar att vi 

människor tenderar att lyssna på åsikter från våra vänner, familj och närstående, men att vi dessutom har 

en tendens att lyssna på externa åsikter från människor som inte ingår i vårt direkta social nätverk – till 

exempel skrivna online rewievs. Om en bloggare väljer att recensera en produkt i sin blogg blir det en så 

kallad online review, och om läsarna anser bloggaren som trovärdig skapas WOM – eller electronic word-of-

mouth (eWOM) eller online word-of-mouth (OWOM) som Jansen et al. (2009) väljer att kalla det – vilket i 

slutänden kommer att gynna företaget. Även om detta resonemang grundas på hur företag kan gynnas är 

det ändå relevant även ur ett personligt varumärkesperspektiv, då ett positivt WOM direkt reflekteras 

tillbaka till ens personliga varumärke och trovärdighet. 

2.6 Motivation hos bloggare

Det finns en del forskning kring vad som motiverar människor till att blogga. I artikeln Why we blog , som 

bygger på empiriska undersökningar, skriver Nardi, Schiano, Gumbrecht och Schwartz (2004) att det 

finns flera olika motivationsfaktorer till varför människor väljer att blogga. I många fall handlar det om 

viljan att dokumentera sitt liv och sin vardag, uttrycka sina åsikter och bjuda in till diskussion, en önskan 

om att få dela med sig av sina tankar och känslor eller att få upprätta en slags gemenskap till andra 

likasinnade genom bloggforumet (Nardi et al., 2004). 

Li för fram andra motivationsfaktorer till varför människor bloggar. Enligt en undersökning han gjort 

kom han fram till att människor ofta väljer att blogga för att de ser bland annat ser det som ett rent 

tidsfördriv, för att utveckla sitt skrivande, för den sociala aspektens skull eller för att informera om olika 

ämnen (Li, 2005). Precis som Nardi et al. (2004) så nämner dock även Li (2005) self  expression och self  
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documentation som två av de stora motivationerna till varför människor bloggar. 

2.7 Personligt varumärke
Personliga varumärken, eller personal branding , är något som är relativt nytt inom den akademiska 

forskningen. Det finns mängder av litteratur skrivet om ämnet, men inte mycket som relaterar till 

akademisk forskning. Det mesta som finns skrivet om personal branding är i form av självhjälpsböcker 

skrivna av olika marknadsförings-gurus (Shepherd, 2005). Enligt Shepherd (2005) används personal 

branding idag ofta i syfte att bli anställd och få ett jobb, genom att föra fram sina egna attribut och göra sig 

attraktiv på arbetsmarknaden. Hon påpekar dock att kändisar, så som sportstjärnor och filmstjärnor, har 

använt sig av self  marketing och personal branding sedan flera årtionden tillbaka (Shepherd, 2005, s. 1). 

Eftersom dagens bloggare på många sätt kan liknas med kändisar, blir det naturligt för dem att använda 

sig av personliga varumärken då de samarbetar med företag eller marknadsför sig själva.

Harris och Rae (2011) skriver i sin artikel Building a brand through social networking om vilka strategier man 

bör använda sig av då man vill bygga upp ett personligt varumärken via olika sociala medier. Även här 

återkommer det begrepp som bland annat Kang (2010) och Marwick (2013) nämnt är viktigt i andra 

sammanhang: nämligen autenticitet. Harris och Rae (2011) menar att autenticitet är en viktig grundpelare 

för att kunna bygga upp stabil grund till ett personligt varumärke. De menar att det är viktigt att inte bara 

bygga sitt varumärke på ytan, eller rida på någon annans framgångar. Det viktigaste i det personliga 

varumärkesbyggandet är att ses som någon håller god kvalitet och hela tiden levererar det som efterfrågas 

(Harris & Rae, 2011). Harris och Rae (2011) menar att det är lika viktigt att vara lyhörd för vad publiken 

efterfrågar när det gäller personligt varumärkesbyggande som det är vid traditionell 

marknadskommunikation, det vill säga: anpassa innehållet till målgruppen.

Många rådgivare inom varumärkesbyggande hävdar att processen mellan ett personligt 

varumärkesbyggande och ett byggande av ett produktvarumärke liknar varandra, det vill säga att man 

först etablerar en varumärkesidentitet och sedan kommunicerar ut den och till marknaden för att 

positionera sig (Labrecque, Markos & Milne, 2011, s. 39). På samma sätt som det är ett viktigt att fånga in 

och framhäva en produkts styrkor och unikhet till det bestämda målgruppen, så är det viktigt att framhäva

styrkor och unikhet inom ett personligt varumärke (Labrecque et al., 2011, s. 39). En viktig skillnad mellan

de två ligger dock i svårigheten att segmentera ett personligt varumärke (Labrecque et al., 2011, s. 39). Det

är alltså svårare att dela upp ett personligt varumärke i olika mindre delar.
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2.7.1 Konflikter inom personal branding

Autenticitet är ett återkommande begrepp även inom det personliga varumärkesbyggandet. Likt Marwick 

(2013), Kang (2010) och Harris och Rae (2011), så återkommer även Labrecque et al. (2011) till 

begreppet. De skriver att rådgivare inom varumärkesbyggande rekommenderar att man bör ha klara och 

tydliga budskap kring sitt personliga varumärke, för att på så sätt skapa en känsla av autenticitet kring sin 

person (Labrecque et al., 2011, s. 39). På så vis, menar Labrecque et al. (2011, s. 39), att det kan skapa 

problem för dem som vill bygga flera personliga varumärken och rikta dem mot olika målgrupper eller 

publiker – då det helt enkelt blir svårt att uppfattas som autentisk. Shepherd (2005, s. 7) tar upp det från 

en annan vinkel: hon menar att även om det är viktigt att man bygger upp ett sammanhållet och tydligt 

personligt varumärke, så är det trots allt normalt för oss människor att inneha flera olika roller, personas 

eller images beroende på vilket forum vi visar upp oss i. Hon resonerar kring ifall det är strategiskt klokt 

att skapa sig flera olika personliga varumärken till de olika rollerna, men konstaterar att det med största 

sannolikhet kommer leda till otydlighet och förvirring (Shepherd, 2005, s. 7). Shepherd (2005) är alltså av 

samma uppfattning som bland annat Labrecque et al. (2011), men påpekar det faktum att vi människor 

trots allt spelar olika roller beroende på vilka forum vi befinner oss i. 

Med tanke på detta faktum ställer sig Shepherd (2005, s. 7) istället frågan om hur personer som är vana 

med flera olika roller i sitt sociala och personliga liv kan bygga upp ett enda sammanhållet och konsekvent

varumärke som är grundat på ett enda autentiskt ”jag”. Hon menar att även om en person lyckas bygga 

upp ett personligt varumärke, så kan det vara svårt att hela tiden ”leva” det specifika och unika 

varumärket (Shepherd, 2005). Detta för att ett personligt varumärke ofta är uppbyggt på några specifika 

attribut eller färdigheter, medan andra utelämnas. Det kan därför bli svårt för någon som exempelvis 

innehar andra roller, som till exempel vän, mamma eller partner, att få dessa roller att överensstämma med

det särpräglade personliga varumärket (Shepherd, 2005, s. 7). På så vis uppstår alltså en konflikt. Detta går

även att relatera till det Bortree (2005) nämner om att unga bloggande tonårsflickor ofta ställs inför 

problemet att skriva för olika publiker. Är det möjligt att föra fram sitt personliga varumärke och vara 

konsekvent i det oberoende av vilken publik man skriver för? Shepherd hävdar att det är svårt, och jag är 

benägen att hålla med. Det som eventuellt kan uppstå är att man gör ett val att enbart satsa på det 

personliga varumärket, och därmed avstå från att föra fram attribut eller egenskaper från sina andra 

eventuella roller. På så sätt kanske också en del av publiken begränsas – det vill säga, problemet med att 

tilltala olika typer av publiker försvinner. Det personliga varumärkets attribut får stå i fokus, och dessa 

tilltalar en viss typ av publik. De övriga rollerna och attributen eller egenskaperna man besitter får helt 

enkelt hamna i skuggan, och inte representeras i bloggen. 
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Shepherd (2005) redogör även för andra konflikter som kan uppstå, exempelvis de mellan det personliga 

varumärket och företags varumärken. Om till exempel det personliga varumärket utstrålar vissa attribut, 

medan företagets varumärke utstrålar något annat. Shepherd (2005) menar att dessa konflikter kan uppstå

exempelvis när kändisar anlitas som talespersoner eller representanter för olika företag och deras 

varumärken. Istället för att forma sig efter de attribut och den image som företaget vill förknippas med, 

för kändisarna istället fram sina egna attribut som i slutänden stärker deras egen image och gynnar deras 

egna personliga varumärken (Shepherd, 2005, s. 6).

Det finns alltså en hel del konflikter inom personligt varumärkesbyggande. Forskarna verkar dock eniga 

om att man gör bäst i att inte spreta åt alltför många olika håll, utan istället försöka hålla varumärket så 

enhetligt som möjligt. Det viktiga är att hålla god kvalitet i det man sänder ut, stärka känslan av 

autenticitet kring sin person samt leverera det publiken efterfrågar. 
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3. Metod
I detta kapital kommer presentation av och argumentation för metodval och urval att redogöras. Kapitlet 

avslutas med metodkritik och en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet.

3.1 Kvalitativ metod 
Val av metod bör styras av den valda forskningsfrågan (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Är 

syftet att få ett mätbart eller kvantifierbart resultat lämpar sig kvantitativ metod bäst. Är syftet däremot att

få en djupare förståelse för någonting eller att ta reda på hur människor upplever saker är en kvalitativ 

metod att föredra. Skillnaden i metoderna kan beskrivas som att genom en kvantitativ metod vilja få en 

förklaring, medan att genom en kvalitativ metod vilja få en förståelse (Østbye et al., 2003). Syftet med 

denna uppsats är att få en djupare förståelse kring ett specifikt ämne, därav föll valet på en metod med 

kvalitativ inriktning – närmare bestämt en kvalitativ innehållsanalys.

3.1.1 Kvalitativ innehållsanalys

Då syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur man genom självpresentation via en 

blogg kan bygga upp ett personligt varumärke, bland annat genom hur man väljer att framställa sig själv 

via text och bild, lämpar sig en kvalitativ metod bäst. Då det är just innehållet i Kenzas blogg som ska 

undersökas anser jag en kvalitativ innehållsanalys vara mest lämplig. Genom en kvalitativ innehållsanalys 

kan jag gå på djupet och analysera både skriven text, bilder och dess eventuella samband eller 

motsättningar.

Den kvalitativa innehållsanalysen kommer att bestå av en retorisk textanalys i kombination med en 

semiotisk bildanalys. I den retoriska textanalysen kommer fokus ligga på de retoriska begreppen ethos, 

pathos och logos. Den semiotiska analysen kommer att fokusera på bilders denotation och konnotation. 

Dessa metodval har gjorts på grund av att semiotik ihopkopplat med retorik ger mig en möjlighet att 

förklara hur den språkliga delen av en text samverkar med de icke-språkliga delarna för att uppnå det 

(eventuella) retoriska syftet (Ekström & Larsson, 2010, s. 235). Det hjälper mig att se ifall den skrivna 

texten och bilderna säger samma sak. Hela analysen kommer dock att genomsyras av ett hermeneutiskt 

perspektiv  – det vill säga delar av texten tolkas utifrån texten som helhet, och helheten tolkas utifrån 

delarna (Bergström & Boréus, 2012, s. 30).

3.1.2 Hermeneutiskt perspektiv

Hermeneutikens ursprung härstammar från det antika Grekland och handlar om ”att tolka” och ”att 

förstå”. Än idag används hermeneutiken för att tolka, tyda och skapa en djupare förståelse. Enligt 
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hermeneutiken finns det flera olika sätt att se, tolka och förstå världen och vi ser alla olika saker från olika 

aspekter (Ödman, 2007, s. 14). Enligt den hermeneutiska teorin kan vi aldrig ställa oss utanför oss själva 

då vi studerar någonting, utan hur vi tolkar och förstår saker relaterar alltid till vårt eget ursprung. Ödman

väljer att förklara det hela på följande sätt:

”Vår förståelse består alltså av vår värld, liksom världen av vår förståelse.”

(Ödman, 2007, s. 16)

Vid tolkning av text ur ett hermeneutiskt perspektiv bör man ”lyssna till” vad texten har att säga, snarare 

än att försöka ta sig an den med hård granskning (Ödman, 2007, s. 30). Man bör möta texten med en 

öppenhet och en förväntan om att någonting kommer att hända; detta är inom hermeneutiken viktigare 

än att förstå texten rent intellektuellt (Ödman, 2007, s. 30). 

Då hermeneutik grundar sig i att vi människor tar oss an allting med en förförståelse och tolkar saker 

utifrån denna så försvinner möjligheten att vara helt objektiv. Detta kan anses som både en för- och en 

nackdel. Om forskaren inte är självkritisk, inte har ett öppet sinne, har felaktig förförståelse eller liknande 

så kan det leda till att möjligheten att se saker ur andra perspektiv försvinner. Detta kan i så fall leda till att

studien inte blir trovärdig. En viss förförståelse kan dock också vara till en fördel så länge forskaren är 

öppen för olika perspektiv och samtidigt är medveten och självkritisk. Eftersom jag i denna studie är ute 

efter en större förståelse kring ett specifikt fenomen, känns ett hermeneutiskt perspektiv lämpligt då det 

grundas på just tolkning och förståelse. 

3.1.3 Retorisk analys

Retoriken härstammar även den från antikens Grekland och handlar i grunden om läran om vältalighet – 

eller – konsten att övertyga. Inom retoriken finns tre grundbegrepp: logos, ethos och pathos. Logos talar 

till mottagarens intellekt och förnuft och byggs upp av logik och fakta. Ethos beskriver talarens karaktär, 

eller snarare den personlighet talaren vill tillskriva sig själv för att vinna över sin publik (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 92). Genom att använda sig av ethos vill man framstå som trovärdig, ärlig och sympatisk 

hos mottagaren. Pathos används för att locka fram  mottagarens känslor. Genom användandet av pathos 

vill man övertyga mottagaren genom att framkalla starka känslor, affekter eller passioner hos denne 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 92). Trots att retoriken från början användes som en teori för produktion 

av tal, har den nu kommit att bli användbar för analys av alla typer av texter (Ekström & Larsson, 2010, s. 

233). 
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3.1.4 Semiotisk bildanalys

Semiotik kan beskrivas som läran om tecken. Inom semiotiken används ofta ett så kallat utvidgat 

textbegrepp, det vill säga allting från bilder, ord, tecken och illustrationer räknas in i textbegreppet. Roland

Barthes (1977) var en av de som första som studerade bildens betydelse i en annons, och han är även 

grundaren till två av de begrepp som kommer att användas i den semiotiska bildanalysen: denotation och 

konnotation. Med denotation menas den direkta och omedelbara tolkningen av någonting. Om vi till 

exempel ser en bild på en hund är vår första tanke förmodligen just ”hund”. Konnotation, däremot, är 

den underliggande tolkningen vi kan göra. För någon kan en bild på en hund förknippas med  ”rädsla”,  

medan den för någon annan kan förknippas med ”tillgivenhet” eller ”människans bäste vän”. 

Konnotation handlar alltså om alla de underliggande tolkningar eller vi kan få av olika bilder, texter eller 

tecken och är kulturellt etablerade. Man kan också göra associationer till bilder, vilka istället är personliga 

och individuella.

Jag har valt att fokusera på dessa två begrepp i den semiotiska bildanalysen då jag anser dem vara 

intressanta att applicera på de bilder Kenza lagt upp i bloggen. Tanken är att dessa begrepp ska hjälpa till 

att hitta underliggande tolkningar i materialet. Utstrålar till exempel bilderna någonting annat eller mer än 

vad man ser vid första anblick?

Jag har också valt att titta efter så kallade distanser i bilderna. Vid personlig distans beskärs bilden så att 

maximalt huvud och axlar syns, vid social distans är den avbildade beskuren vid midjan eller knän, eller 

visas i helfigur och vid distanserade bilder visas den avbildade i helfigur men upptar mindre än halva 

bildytan (Bergström & Boréus, 2012, s. 319). Personlig distans liknas i relation till verkligheten som så 

nära vi kan se en persons ansikte och upplevs oftast bara om man en personlig relation till personen, 

social distans kan liknas vid den relation man i verkligheten har till exempelvis kollegor eller klasskamrater

– alltså människor man har en social men inte personlig relation till (Bergström & Boréus, 2012, s. 319). 

Distanserade bilder presenteras som att de avbildade vore främlingar eller flyktigt bekanta (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 319).

I denna undersökning kommer tyngdpunkten i den semiotiska bildanalysen att ligga på just bilder, och 

inte på skriven text. Detta för att fokus i den semiotiska bildanalysen ska ligga på vad bilderna förmedlar, 

och fokus i den retoriska analysen på vad den skrivna texten förmedlar.

3.2 Strategiskt urval
Samtliga blogginlägg som Kenza publicerat sedan 2007 till och med december 2015 har sållats igenom. 
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Jag har följt hennes blogg sedan tidigare och har därmed en omfattande förförståelse för hur Kenzas 

bloggkarriär har sett ut. Tack vare min förförståelse har jag vetskap om vad som kan anses vara 

representativa inlägg för hennes blogg, på samma sätt som jag har en förförståelse för vad som eventuellt 

sticker ut från normen. Eftersom jag inte är ute efter att uppnå en statistisk generalisering eller 

kvantifiering av mitt resultat, utan istället vill analysera ett mindre antal blogginlägg kvalitativt och mer 

djupgående, har jag valt att använda mig av ett strategiskt urval (Østbye et al., 2003, s. 269). Urvalet av de 

inlägg som analyseras har alltså gjorts strategiskt utifrån min redan etablerade förståelse och en 

genomsållning av samtliga inlägg. Utifrån dessa premisser har jag gjort olika nedslag i tiden.

De blogginlägg som analyseras sträcker sig över hela bloggens befintliga arkiv, det vill säga från och med 

2007 till och med 2015, med olika tidsnedslag. Då en av mina frågeställningar handlar om ifall det finns 

någon skillnad i hur Kenza framställer sig själv som person idag, jämfört med i början, så är det viktigt att 

urvalet representerar den eventuella utvecklingen.

Jag strävar efter att uppnå en teoretisk mättnad genom min undersökning, och har därför inte på förhand 

valt ut hur många blogginlägg som ska analyseras. Undersökningen kommer istället anses vara mättad då 

någonting nytt inte längre framkommer och resultatet börjar upprepa sig. Undersökningens primära fokus

ligger på de blogginlägg Kenza själv har skrivit, och ett mindre fokus kommer att läggas på bloggläsarnas 

kommentarer. Detta för att djupare analys av läsarkommentarer skulle skapa ett annat fokus för 

uppsatsen. I denna undersökning ligger det primära fokuset på hur bloggaren väljer att presentera sig själv

i skriven text och bilder.

3.2.1  Slutligt urval

Då bloggen har lästs igenom som en bok – det vill säga från början till slut – består mycket av tolkningen 

av helheten, alltså de känslor och tankar man får av att läsa igenom hela bloggen. Därefter har ett visst 

antal blogginlägg valts ut som, genom förförståelse för bloggens innehåll, ansetts representativa för 

bloggen som helhet. Min förförståelse säger att Kenzas blogg överlag innehåller många vardagliga inlägg 

blandat med inlägg om samarbeten med företag, inlägg om arbetsrelaterade situationer, frågestunder och 

ibland lite mer djupa inlägg med en etisk eller moralisk underton. Detta tillsammans med många bilder, 

ofta på Kenza själv. Hon framstår som en ganska vanlig, snäll person som bryr sig mycket om vänner och 

familj. Samtidigt lever hon ett liv som består av många resor, modelljobb och dyra kläder och produkter. 

Urvalet speglar dels det mer normativa innehållet i bloggen, men också en del av vad som sticker ut. Till 

exempel valdes ett inlägg ut där Kenza svarar på om hon någon gång har testat att ta droger, på grund av 

att hennes svar stack ut från den karaktär hon annars uppvisar i bloggen. Övriga inlägg som analyserats 

har valts ut för att de representerar den ton och norm som överlag råder i bloggen. 

20



Totalt analyserades ett trettiotal inlägg, och utav dessa valdes sedan femton textinlägg och sex stycken 

bilder ut för redogörelse i resultatdelen av denna uppsats. Dessa blogginlägg var de som jag, enligt min 

förförståelse för Kenzas blogg, ansåg vara mest representativa eller stack ut mest.  

3.3 Metodkritik
Man kan aldrig likställa sin egen tolkning med övriga världens. Dessutom kan man inte anta att de som 

producerar texterna förutser att texterna kommer att tolkas på de sätt som gör, det behöver inte vara 

textförfattarens mening att en text som placeras högt upp ska uppfattas som mer viktig än texten under 

exempelvis (Bergström & Boréus, 2012, s. 345). Till viss del kanske primärmottagarna upplever texterna 

på samma sätt som uttolkaren, men kanske inte fullt ut. Som uttolkare sätter man på sig ett annat par 

glasögon än vad mottagarna eller författaren har på sig. Många gånger kan säkert producenten av texten 

vara medveten om att texten kan eller kommer att uppfattas på ett specifikt sätt, men inte alltid. Ibland 

kan dessutom texter avvika helt från författarens avsikter eller mottagarnas tolkning jämfört med 

analysmetodens resultat (Bergström & Boréus, 2012, s. 345). Detta har att göra med att texters betydelse 

aldrig är statiska utan knutna till olika kontexter, kulturer, kunskaper och intressen hos läsare och 

textskapare (Bergström & Boréus, 2012, s. 312). Allting i en text uppfattas alltså inte likadant av alla läsare.

Risken med valet av kvalitativ innehållsanalys är alltså att jag som uttolkare tolkar in för mycket eller djupt 

i något och kanske blir för ensidig. Detta skulle kunna leda till att studien inte blir valid, då den inte 

undersöker det den säger sig undersöka. En annan risk är att jag på grund av min egen förförståelse inte 

är öppen för annorlunda tolkningar och på så vis blir alltför subjektiv i mina analyser. 

Ett annat problem som kan dyka upp är jag eventuellt missar att analysera inlägg som kan vara av relevans

för forskningsmaterialet. Då Kenza har bloggat under flera års tid, ibland flera gånger om dagen, är 

analysmaterialet väldigt stort och omfattande. Trots att hela bloggen har lästs igenom finns det en risk att 

något som är relevant för innehållsanalysen missas. 

Valet av retorisk analys som metod kan kritiseras då de inlägg Kenza postar med stor sannolikhet inte 

alltid är uttänkta att påverka läsarna i någon särskild riktning, åtminstone inte i en tydlig public relations-

vinkel. Jag finner trots det metoden lämplig då det är intressant att se hur blogginläggen ändå speglar de 

olika retoriska begreppen logos, ethos och pathos. Dessa begrepp blir särskilt intressanta att analysera då 

de är direkt kopplade till ”bilden” av Kenza, det vill säga hennes image. Det är särskilt intressant att se 

ifall någon av dessa begrepp förekommer mer eller mindre under tidsperioden som kommer att 

undersökas, om exempelvis framkallandet av pathos har minskat eller ökat med tidens gång. Som tidigare 
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nämnts, var retorik från början en teori för produktion av tal, men har sedan dess utvecklats och kan 

numer användas på alla typer av texter och analyser av dessa (Ekström & Larsson, 2010, s. 233). Med 

grund i detta argumenterar jag för att retorisk analys är tillämpbar och lämplig som metod. 

3.4 Forskningsetik
De etiska frågor jag ställs inför i denna undersökning är dels det faktum att man kan dividera kring 

huruvida en blogg ska räknas som offentlig eller ej. I detta fall anser jag att det ur ett etiskt perspektiv är 

berättigat att analysera Kenzas blogg, då den är såpass stor och välkänd. Hon har kommit att bli en 

offentlig person och hon är medveten om hur många det är som har tillgång till hennes blogg. Ett annat 

etiskt dilemma jag ställs inför är det faktum att Kenza var minderårig då hon började blogga. Man kan 

därmed diskutera huruvida hon var medveten om att det hon publicerade skulle bli offentligt på den nivå 

det blivit. Med tanke på att allt innehåll i bloggen dock fortfarande finns kvar till allmän beskådan, och att 

Kenza inte har raderat någonting, kan man ändå utgå från att Kenza är medveten om att det offentligt 

och genom detta gett sitt samtycke till att materialet kan analyseras av vem som helst. 

Två av de bloggkommentarer som återges i analysen går inte att spåra tillbaka till de individer som skrivit 

dem, vilket i princip gör dem anonyma så när som på de alias de valt att kommentera under. De två andra 

kommentarerna innehöll hyperlänkar till personernas privata bloggar. Därför har jag valt att inte återge de

alias dessa personer har använt, utan kommer enbart att hänvisa till dem som person X och person Y.  På 

så sätt utgörs ingen risk för att inkräkta på någons integritet, varpå beslutet att  ändå ha med dem i 

analysen kan rättfärdigas.

Kenzas blogg är copyright-skyddad. Samtidigt är den offentlig och är därför fri att analyseras av vem som 

helst. Samtliga inlägg som refereras eller citeras till finns länkade, och ingenting i materialet har ändrats 

utan återges ordagrant. Denna undersökning kommer inte att användas i någonting annat än 

forskningssyfte, det vill säga inga texter eller bilder kommer att användas för kommersiella syften eller 

liknande. 

3.5 Reliabilitet och validitet
Kenza började blogga den 6 december år 2006. Hennes bloggarkiv sträcker sig från och med januari 2007.

Den allra första månaden finns alltså inte kvar i arkivet. Detta är synd då det hade varit extra intressant att 

analysera bloggen från allra första början. År 2007, det året denna undersökning tar avstamp i, hade 

Kenza redan lyckats etablera sig som en av de större bloggarna i Sverige. Förhoppningsvis kommer inte 

uteblivandet av den första månaden påverka resultatet alltför mycket, men det är självklart en faktor som 
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spelar in i studiens validitet.

Då två av frågeställningarna i denna uppsats utgår ifrån hur Kenza väljer att framställa sig själv via skriven

text och bilder, är det just detta som kommer att undersökas. Validiteten för studien stärks då den 

kommer att utföras genom retorisk textanalys och semiotisk bildanalys; det vill säga studien kommer att 

undersöka det den säger sig undersöka.

Då detta är en kvalitativ studie som fokuserar på en mer djupgående analys är det svårt att sia om studiens

reliabilitet. Det är antagligen inte möjligt för någon annan att upprepa mitt tillvägagångssätt till fullo, då 

mycket av forskarens egen tolkning spelar in i analysen och dess resultat. Jag har dock utgått från två 

frågemallar då jag utfört undersökningen. Dessa finnes här nedan och är grundade i retoriska och 

semiotiska begrepp. Utför en annan uttolkare samma undersökning ökar chansen för en högre reliabilitet 

genom användandet av dessa frågemallar. Tanken med frågemallarna är att de ska kunna fungera som 

manus då jag ställer frågor till texten. De utgör grunden till analysen men kommer kompletteras med ett 

hermeneutiskt perspektiv där en bredare och mer underliggande tolkning kommer ligga i fokus.

3.5.1 Tillvägagångssätt

Bloggen har lästs igenom, ett strategiskt urval av inlägg har skett och utefter dessa har retoriska 

textanalyser samt semiotiska bildanalyser utförts. En del problem uppstod under undersökningen gång. 

Till exempel så försvann samtliga bilder från åren 2007-2011 från bloggarkivet under en period, 

förmodligen på grund av ett serverfel, då de senare under studiens gång blev synliga i bloggen igen. Via 

webbsidan www.archive.org lyckades jag trots allt få tillgång till bilder från 2008 och framåt genom att 

söka efter skärmdumpar från Kenzas blogg, och på så sätt lyckades jag ändå se bilderna under studiens 

gång. När bilderna sedan återkom till bloggarkivet kunde studien fortsätta som planerat och 

bildanalyserna genomföras utan hinder.

Under analysens gång använde jag mig av två olika frågemallar som jag utgick från då jag ställde mina 

frågor till texten. De fungerade som ett manus och stöd då analyserna genomfördes. 

Nedan följer mallen för den retoriska textanalysen. De fyra första frågorna är hämtade från Ekström och 

Larssons (2010, s. 217ff) kapitel om retorisk textanalys. De väljer att kalla den ”Den retoriska situationen”:

• Vem försöker övertyga?

• Vem försöker man övertyga?
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• Vad är det man vill övertyga om?

• Hur försöker man övertyga? 

• Går det att urskilja pathos?

• Går det att urskilja ethos?

• Går det att urskilja logos?

Nedan följer den frågemall jag utgick från då jag utför min semiotiska bildanalys. Frågemallen användes 

enbart som stöd för analys av bilder, inte skriven text:

• Vad är bildens denotation?

• Vad är bildens konnotation?

• Hur är framingen i bilden, det vill säga hur ramas bilden in?

• Vilken slags distans får man: personlig, social eller distanserad?

• Vilka färger används i bilden?

• Hur är ljussättningen i bilden?

• Var hamnar fokus?
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4. Resultat och analys
I detta kapitel redogörs resultatet och analysen av de texter och bilder som studerats via retorisk 

textanalys och semiotisk bildanalys. I detta kapitel kopplas också resultatet ihop med teoridelen av denna 

uppsats.  

4.1 Hur framställer sig Kenza Zouiten som person i skriven text?

Det framkommer tydliga skillnader i hur Kenza väljer att framställa sig som person idag jämfört med i 

början av sin bloggkarriär. Förvisso har hon vuxit upp och blivit äldre, och därmed mognare, men 

skillnaderna behöver inte bero på detta. En av de skillnader som är tydligast är kvaliteten på innehållet. 

Alltifrån bilder, layout på bloggen och presentationen av bloggen är mycket mer professionellt utfört. 

Bloggen består idag mycket mer av vackra, redigerade bilder och innehåller inte längre lika mycket text 

som den en gång gjorde. 

Efter att ha läst igenom hela bloggen blir det tydligt att det finns vissa skillnader i hur Kenza väljer att 

skriva om vissa saker nuförtiden jämfört med i början av sin bloggkarriär. Till exempel så består inte 

inläggen längre av lika mycket dagboksskrivande, eller vardagliga berättelser om umgänge med vänner och

familj. Från åren 2007 till och med 2011 märks det att Kenza fortfarande ser bloggen som någonting 

roligt, och som är värt att lägga ned många timmars jobb på. Hon skrev längre och fler inlägg, nämnde 

vänner, familj och pojkvän ganska frekvent och visade upp ganska mycket av sin backstage, det vill säga 

den lite mer privata sidan som man ofta är mer mån om att skydda från allmänheten (Goffman, 1959). 

Bloggen genomsyras under de fem första åren av viljan att dokumentera sitt liv och tankar (Nardi et al., 

2004). Sedan händer någonting; man märker att Kenza inte längre har samma motivation till att blogga 

lika frekvent och personligt längre. Hon skriver även att hon inte har samma tid för att blogga längre då 

hon numera arbetar heltid med andra projekt, och därför inte kan leverera blogginlägg lika frekvent. 

4.1.1 Identitetsskapande

Genom att läsa bloggen får man en tydlig bild av Kenzas face, det vill säga vilken publik självbild hon vill 

visa upp (Johansson, 2009; Goffman, 1959). I majoriteten av blogginläggen framstår hon som en ganska 

vanlig, vänlig och ödmjuk tjej med glimten i ögat. Hon framstår som väldigt snäll, prestigelös och tacksam

för de framgångar hon uppnått. Går man tillbaka till de allra första inläggen som finns publicerade 

framstår hon som en helt vanlig tonårstjej. Hon skriver typiska dagboksinlägg som handlar om skolan, tv-

serier hon följer, kläder och accessoarer hon tycker är snygga. Det som egentligen sticker ut lite från en 

normal ”virtuell dagbok” är Kenzas utseende. Skönhet är subjektivt, men Kenza klassas förmodligen av 
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många som väldigt vacker. Hon har sedan hon var 16 år gammal arbetat till och från som modell. Sett ur 

ett retoriskt perspektiv lockar hennes bilder till pathos, då man kan uppleva känslor som attraktion, 

beundran eller avundsjuka när man ser på dem. Hon skriver i ett inlägg från mars 2009 att hon började 

blogga för att: ”Jag tyckte att det verkade kul och jag ville skriva av mig.” 

(http://kenzas.se/2009/03/22/answers/). Motivationsteorier som Nardi et al. (2004) och Li (2005) 

påtalat, som att man bloggar för rent tidsfördriv, viljan att dokumentera sitt liv och vardag eller för att dela

med sig av sina känslor och tankar var alltså det som startade Kenzas blogg. 

Med tidens gång märker man dock av att motivationen till att blogga hos Kenza kanske inte enbart består 

av att vilja dokumentera vardagen och dela med sig av tankar – ganska snart blir bloggen hennes primära 

inkomstkälla, det vill säga hennes arbete – och man kan därigenom ana en annan typ av motivation. Som 

uttolkare tolkar jag det som en motivation till att stärka det personliga varumärket, ingå samarbeten med 

företag, få roliga arbetserbjudanden etcetera. Samtidigt får hon fler andra jobb under årens gång och 

motivationen till att blogga verkar minska lite med tiden. Såhär svarar Kenza på en läsares fråga angående 

varför hon inte bloggar lika mycket längre, i ett inlägg från 2013: 

”Jag har ett jobb där jag jobbar 9-17 varje dag och har tyvärr inte tid att blogga lika mycket längre som jag 

gjorde när jag bara hängde hemma liksom. Jag skriver 3-5 inlägg om dagen med fina bilder och jag tycker 

det räcker. Jag föredrar kvalité framför kvantitet i min blogg. :)” 

(http://kenzas.se/2013/04/05/svaren-12/)

Hon svarar ärligt och talar till läsarens förnuft, det vill säga logos; hon förklarar att hon inte har lika 

mycket tid att lägga på bloggen längre, då ett heltidsjobb numera tar upp mycket av hennes tid. Hon 

stärker sitt ethos då hon påpekar att hon föredrar kvalitet framför kvantitet på det hon publicerar i 

bloggen, genom detta framstår hon som någon som tycker om att göra ett bra jobb. Enligt Harris och 

Raes (2011) teori om vad som är allra viktigast i det personliga varumärkesbyggandet, stärker Kenza sitt 

personliga varumärke genom att erbjuda en hög kvalitet på det hon levererar i bloggen. 

4.1.2 Strategier för självpresentation

Det går att konstatera att den strategi för självpresentation som Kenza använder sig mest av i bloggen är 

ingratiation, det vill säga samma strategi som Dominick (1999) i sin studie konstaterade var den mest 

frekvent använda strategin vid självpresentation på webbsidor. Det märks tydligt att Kenzas strategi, ända 
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från start, har varit att bli omtyckt via sättet hon presenterar sig på. Hon använder sig ofta av humor och 

skriver ofta snälla saker om andra (Bortree, 2005, s. 26-27). Ett exempel är från en frågestund från april 

2013. En av Kenzas bloggläsare ställde då en fråga om hur Kenza hanterar att bli uttittad eller smygtittad 

på på gymmet. Detta var Kenzas svar:

”Jag är inne i min lilla värld när jag tränar. Men ibland kan det vara ett par yngre tjejer som tittar lite och 

fnissar. Men jag hade också fnissat om jag såg mig själv bakifrån när jag dansar zumba, haha. Det kan inte

vara vackert.”

(http://kenzas.se/2013/04/05/svaren-12/)

Här använder Kenza sig dels av humor genom att måla upp en bild i läsarens huvud av det ser ut när hon 

dansar zumba. Hon lägger dessutom till en lätt negativ kommentar om sig själv genom att konstatera att 

det ej borde vara vackert att se henne dansa. Även detta är ett typiskt exempel på ingratiation enligt Bortree 

(2005, s. 26-27), att använda ”milda” negativa ordval om sig själv. I en annan frågestund från 2012 finns 

ytterligare exempel på hur Kenza använder sig av denna strategi. Hon svarar på en fråga ställd av en 

bloggläsare som undrar vad Kenza anser om att sminka sig dagligen, exempelvis i skolan. Detta är Kenzas

svar:

”Alla får ju sminka sig som de vill, men varför ska man ha massa smink i skolan? Ni är ju där för att 

plugga? Haha skoja, låter som värsta morsan. Jag själv som alltid varit världens morgontröttaste människa

pallade inte gå upp tidigt kleta på mig massa smink innan skolan. Förutom när jag gick i 7an-8an och såg 

ut som en panda runt ögonen. :)”

(http://kenzas.se/2012/08/02/svaren-11/)

Även här blandar hon in en del humor genom att skoja om hur hon såg ut då hon var yngre. Uttrycket att 

hon såg ut som ”en panda runt ögonen” syftar med stor sannolikhet på att hon använde mycket mörkt 

ögonsmink. Av tonen i inlägget kan man utläsa att hon inte refererar till denna incident som en positiv 

sådan. Den underliggande tonen i inlägget är alltså att Kenza själv inte anser att hon sminkade sig särskilt 

attraktivt då hon var i yngre tonåren. Också genom detta exempel använder hon sig av ingratiation-strategin

då hon skojar med sig själv, samtidigt som hon talar om sig själv på ett ”milt” negativt sätt (Bortree, 2005, 

s. 26-27). 
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4.1.3 Den retoriska situationen

Om man ser till den retoriska situationen i dessa två inlägg blir situationerna lite annorlunda. I den texten 

som handlar om hur Kenza hanterar att bli uttittad på gymmet är det Kenza som försöker övertyga sina 

bloggläsare om att hon inte blir särskilt påverkad av uppmärksamheten hon ibland utsätts för, utan att 

hon är ”i sin egen lilla värld”. Trots det kan man skönja en liten aning av att Kenza visst tycker att det är 

lite jobbigt att bli uttittad då hon tränar. Hon försöker dock övertyga läsarna, och kanske även sig själv, 

om att hon nog själv också hade fnissat om hon såg sig själv dansa zumba. Hon försöker alltså övertyga 

genom att använda sig av humor och självdistans. På så sätt framkallas ett visst pathos – genom att skoja 

om sig själv och locka till skratt och igenkänning. Hon lyckas också stärka sitt ethos då hon använder sig 

av självdistans och på så sätt bygger upp en bild av sig själv som lättsam. 

I det andra textstycket försöker Kenza i stort sett övertyga sina bloggläsare om att de är fina som de är, 

utan en massa smink. Det är det övergripande budskapet. Samtidigt tydliggör hon att alla får göra precis 

som de vill, men betonar att hon själv inte orkade sminka sig varje dag då hon gick i skolan. Pathos 

framkallas hos läsaren genom att Kenza skojar till inlägget lite då hon beskriver att hon brukade se ut som

en panda runt ögonen när hon gick i högstadiet. I detta inlägg framkallas också ett starkt ethos hos 

läsaren – Kenza framstår som trovärdig, och som någon man kan se upp till som ung tjej. Särskilt yngre 

tjejer, som med stor sannolikhet ser upp till Kenza, kan tolka det här svaret som att Kenza har auktoritet 

och är någon man bör lyssna på. Detta genom att hon tilltalar läsarens logos då hon ifrågasätter om inte 

skolan i huvudsak är till för att lära sig saker i. Även om hon använder sig av en lättsam och skojfrisk ton i 

sin påstående fråga, så kan man ändå ana en ton av allvar. Samtliga tre retoriska begrepp – logos, pathos 

och ethos –  blir på så sätt framträdande i detta stycke. 

4.1.4 Andra strategier

Trots att ingratiation verkar vara den övergripande och mest dominerade strategin för självpresentation i 

Kenzas blogg, finns även exempel på andra strategier. Competence är ett exempel på en strategi som blir 

mer framträdande under åren 2009-2011. Under dessa år tar Kenzas karriär fart ordentligt och hon börjar 

göra många samarbeten med olika företag och varumärken. Under denna tidsperiod kan man därför ana 

lite mer av competence-strategin jämfört med övriga år. Som till exempel i textstycket nedan från ett inlägg 

skrivet i december 2011, där Kenza skriver om hur hon har arbetat och kämpat väldigt hårt för sina 

framgångar. Nedan följer en del av den text hon publicerade:

”Jag har jobbat som programledare för MTV, haft min egen webshow (Sveriges största) och jobbar nu 
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som programledare för Modelljakten/Kanal 5. Jag har dragit in flera hundratusentals kronor på 

modelljobb, designat skor, har en väldigt populär smyckeskollektion hos Guldfynd och så får vi inte 

glömma Jofama by Kenza som säljer för 6-7 miljoner per år. Och såklart, Sveriges största blogg med upp 

mot 170 000 unika besökare om dagen, en blogg som drar in sexsiffrigt….varje månad. Ibland glömmer 

jag själv att jag bara är 20 år gammal.”

(http://kenzas.se/2011/12/05/vakna-med-the-voice-2/)

Detta inlägg bär tydliga spår av competence-strategi, som innebär att man strävar efter att ses som 

kompetent och kvalificerad (Bortree, 2005, s. 26-27). Kenza nämner alla sina framgångar och ägnar sig åt 

en viss typ av self-promotion, genom att lyfta fram hur mycket hon tjänar, vilka prestigefyllda jobb hon har 

haft samt vilka lukrativa samarbeten hon haft med olika företag. Just dessa karaktärsdrag, att man gärna 

hävdar sina förmågor eller prestationer (self-promotion), är typiska för competence-strategi (Bortree, 2005, s. 

26-27). 

I detta textstycke får man känslan av att det är Kenza som – i första hand – försöker övertyga sig själv om

sina prestationer. I andra hand skriver hon för att övertyga bloggläsare, och eventuella andra läsare, om att

hon minsann är en hårt arbetande person som gjort sig förtjänt av sina framgångar. Hela inlägget är ett 

slags försvarsinlägg, där hon beskriver hur hon varit med i en tv-sänd radiointervju och sagt en sak som 

hon i efterhand upplever kan missuppfattas. I inlägget vill hon förtydliga att hon inte har fått något gratis, 

och att hon inte lever på sina föräldrars pengar, utan har tjänat ihop sina framgångar på egen hand. Man 

får känslan av att hon skriver inlägget mycket för att bevisa för sig själv att hon är värd sin framgång – 

men också för att försvara sig inför eventuella kritiker. Logos finns med då hon beskriver fakta; hon har 

de facto åstadkommit alla de saker hon nämner. Det går överlag att urskilja mycket pathos i inlägget då 

det väcks en hel del känslor hos läsaren, särskilt då man läser ovanstående citerade stycke. De känslorna 

varierar med största sannolikhet beroende på vilken attityd man har till Kenza. Avundsjuka kan vara en 

omedelbar känsla som dyker upp då man läser om hur mycket pengar hon tjänar, vilka jobb hon har haft 

med mera. En annan känsla kan vara beundran; man beundrar henne för det hon åstadkommit. Även om 

ethos går att urskilja i form av att Kenza ändå, genom sina bedrifter, framstår som kunnig och kompetent,

så tar pathos överhanden i detta inlägg. Intentionen med inlägget är dock förmodligen att anspela på 

ethos, men med tanke på vilka framgångar Kenza har haft, väcks i första hand känslor som avundsjuka, 

beundran eller förundran lätt hos läsaren.

Ytterligare en av Jones (1990) teorier om självpresentation går att finna, nämligen examplification. Den 

strategin används för att upplevas som moraliskt överlägsen eller för att visa att man har hög moral 
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(Bortree, 2005, s. 26-27). Ett exempel på ett sådant inlägg är från september 2015 och har rubriken ”Det 

finns bara ett vi”. Inlägget handlar om flyktingfrågan och Kenza skriver kring sina tankar om att vi måste 

ta hand om varandra och hjälpa dem som har det svårt. Hon inleder inlägget såhär:

”Trött på att sitta och titta på. Trött på att känna mig maktlös. Trött på att höra om “oss” och “dem”. Det

finns inget sådant, det finns bara ett vi.”

(http://kenzas.se/2015/09/04/det-finns-bara-ett-vi/)

Genom detta inlägg framstår hon som självuppoffrande och visar upp ett engagemang för vad som pågår 

i världen. Hon framstår som att hon har hög moral. Detta är dessutom ett typiskt retoriskt inlägg. Kenza 

försöker övertyga sina bloggläsare om att vi tillsammans måste hjälpas åt för att göra världen till en bättre 

plats, och ta hand om varandra. Syftet med texten är att få läsarna att skänka pengar till en 

hjälporganisation som Kenza länkar till. Detta är i övrigt ett ganska utstickande inlägg, sett till bloggens 

innehåll i övrigt. Här tar Kenza tillfället i akt att försöka påverka, och går in på ett djupare ämne som 

väcker mycket känslor och tankar. Inlägget styrs väldigt mycket av pathos, då Kenza genom att tala till 

läsarnas känslor, försöker få dem att engagera sig i flyktingfrågan och skänka pengar. Hon lyckas också 

framkalla ethos genom att tala om att hon själv bidragit med pengar, på så sätt framstår hon som hederlig 

och trovärdig i sina argument. Detta är inte bara något hon vill att andra ska engagera sig i, utan det är 

även något hon själv ägnar sig åt och bidrar till. Hon talar även till förnuftet genom logos då hon för fram

rationella och logiska argument som stärker hennes budskap, exempelvis i dessa meningar: 

”Jag kan inte rädda pojken på stranden. Jag kan inte rädda de som aldrig kommer i land. Jag känner mig så

jävla liten och det gör mig så ARG. Jag är nog inte den enda. Vi vill nog alla ta bort all ondska och rädda 

världen, men istället får vi göra det vi kan. Och vi alla KAN göra något.”

(http://kenzas.se/2015/09/04/det-finns-bara-ett-vi/)

Hon påtalar någonting som egentligen är ganska självklart, och talar dels till läsarens förnuft, men lyckas 

också frammana känslor hos läsaren genom pathos. Hon målar upp en bild av en stackars liten pojke på 

en strand, människor som drunknar i havet samtidigt som hon betonar hur arg hon är genom att skriva ut

ordet i versaler. Som läsare delar man hennes känslor av ilska och hopplöshet, men stärks sedan av hennes

uppmaning i slutet av texten som istället väcker en känsla av hopp, där hon istället betonar att vi alla 

faktiskt kan göra något.

4.1.5 Sammanfattning – strategier för självpresentation

Trots att det går att finna exempel på de olika strategierna, är det – än en gång – ändå tydligt att ingratiation

är den övergripande och mest dominerande strategin i Kenzas blogg. Majoriteten av blogginläggen 

30



präglas av en lättsam ton där Kenza ofta använder sig av en lite skojfrisk framtoning och där hyllningar av

vänner, pojkvän eller familjemedlemmar är mer vanligt förekommande än exempelvis provokationer eller 

aggressivitet. I många inlägg framstår hon som väldigt ödmjuk, med en stor självdistans och lättsam 

inställning till sig själv och sin person. Till exempel i en annan frågestund från augusti 2012, då hon fick 

frågan om hur hon gör för att undvika att få bristningar eller celluliter: 

”Undvika? Hur gör man det egentligen? Jag har bristningar på höfterna/rumpan (mina kurvor kom som 

ett paket på posten en dag haha, i mina tonår var jag rak som en pinne) men det stör mig inte alls.. Det är

ju bara….lite hud?” 

(http://kenzas.se/2012/08/02/svaren-11/)

Genom att Kenza besvarar frågan så som hon gör framkallas ett starkt ethos hos läsaren. Hon framstår 

som trovärdig, genuin och ärlig, samtidigt som hon talar till läsarens förnuft och tilltalar logos genom de 

två inledande frågorna där hon ifrågasätter hur man skulle kunna undvika en sådan sak. Samtidigt 

avdramatiserar hon hela ämnet genom att konstatera att det i grund och botten bara handlar om hud. 

Hon avslutar svaret med det här: 

”Försök att inte bry dig om det. De sitter där och de kommer de alltid göra. Ingen idé att lägga ner massa

pengar på behandlingar som förmodligen inte ens funkar.. Lägg de pengarna och den tiden på att göra 

något roligt istället. :)”

  (http://kenzas.se/2012/08/02/svaren-11/)

Även här framkallas ett starkt ethos genom uppmaningar om att inte bry sig om en sådan sak, utan att 

istället lägga tiden på att göra något roligt. Hon framstår som trovärdig och klok genom detta svar – 

varför hennes ethos verkligen byggs upp. Logos uppmärksammas genom ifrågasättandet av ifall 

behandlingar mot celluliter eller bristningar överhuvudtaget fungerar. Detta är ett typiskt exempel på hur 

Kenza använder sig av ingratiation, som alltså är den mest tydliga strategin i bloggen. Att ha en trevlig och 

snäll attityd mot sina läsare, skriva uppmuntrande saker om eller till andra, skoja och använda sig av 

humor samt ha självdistans och skriva milda negativa saker om sig själv – så ser majoriteten av inläggen 

ut. Alla dessa punkter är typiska karaktärsdrag för just ingratiation-strategin (Bortree, 2005, s. 26-27). 

Användandet av denna strategi leder dessutom till att en känsla kring Kenzas autenticitet stärks. Som 

läsare upplever man henne som äkta, transparent och ärlig. Framförallt får man en känsla av att hon är en 

trovärdig person; man litar på det hon skriver. 

Ingratiation är dessutom något som följt med i bloggen från start – det går inte att utskilja någon särskild 

tidsperiod då den varit mer eller mindre framträdande, utan ligger snarare som en konstant grund för 

bloggens innehåll. Inte heller examplification går att specificera till en särskild tidsperiod. Denna strategi 
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visar sig istället mer då det inträffar saker i världen – till exempel naturkatastrofer, terrorattentat eller 

liknande. I samband med sådana händelser skriver Kenza ofta ett inlägg eller flera där hon på ett eller 

annat sätt tar ställning i sakfrågan. Till exempel genom att uppmana till pengainsamling, engagemang eller 

genom att fördöma något. Competence är mest framträdande under 2009-2011 då Kenza var i början av sin 

karriär och genomförde många samarbeten med företag och varumärken, till exempel med MTV, 

Guldfynd med flera. De allra första två åren var denna strategi inte alls särskilt utmärkande – kanske för 

att Kenza själv inte hade hunnit förstå sin egen popularitet ännu. Mellan 2011-2015 är competence inte 

längre lika utmärkande; kanske för att Kenza etablerat och positionerat sig på marknaden och är 

medveten om värdet på sitt eget varumärke. Hon verkar inte längre ha behovet av att hävda sig, trots alla 

framgångar. Hon är antagligen medveten om att en ödmjuk attityd är att föredra då man talar till en bred 

publik, och använder sig istället av ingratiation-strategin.

4.1.6 Trovärdighet och autenticitet

Överlag framstår Kenza som en väldigt sympatisk person. Hon skriver sällan negativa inlägg i affekt eller 

skriver illa om andra personer. Hon använder sig ofta av en ödmjuk ton och är inte främmande för att 

visa tacksamhet gentemot sina läsare. Detta ser vi till exempel i ett inlägg från december 2015. I inlägget 

beskriver Kenza hur hon än en gång blivit nominerad till, och vunnit, ett bloggpris. Majoriteten av 

inlägget består av att hon beskriver sin tacksamhet till sina läsare. Hon skriver: ”Jag var så sjukt nervös i 

lördags när det var dags för priset, och alla ba 'men det är ju klart du vinner, det fattar man ju'”, och 

fortsätter sedan med detta stycke: 

”Vet ni NÄE, jag fattar inte det! För jag kommer aldrig någonsin ta det för givet, eller ta er för givet. Att 

ni fortfarande läser och stöttar mig är inte en självklarhet för mig utan varenda dag tänker jag på hur 

tacksam och lyckligt lottad jag är som har er.”

(http://kenzas.se/2015/12/07/9-years-thank-you/)

Genom detta inlägg framkallas en stark känsla av ethos hos Kenza. Hon framstår som väldigt ödmjuk i 

och med att hon visar upp sin tacksamhet. Hon bekräftar att det är mycket tack vare hennes läsare som 

hon är där hon är idag. Genom detta starka ethos skapas också en trovärdighet hos Kenza, och gör också 

att autenticiteten hos henne växer sig stark. Detta märks tydligt då man studerar kommentarerna till 

inlägget: 

”Person X 2015-12-07 10:01 

Grattis!!! väl värt! Att du orkar hålla så hög kvalitet på bloggen år efter år, du är en värdig vinnare för varje

pris!”

”Person Y 2015-12-07 09:25 
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Grattis!!! Gud vad kul även om man som läsare knappast blir förvånad. Du skiljer dej verkligen från 

mängden Kenza, jag älskar dina proffsigt snygga bilder men hur du även lyckas sätta en personlig touch 

på din blogg. Man får liksom en del av din härliga personlighet (och humor!) utan att du lämnar ut dej för

mycket. Detta är det många storbloggare som inte grejar. Det finns många bloggar med supersnygga 

bilder men texterna är antingen obefintliga eller väldigt opersonliga och trista. Fortsätt att vara du och 

blogga som du gör. Go Kenza!”

”Malin 2015-12-07 10:30 

Ödmjukhet är det få människor som visar på samma sätt som du. Du är fantastisk :)”

”Isabella 2015-12-07 11:31 

Kan inte fatta att jag har varit här varje dag i nästan 9 år. Blir helt tårögd ba jag läste ditt inlägg. Det 

kommer aldrig finnas en person som jag ser upp till som jag ser upp till dig Kenza och jag vet att det är 

mångamånga andra som mig. Känns så jäkla powerful! Jag känner inte dig egentligen men känns 

fortfarande så, några procent av dig iallafall. Kommer läsa din blogg till den dagen den inte uppdateras 

längre. Grattis som fan! Det förtjänar du till hundra.”

(http://kenzas.se/2015/12/07/9-years-thank-you/)

Detta är endast fyra av dem 56 kommentarer inlägget fick, men majoriteten av kommentarerna liknar 

dessa. Dessa läsarkommentarer stärker tesen om att det lätt kan utvecklas PSI till bloggare, precis som 

bland annat Colliander och Dahlén (2011) skriver, och att bloggläsarna upplever det som att de känner 

bloggaren personligen. Genom att läsa och tolka dessa kommentarer framgår det att många upplever 

Kenza som en person de känner och ser upp till. De skriver att de fortsatt följa henne under alla år för att 

de uppfattar henne som någon som levererar hög kvalitet, är ödmjuk, är personlig – utan att lämna ut sig 

själv för mycket – samt har humor och kan bjuda på sig själv. Dessa ovannämnda egenskaper är alla 

sådana som går att tolka in i uppfattningen om vad som utmärker ett starkt ethos, och också en 

autenticitet hos en person. 

4.1.7 Tre krav för autenticitet

Kenza lyckas dessutom uppfylla samtliga tre av de krav som Marwick (2013) hävdar är särskilt viktiga för 

att som bloggare uppfattas som autentisk. Hon har en tydlig känsla för sanningsenlig självpresentation, 

har en kontakt med sina läsare och visar upp ett ärligt engagemang med företag och varumärken 

(Marwick, 2013, s. 2). Hon utger sig inte för att vara någon hon inte är, är väldigt ödmjuk mot sina läsare 

och är mån om att i text visa sin tacksamhet för att de läser hennes blogg. Man får känslan av att hon är 

genuin i det hon lägger upp på bloggen, hon målar inte upp en bild av att allt är perfekt utan kan ibland 

skriva längre, mer känslosamma inlägg, blandat med mer lättsamt innehåll. Hon visar upp den mer 
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vardagliga sidan av sig själv, samtidigt som hon kan visa upp den mer glamourösa sidan med galor, fester 

och modelljobb. På så sätt får man känslan av att hennes självpresentation är sanningsenlig, och att hon 

inte förskönar eller döljer särskilt mycket, utan är ärlig och transparent sin kommunikation kring sig själv. 

Ett tydligt exempel på detta framkommer exempelvis i ett inlägg skrivet i januari 2014, där Kenza får 

frågan av en läsare om hon någonsin har testat att ta droger. Kenza svarar såhär: 

”Jag har testat att röka på, men det var inte min grej. Jag skulle aldrig ens våga testa på tyngre droger, jag 

tycker liksom att det är läskigt att vara så full att jag inte har full kontroll på mig själv.”. 

(http://kenzas.se/2014/01/12/qa-part-i/)

Genom detta svar ökar på ett sätt känslan av trovärdighet hos Kenza. Hon hade med all enkelhet kunnat 

välja att antingen ljuga och svara att hon aldrig har testat att ta droger och att hon är emot droger i 

allmänhet. Ett sådant svar hade förmodligen gått mer i linje med den övergripande bild hon målar upp av 

sig själv. Detta svar bryter på ett sätt mot den bild man fått av Kenza under bloggens gång. Man tror inte 

att hon är en person som nyttjat droger, och det skaver lite mot det personliga varumärke hon byggt upp. 

Samtidigt framkallas ett väldigt starkt ethos hos Kenza då man som läsare läser hennes svar, genom att 

hon verkar svara ärligt. Hon erkänner förvisso att hon har gjort något som är olagligt, och kanske 

framförallt moraliskt och etiskt tveksamt, men samtidigt ger hon sin syn på det hela och argumenterar för 

att hon inte gillar känslan av att förlora kontrollen, och därför inte kommer att upprepa det. Som läsare 

får man en stark känsla av ärlighet och genuinitet genom detta svar. Det faktum att hon enkelt hade 

kunnat strunta i att besvara frågan, eller ens ha med den i frågestunden, visar på vilken transparens hon 

uppvisar genom att ändå välja att besvara den. Sedan har man som läsare såklart aldrig någon egentlig 

aning om ifall det som skrivs är den fulla sanningen – men kontentan är att man får känslan av att det är 

det. Kenza framstår genom detta som autentisk, transparent och trovärdig. 

Det andra kravet som Marwick (2013) nämner, kontakten med läsarna, framkommer tydligt bland annat 

genom de olika frågestunderna hon ibland har haft i bloggen, samtidigt som hon också ibland svarar på 

läsarnas kommentarer i kommentarsfältet. Hon visar också att hon bryr sig om vad läsarna tycker och 

tänker om hennes blogg, och att hon anser att deras åsikter är viktiga. 

Ett inlägg, skrivet i december 2015, visar hur Kenza faktiskt tar till sig av vad hennes läsare vill ha för 

slags innehåll i hennes blogg. I inlägget skriver hon att hon alltid varit noga med att blanda bilderna i 

bloggen, det vill säga inte bara lägga upp perfekta, redigerade bilder – utan blanda med lite mer vardagliga

bilder där hon exempelvis är osminkad, i träningskläder och så vidare. I en läsarundersökning hon gjort i 

ett tidigare inlägg har det framkommit att hennes läsare saknar den ”gamla” Kenza, och vill se mer bilder 

tagna direkt från webbkameran eller liknande. Det framkommer också att många av läsarna inte läser 

34



bloggen enbart på grund av de vackra bilderna, utan för att de vill ta del av Kenzas liv. I samband med 

detta inlägg lägger hon upp bilder som är tagna i just webbkamera och skriver: ”Så här har ni något ni har 

saknat… Mina webcam-bilder haha!” (http://kenzas.se/2015/12/05/saturday-19/). Här visar hon att 

hon bryr sig om vad läsarna har för önskemål, och att hon tar till sig av vad som efterfrågas. På så vis 

handlar hon helt enligt vad bland annat Harris och Rae (2011) menar är viktigt för det personliga 

varumärkesbyggandet, nämligen att leverera det målgruppen efterfrågar. I det inlägget framkallas också 

mycket ethos hos läsaren då Kenza, genom att tacka läsarna för deras engagemang, visar sig ödmjuk. Hon

framstår som någon som lyssnar och tar till sig av vad andra människor tycker och tänker och utvecklar 

därigenom en trovärdighet och ett förtroende hos läsarna. 

Det tredje kravet, enligt Marwick (2013), är ett ärligt engagemang med företag och varumärken. Även 

detta går att hitta flera exempel på då Kenza genom åren gjort lyckade samarbeten med företag som bland

annat Jofama, Guldfynd, Glitter och Nelly. I dessa samarbeten har hon varit tydlig med att det är just 

samarbeten. Det vill säga hon är noga med att nämna namnen på företagen, samtidigt som hon många 

gånger fört fram sitt eget personliga varumärke i samband med samarbetena. De samarbeten hon har 

gjort har hon verkat väldigt engagerad i, då det många gånger har rört sig om att hon till exempel har 

designat en egen kollektion för varumärket eller företaget. Under ett par år hade hon till exempel ett 

samarbete med Guldfynd, där hon hade en egen smyckeskollektion under namnet Guldfynd by Kenza. 

Hon har också designat kläd- och skokollektioner innan hon skapade sitt eget klädmärke Ivy Revel – som 

numera är det mest frekventa företaget hon syns utåt för. Hon har hela tiden visat upp ett ärligt 

engagemang i det hon marknadsför eller gör reklam för.

4.1.8 PSI och marknadsföring

Som läsare utvecklar man ganska snabbt en känsla av PSI till Kenza. Hon delar med sig av tillräckligt 

mycket av sin personlighet och sitt privatliv för att man ska få en känsla av att man ändå ”känner” henne. 

Känslan av PSI växer sig starkare vid inlägg som är av mer personlig karaktär, där man får ta del av 

hennes innersta tankar och hennes vardagliga liv. Dessutom använder hon sig många gånger av ord som 

”kram” eller ”puss” i slutet av inläggen, vilket kan uppfattas av läsaren som en personligt riktad hälsning 

till just en själv. Till exempel i ett inlägg skrivet i maj 2012 där Kenza skriver ett vardagligt inlägg om att 

hennes syster med familj är på besök över helgen: 

”Min syster, hennes man och lille bebben är här på besök hos oss! De stannar bara över helgen så jag 

kommer passa på och mysa så mycket jag bara kan med min systerdotter. Idag har vi varit ute och spelat 

kubb och nu blir det middag här med mamma och lillebror också. :)” 
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(http://kenzas.se/2012/05/17/family-dinner/) 

Ur den retoriska situationen är det inte ett särskilt laddat inlägg; Kenza framstår som en familjekär person 

som värdesätter tid med familjen – genom detta kan ett starkt ethos utmärkas. I detta stycke går det ej att 

finna mycket som lockar till framkallning av pathos, men hon avslutar inlägget med: ”Nu ska jag börja 

med maten. Kram! ♥” (http://kenzas.se/2012/05/17/family-dinner/). I detta stycke uppstår en viss 

känsla av pathos i form av ordet ”kram”. Genom detta ordval lyckas hon sända ut en känsla av 

tillgivenhet och uppskattning till läsaren, man kan tolka det som att hon sänder en kram till just en själv 

och genom detta skapas en känsla av värme hos läsaren. Man känner sig uppskattad och omtyckt – trots 

att inlägget inte är riktat till en specifik person. Precis som Horton och Wohl (1956) menade med PSI så 

uppstår en illusion av face-to-face-interaktion och läsaren uppfattar det som att – i detta fall bloggaren – 

talar direkt till denne. 

Även resonemanget om PSI som Colliander och Dahlén (2011) för fram, angående att bloggarna 

uppfattas som fashionabla vänner man som läsare till exempel vänder sig till angående råd och tips om 

produkter, går att finna i Kenzas blogg. Då Kenza ofta lägger upp bilder på kläder, outfits, skor och 

accessoarer i samband med sina inlägg väcks ett intresse hos läsaren att få reda på vilka märken, produkter

etcetera som representeras. I och med att Kenza dessutom arbetar som modell och idag driver ett eget 

klädmärke, blir den omedelbara tolkningen att hon är en person som har en passion och trovärdighet för 

kläder och mode. Hon visar både en legitimitet och en slags auktoritet, och lever upp till de värden som 

Kang (2010) menar är viktiga för att upplevas som trovärdig som bloggare som exempelvis passion, 

autenticitet och transparens. Med denna auktoritet, autenticitet och trovärdighet som Kenza utstrålar är 

det lätt att man ser henne som en ”fashionabel vän” som har belägg för vad hon pratar om, ser upp till 

hennes stilkänsla och gärna följer hennes råd och tips (Colliander & Dahlén, 2011). 

Ett tidigt exempel på detta finns i ett inlägg från november 2009. Kenza skriver ett inlägg där hon tipsar 

om smink som hon fått hemskickat från ett företag. Inlägget i sig är, ur den retoriska situationen, ett 

inlägg där Kenza medvetet eller omedvetet försöker påverka läsarna till att testa de produkter hon 

nämner. En viss känsla av ethos framkommer, till exempel genom denna mening: ”I don’t know where to 

start, jag älskar verkligen allt. Men jag ska tipsa er om mina favoriter!” 

(http://kenzas.se/2009/11/21/sminktips/#comments). Eftersom det sedan tidigare framgått i resultatet 

av undersökningen att Kenza framstår som väldigt trovärdig, ärlig och autentisk, bidrar denna mening till 

att man som läsare litar på att det hon rekommenderar är bra. Hon skriver dessutom att detta är hennes 

egna favoriter. Ett annat exempel på hur Kenza upplevs som någon man litar på eller vill efterlikna 
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återfinns i ett inlägg skrivet i april 2014. I inlägget tackar Kenza företaget Guldfynd som hon samarbetat 

med i flera år och designat gästkollektioner för. Hon beskriver hur företaget skickat en present till henne 

som tack för åren av samarbete, berättar om minnen från samarbetet och visar sin tacksamhet för att hon 

blev erbjuden möjligheten att göra detta. Hon avslutar inlägget såhär:

”Aldrig i hela mitt liv trodde jag att mina smycken skulle sälja för över 15 miljoner kronor! Att bara skriva

den summan känns liksom helt sjukt. Tack alla ni som köpt och använt mina smycken ♥” 

(http://kenzas.se/2013/04/17/tack-guldfynd/)

Hennes smycken har alltså sålt över 15 miljoner kronor, och den omedelbara tolkningen är att majoriteten

av de som köpt smyckena är läsare av hennes blogg. Genom den tolkningen är det inte heller långsökt att 

anta att det lätt kan skapas så kallat eWOM kring de produkter som Kenza skriver eller tipsar om. Om 

Kenza dessutom recenserar en produkt i sin blogg, och recensionen uppfattas som trovärdig av läsarna, är

chansen stor att det skapas ett eWOM, eller oWOM, som Jansen et al. (2009) skriver om. Resultatet av att 

hennes produkter i samarbete med Guldfynd sålde så bra ger indikationer på att Kenza har ett positivt 

WOM och uppfattas som trovärdig i recensioner och samarbeten (Jansen et al., 2009). Det positiva WOM

som skapas kring henne som bloggare reflekteras tillbaka på hennes personliga varumärke och stärker det 

ytterligare.

4.1.9 Det personliga varumärket

Kenzas personliga varumärke kan sammanfattas som sådant: En ödmjuk tjej med fötterna på jorden men 

med en stark känsla för stil, mode och skönhet. Hon har byggt upp sitt personliga varumärke genom att 

vara sig själv och framstår som ärlig och autentisk i sin kommunikation via bloggen. Man får en känsla av 

att man kan lita på det hon skriver. Kenza skriver själv såhär i sin bloggpresentation:

”Maybe that was what my readers liked about me and my blog, that I was just a normal girl who didn’t 

pretend to be someone else, a girl who chose to go her own way despites people’s objections. I started 

my own company as a 16 year old and while I got more and more independent, my interest for fashion, 

music & travel started growing.”

(http://kenzas.se/kenza-zouiten/)

Här sammanfattar Kenza själv vad det är som utgör grunden i hennes personliga varumärke; att hon är en

helt vanlig tjej som inte låtsas vara något hon inte är.
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Kenza har heller inte använt bloggen till att skriva en massa elaka saker eller provocera för att exempelvis 

locka trafik, utan har hela tiden framstått som en väldigt vänlig och genuin person som skriver för att hon 

tycker det är roligt och för att hon vill dokumentera sitt liv. I ett inlägg från 2009 skriver Kenza vad hon 

tycker om de bloggare som använder sig av provokation för att locka trafik till sina bloggar. Hon skriver 

bland annat såhär: 

”Det de här tjejerna som provocerar i sina bloggar inte riktigt förstår är att de inte kommer komma långt 

på det. Visst, besökarantalet kanske höjs rejält, men sen då? Företag vill inte jobba med dem för att de är 

för oseriösa. Företag vill inte lägga annonser på deras bloggar för att de inte vill förknippas med 

innehållet där.”. 

(http://kenzas.se/2009/08/28/min-asikt-om-de-provocerande-bloggerskorna/)

Hon talar till logos för att föra fram sitt resonemang, som i slutänden mynnar ut i att hon aldrig skulle 

kunna använda sig av en sådan taktik, då hon menar att man genom detta dels förstör sitt personliga 

varumärke, och dessutom gör sig osams med människor. Hon väljer att avsluta detta inlägg med ett eget 

tips på hur man kan lyckas som bloggare: 

”Ni som vill att era bloggar ska bli stora och framgångsrika  – jag har ett par råd till er. Var er själva, var 

ödmjuka, visa att ni är seriösa och kör ert eget race. Och blogga för att ni tycker att det är kul! Bara 

DÅ kan man lyckas, tjäna stora summor pengar och kanske även få en bra karriär på köpet som jag.”. 

(http://kenzas.se/2009/08/28/min-asikt-om-de-provocerande-bloggerskorna/)

Detta stycke talar mycket till pathos, mycket beroende på vilken attityd man som läsare har till Kenza. Här

kan Kenza uppfattas antingen som autentisk och genuin – eller som en aning högfärdig. Just de 

avslutande två orden ”som jag” kan förmodligen sticka till i en del läsares ögon; man upplever Kenza som

lite skrytsam och högfärdig som påtalar sin egen förträfflighet. För andra läsare kan stycket istället 

uppfattas som inspirerande. Man upplever Kenza som en person med hög integritet, som är ödmjuk och 

seriös. Detta inlägg sticker ut lite från det generella sättet Kenza brukar uttrycka sig på. Hon brukar 

överlag framställa sig själv på ett ganska ödmjukt och milt sätt, men detta inlägget lutar mer åt competence-

strategin, då Kenza framhäver sina framgångar och nästintill skryter lite om sin egen karriär (Bortree, 

2005, s. 26-27). Även om det förvisso finns spår av competence-strategi under vissa tidsperioder i bloggen, 

främst mellan år 2009-2011, sticker just detta inlägg ändå ut rätt rejält då Kenza sällan framstår som 
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särskilt skrytsam. 

Under tidens gång märks det att Kenza använder bloggen mer och mer till att marknadsföra sitt egna 

personliga varumärke, till exempel genom att göra reklam för sitt klädmärke Ivy-Revel etcetera. I takt med

att hon blir mer offentlig märker man också att hon mer och mer börjar inse värdet av sitt eget varumärke

och vårdar det därefter. Under de första åren av bloggandet var det vanligt att hon gjorde reklam för de 

företag hon samarbetade med, dock alltid genom att sätta sin egen prägel på det och genom att bara ”vara

sig själv”. Kenza verkar alltså inte ha råkat ut för de problem som Shepherd (2005) nämner om 

svårigheter i att ett företags varumärke inte blir kompatibelt med det personliga varumärket och att ett 

utav dem tar över. Kenza såhär skriver i ett inlägg från oktober 2014 om sin syn på sitt eget varumärke 

och samarbeten med andra företag: 

”Jag har många bollar i luften samtidigt för jag tar varje chans (som känns rätt och bra för mitt 

varumärke) jag får att förverkliga mina drömmar. Och jag gör alltid, ALLTID mitt bästa. Jag vill att 

varenda företag jag jobbar med ska bli så nöjda att de vill jobba med mig igen.”

(http://kenzas.se/2014/10/16/business/)

Kenza poängterar att hon anser att det är viktigt att det känns rätt och bra för hennes varumärke då hon 

tar sig an nya uppdrag eller samarbeten. Hon framhäver också att hon alltid gör sitt bästa och vill att 

företagen ska bli nöjda med hennes insats och vilja anlita henne igen. Genom att hon skriver på detta sätt 

får man en känsla av att hon är genuin och medveten om vikten av att vårda sitt personliga varumärke. 

Denna känsla gör, sett ur den retoriska situationen, att ett starkt ethos byggs upp kring Kenza. Hon 

övertygar läsaren om att hon verkligen gör sitt bästa när det gäller samarbeten, och att hon tar sitt – och 

andras – varumärken på allvar. 

Kenza har lyckats hålla fast vid sitt egna personliga varumärke under hela sin bloggkarriär, och det är 

förmodligen därför hon blivit så framgångsrik. Hennes styrka och unikhet i sitt personliga varumärke är 

det faktum att hon – trots sin skönhet och framgång – håller fast vid en vänlig, ödmjuk och ärlig attityd. 

Hon lyckas framhäva dessa attribut i i princip allt hon tar sig för. Hon har alltså fångat in sina egna styrkor

och det som gör henne unik och framhäver detta inom sitt personliga varumärke, precis som Labrecque 

et al. (2011, s. 39) menar att man bör göra. Kenzas personliga varumärke är inte något som har förändrats

särskilt markant under tiden – snarare har det bara förstärkts. 
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Med ett starkt personligt varumärke dyker dock problemet om att inneha olika roller, som nämndes av 

Shepherd (2005, s. 7), upp. Kenza skriver i ett inlägg från maj 2012 om att hon har svårt att koppla bort 

arbetet när hon är hemma. Hon skriver att hon försöker undvika att prata om jobb med sin sambo när de 

är hemma (även han arbetar med Kenzas varumärke genom bland annat annonsering och samarbeten i 

bloggen). Hon avslutar inlägget med: 

”Jag brinner ju för det jag gör! Men ibland kanske jag borde ta en liten paus och bara tänka lite, lite på 

Kenza bakom allt detta? Det blir lätt så att jag blandar ihop mitt privata jag med Kenza som varumärke.”.

(http://kenzas.se/2015/05/12/printed-pants/)

Här blir det tydligt att Kenza ibland har svårt att skilja sina olika roller åt. Att rollen som flickvän och 

sambo till exempel lätt kan glida över till att bli varumärkes-Kenza, även på hemmaplan. I detta inlägg får 

man intrycket av att Kenza ”lever” sitt varumärke i mångt och mycket, och att ibland kan bli övermäktigt 

för henne. Parallellen dras snabbt till det Shepherd (2005, s. 7) tar upp om att det kan vara svårt att hela 

tiden ”leva” sitt specifika och unika varumärke, och att det kan vara svårt att få de övriga rollerna i sitt liv 

att gå ihop med det särpräglade personliga varumärket.

4.2 Hur framställer sig Kenza Zouiten som person i bilder?

Det finns skillnader i hur Kenza använder sig av bilder under årens gång. I bloggens början bestod många

bilder av inklistrade bilder hämtade från olika webbsidor och kunde föreställa olika klädesplagg, 

filmomslag eller bilder på musikartister. Dessa bilder blandades med en hel del bilder på Kenza själv, ofta 

visande dagens outfit eller poserande framför en spegel med en digitalkamera i handen. Eftersom detta 

var i samma veva som Kenzas modellande började ta fart publicerades ibland amatörmässiga modellbilder

som föreställde Kenza i olika kreationer och poser. 

Under åren 2009-2012 förekommer det en hel del bilder som skildrar olika fester och utgångar med 

vänner, så kallade ”partybilder”. Detta har förmodligen att göra med att Kenza under denna period var 

mellan 18-21 år; dessutom var hon redan välkänd och framgångsrik och njöt förmodligen av att få gå ut 

och roa sig med sina vänner – som de flesta ungdomar som befinner sig i den åldern. 

Från och med år 2013 och framåt skildrar bilderna i bloggen inte längre lika mycket fest och uteliv, utan 

fokus ligger på att visa bilder från olika resor och arbeten. Ju äldre Kenza har blivit, och ju mer etablerad 

som offentlig person som hon har blivit, desto mer visar hon upp av sin front stage, det vill säga den bild 

hon vill bli förknippad med utåt sett (Goffman, 1959). Den bilden har på senare tid riktats mer och mer åt
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professionell affärskvinna – snarare än ung partytjej. 

Någonting som dock inte har ändrats under tid vad gäller bilderna som publiceras i bloggen är att de allra 

flesta innehåller Kenza själv. Antingen i form av närbilder, bilder på outfits, bilder på sminkning, 

helkroppsbilder, modellbilder etcetera. Ofta publicerar hon flera bilder i ett och samma inlägg och oftast 

innehåller varenda bild Kenza själv på ett eller annat sätt. Det främsta motivet i majoriteten av de bilder 

Kenza publicerar är alltså Kenza själv – och har så varit sedan bloggens början. Det som har förändrats 

en del under tidens gång är sättet hon framställer sig själv på i bilderna. I bloggens början publicerade hon

bilder där hon upplevs som en helt vanlig tjej, som vem som helst, medan hon numera publicerar bilder 

där hon upplevs som någon som lever ett exklusivt liv. 

En sak som blir tydlig är att kvaliteten på de bilder som läggs upp verkligen har höjts med åren. I 

bloggens början bestod bilderna för det mesta av fotografier tagna i en webbkamera, tagna framför en 

spegel med digitalkamera eller inklistrade bilder på klädesplagg etcetera. Numera har Kenza en fotograf  

som är anlitad för att ta bilder på Kenza till bloggen. Det är alltså en avsevärd skillnad på bildkvaliteten 

från bloggens början till och med dagsläget. Från och med 2013 och framåt märks kvalitetsskillnaden 

extra tydligt.

Självklart bör teknologins framgång finnas i åtanke –  i och med att den har gått framåt har möjligheten 

att ta bättre och mer professionella bilder ökat. Det är dock tveksamt om Kenzas bilder har förändrats 

enbart på grund av teknikens möjligheter. Med årens gång märker man att det blivit viktigare att bilderna 

håller en hög kvalitet och detta syns bland annat i form av motiv, filter, redigering med mera. Med en egen

fotograf  som fotograferar dagens outfit blir kvaliteten avsevärt mycket bättre jämfört med suddiga bilder 

tagna i en spegel med digitalkamera – som det en gång började med. Det finns ett tydligt steg från amatör 

till professionell när det gäller bilderna som publiceras i bloggen, och det utmärker sig tydligt under varje 

år som går. Ju mer framgångsrik Kenza blir, desto viktigare verkar det bli att publicera professionella och 

estetiskt tilltalande bilder. 

Bilderna i bloggen har dessutom ökat i mängd om man jämför med bloggens start då fler inlägg bestod av

enbart skriven text. Nuförtiden publicerar Kenza sällan inlägg som endast består av skriven text utan 

bilder. De senaste åren består istället många inlägg nästan enbart av flera bilder efter varandra och 

minimalt med text. Detta kan ha att göra med att Kenza nuförtiden är välkänd och inte längre känner ett 

behov av att delge lika mycket av sina tankar och känslor i bloggen, utan istället väljer att fokusera på 

vackra bilder. 
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Det kan också ha att göra med att Kenza inte vill visa lika mycket av sin backstage (Goffman, 1959) som 

hon gjorde i början av sin karriär. I de tidiga bilderna kunde man ofta se spår av Kenzas rum, hem eller 

andra privata miljöer. Dagens bilder visar inte lika ofta upp privata miljöer, det vill säga Kenzas backstage, 

utan speglar snarare Kenzas front stage – alltså hennes offentliga jag som hon vill bli förknippad med 

(Goffman, 1959). De flesta bilder hon publicerar nuförtiden speglar resor, jobb eller modellbilder 

fotograferade i vackra miljöer, och det är mycket mer fokus på att visa upp front stage än vad det var i 

bloggens början. Även om Kenza idag publicerar en bild från en utekväll så får man inte samma privata 

känsla som man kunde få av de tidigare bilderna, då de bilderna inte kändes lika planerade eller 

tillrättalagda som dagens bilder gör. Detta har förmodligen att göra med att Kenza idag är en offentlig 

person och förmodligen inte vill visa upp lika mycket av sin backstage i bloggen, varken via bilder eller 

skriven text, då hon kanske inte längre är lika bekväm med att vara såpass privat. Detta gör att bloggen på

ett sätt har gått från att kännas väldigt personlig, och stundtals nästintill privat, till att upplevas som lite 

mer avståndstagande och professionell. 

4.2.1 Semiotisk bildanalys

Härnäst följer sex olika bildanalyser som visar skillnaden i hur Kenza framställde sig i bilder i början av 

bloggkarriären, jämfört med hur hon framställer sig i bilder idag. För att visa på hur Kenza väljer att 

framställa och porträttera sig själv har endast bilder där hon är ensam i bild valts ut. 
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4.2.2 Bild 1 

Publicerad 2007-11-15 kl. 23:55 (http://kenzas.se/2007/11/15/the-first-name-im-going-to-call-is-kenza-

haha/)

Bildens denotation: Man ser en ansiktsbild av en ung tjej. Tjejen bär fläta, är sminkad runt ögon, mun och

kinder och är bar om axlarna. 

Bildens konnotation: Detta är en av de första modellbilderna som publicerades i Kenzas blogg. Bilden för

tankarna till just en sådan – modellbild. Allt ifrån frisyr, sminkning och posering ger ledtrådar om att detta

inte är en vardaglig bild. Även om kvaliteten på bilden i dagens läge inte skulle anses vara särskilt hög så 

kan man anta att många unga tjejer såg upp till Kenza när denna bild publicerades. Man ser en väldigt 

vacker ung tjej med klassiska skönhetsdrag som fylliga läppar, stora ögon och vackert hår och många tjejer

önskar nog att de såg ut så som Kenza gör på denna bild. Andra tankar som kan uppstå vid denna bild är 

inspiration; man kanske vill sminka sig så som Kenza ser ut på bilden, eller fläta håret på samma vis. Om 

man har i åtanke att Kenza ej var särskilt gammal då denna bild publicerades, och antagligen hade läsare 

som var i samma ålder, kan man förmoda att många unga tonårsflickor avundades henne på denna bild 

och själva hade velat bli modeller. 

Färgsättningen i bilden är ljus och detta för tankarna till att Kenza ska uppfattas som from och oskyldig. 

Samtidigt framkommer där en motsättning i form av de bara axlarna, de röda läpparna, de rosiga kinderna

och ögonen – dessa röda nyanser skapar kontrast mot det ljusa och vita och förstärker Kenzas 
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ansiktsdrag. De röda nyanserna och de bara axlarna för tankarna bort från det froma och oskyldiga och 

frammanar snarare en djärvhet. Tanken med bilden är antagligen att Kenza ska se ut som en ”naturlig 

skönhet”; allt fokus i bilden hamnar på henne. Man möter hennes blick och får ett öga-mot-öga-

perspektiv, och Kenza avbildas i en personlig distans – det vill säga enbart axlar och huvud syns 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 319). I relation till verkligheten är en personlig distans ungefär så nära man 

bara kan komma en annan människa, och denna distans uppnår man oftast bara om man har en personlig 

relation till den personen (Bergström & Boréus, 2012, s. 319). Genom att bilden är beskuren på detta sätt 

får man alltså en väldigt personlig vinkel av Kenza och kommer nära henne.

Framingen i bilden blir ganska tydligt en poserande skönhetsbild där Kenzas utseende är i fokus. Man får 

inte ta del av någonting personligt, annat än den personliga distansen i bilden, utan snarare något 

professionellt som speglar Kenzas början till front stage, det vill säga den bild hon ville bli förknippad med 

utåt (Goffman, 1959). Hon hade aspirerande modelldrömmar och denna bild blir som ett bevis på att hon

är på rätt väg mot sitt mål. 
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4.2.3 Bild 2 

Publicerad 2008-09-11 kl 17:19 (http://kenzas.se/2008/09/11/kenza-idag-3/)

Bildens denotation: En ung tjej håller i en digitalkamera. Hon är klädd i svarta byxor, svart topp, en beige 

kofta och vita skor. Hon har utsläppt hår, står med benen korsade och håller ena handen i fickan. I 

bakgrunden syns en brun vägg med någon form av målat beige motiv. Även en soffa med en vit filt på 

skymtas, samt en del av ett bord, en fjärrkontroll och en del av en byrå. 

Bildens konnotation: Bilden för tankarna till en tonårstjej som fotograferar sig själv i en spegel, 

förmodligen för att visa upp hur hon ser ut och är klädd för dagen. Kenzas kroppsspråk på bilden ser 

avslappnat men ändå aningen poserat ut i och med att hon korsar benen som hon gör. Hon framstår som 

en ganska vanlig tjej som befinner sig hemma i flickrummet. De kläder hon har på sig är heller inte 

särskilt speciella. Det som möjligtvis sticker ut är Kenzas utseende. Hon har långt blankt hår och en smal 

figur. Många skulle antagligen vilja se ut som hon gör. Känslan i bilden är att den är avslappnad och inte 

alls planerad. Dock är det någonting i kompositionen som skvallrar om att så förmodligen inte är fallet. 

Antagligen har Kenza tagit om bilden både en och två gånger innan hon blivit nöjd nog för att publicera 

resultatet. Det faktum att bilden har en dålig skärpa, är ganska suddig och kontrastlös spelar i det här fallet
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mindre roll då majoriteten av de bilder som publicerades i bloggar under denna tidsperiod såg ut på 

samma sätt. Färgsättningen är mörk och Kenza själv hamnar lite i skuggan i denna bild. Det som fångar 

fokus i bilden är de ljusa skorna och den beigea koftan hon bär. Kläderna hamnar alltså i fokus vilket 

antagligen var tanken med bilden. Till skillnad mot bild 1 så skapas ingen egentlig färgkontrast i denna 

bild. Färgerna går i svart, beige, brunt och vitt. Den svarta färgen ger en känsla av sofistikation till bilden, 

medan de beigea och bruna färgerna ger en känsla av ”fötterna på jorden”. Den vita färgen skapar en 

känsla av oskuldsfullhet. De beigea och bruna färgtonerna är de som tar över bilden; de ger en känsla av 

att Kenza är någon som känns naturlig och har båda fötterna på jorden – samtidigt som den svarta 

klädseln bidrar till att man får en känsla av sofistikation.

Framingen är personlig då den är tagen hemma i Kenzas eget rum. Man ser delar av hennes inredning och 

personliga tillhörigheter vilket skapar en känsla av att man ändå får ta del av något privat. Man får känslan

av att Kenza här släpper in oss backstage, på ett annat sätt än vad hon exempelvis gör i bild 1. Dessutom 

ser man henne i helkroppsbild vilket skapar en social distans, vilket i en verklig situation kan förknippas 

med hur nära vi kan komma personer i vår närvaro som vi har sociala, men inte personliga, relationer till 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 319). Här upplevs alltså inte riktigt samma närhet som i bild 1, utan 

distansen till Kenza blir aningen större och man upplever henne lite mer på håll. Dessutom saknas öga-

mot-öga-perspektiv då hon istället blickar in i spegeln/kameran och på så sätt ökar distansen ytterligare.
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4.2.4 Bild 3 

Publicerad 2009-04-28 kl. 19:52 (http://kenzas.se/2009/04/28/dags-for-sangen/)

Bildens denotation: En ung tjej iklädd en beige topp, svart skinnjacka och med utsläppt lockigt hår står 

utomhus. I bakgrunden ser man någon typ av byggnad och en glasruta till något som eventuellt kan vara 

en busshållplats eller liknande. 

Bildens konnotation: Känslan bilden ger är att den är tagen ”mitt i stunden” då det ser ut som att Kenza 

öppnar munnen för att säga någonting. Trots det kan man ana en viss posering, vilket kan tolkas som att 

Kenza ändå är beredd på att bilden ska tas. Man får en känsla av att hon är någon som har koll på mode 

och trender och hon ser ut att trivas framför kameran. På ett sätt känns bilden alldaglig och inte alls 

särskilt glamourös – snarare en bild på en tjej som är på väg hem från skolan, på väg ned på stan eller 

liknande – men bland annat det långa lockiga hårsvallet ger ändå en känsla av att detta är en tjej som är 

medveten, och bryr sig mycket om, sitt utseende. 

Bildens framing är ganska alldaglig. Fokuset ligger på Kenza och hur hon ser ut, medan bakgrunden mest 

bara fungerar som just en bakgrund. Dock skvallrar bakgrunden om att hon inte verkar befinna sig på 

någon iscensatt plats, utan bara är utomhus och får lust att dokumentera sig själv i en bild. Bilden är 
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ganska mörk och det finns inga skarpa kontraster. Ljussättningen är även den ganska mörk, även om 

dagsljuset gör bilden en aning ljusare. Färgerna som står ut i bilden är svart, brun och rosa. Det rosa på 

Kenzas läppar ger en känsla av lekfullhet och flickighet. Det skapar en liten kontrast mot de övriga 

färgerna i bilden som snarare signalerar sofistikation med det svarta, och känslan av naturlighet i den 

bruna. Det gör att fokus dras till den öppna, lätt rosafärgade munnen. 

Kenza är beskuren från midjan och uppåt, vilket skapar en social distans i bilden (Bergström & Boréus, 

2012, s. 319). Man kommer alltså ganska nära henne och denna känsla förstärks ytterligare genom att man

får ett öga-mot-öga-perspektiv. Kenza ler dessutom vilket gör att hon upplevs som vänlig och 

tillmötesgående. Hon ser helt enkelt ganska trevlig och snäll ut och det ser nästan ut som att hon ”ler med

ögonen”, vilket skapar ett vänligt intryck. Hade hon istället haft stängd mun och en hård blick hade hela 

intrycket av bilden förändrats. Hon hade kanske inte alls sett speciellt trevlig eller vänlig ut, utan kanske 

kall och elak ut.  
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4.2.5 Bild 4  

Publicerad 2013-05-28 kl. 15:21 (http://kenzas.se/2013/05/28/summer-plans/)

Bildens denotation: En tjej står klädd i bikini, solglasögon och axelremsväska på en strand. Man ser sand, 

blå himmel och ett blått hav i bakgrunden. Tjejen håller upp sitt hår med händerna.

Bildens konnotation: Denna bild väcker en känsla av värme. Om man tycker om sol och hav så önskar att 

man förmodligen att man befann sig där Kenza befinner sig och avundas henne kanske då man ser 

bilden. Det som hamnar i fokus i bilden blir miljön och Kenzas kroppsfigur. Hon har en smal och slank 

kropp som enligt många säkert skulle klassas som idealisk och denna bild kan säkerligen antingen locka till

beundran, inspiration, avundsjuka eller självtvivel. Det är lätt att avundas eller inspireras av denna bild – 

man vill själv se ut som Kenza och leva hennes liv om det innebär att få stå och posera på en solig strand 

vid havet. Det finns även en känsla av äventyr, reslust och drömmar i bilden. Man kan tolka det som att 

Kenza befinner sig där hon vill vara i livet – hon får uppleva världen, besöka spännande resmål och njuta 

av vackra stränder. Man kan ana ett litet leende på Kenzas läppar vilket gör att man får en känsla av att 

hon är väldigt nöjd med att befinna sig där hon gör. 

Bildens framing består av en väldigt vacker miljö som för tankarna till exotiska och varma resmål. Sådana 

resmål förknippas ofta med avkoppling och lyx – vilket också verkar vara den inramning Kenza har valt 
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att fokusera på. Hon visar upp sin front stage snarare än sin backstage. Färgsättningen i bilden är ljus och 

klar. De blå färgtonerna står ut och skapar en känsla av lugn och harmoni i bilden. Samtidigt bildas en 

skarp kontrast mellan de blå nyanserna och den bruna sanden. Kenza är klädd i en lila- och rödfärgad 

bikini; dessa färger står ut mot de andra färgerna och hamnar i blickfånget. Den lila färgen ger en känsla 

av dramatik och en viss sval sofistikation, medan det röda ger en känsla av spänning. Samtidigt signalerar 

den bruna väskan en känsla av naturlighet. Genom dessa färger skapas en kontrast mellan den dramatiska,

spännande i Kenzas klädsel och de lugna blå färgtonerna i havet och himlen. Detta gör att Kenza står ut 

extra mycket i bilden.

Skärpan är inställd på Kenza, då det övriga i bilden är lite suddigt. Fokus ligger alltså på henne. Hon ser ut

att posera för kameran och blickar ut mot havet. Detta är en distanserad bild då Kenza avbildas i helfigur, 

och upptar mindre än halva bildytan. Genom att avbildas på det viset blir bilden distanserad och går att 

jämföra med hur mani verkligheten ser en främling eller flyktigt bekant (Bergström & Boréus, 2012, s. 

319). Här har alltså avståndet till Kenza ökat – man ser henne på håll och får varken ett öga-mot-öga-

perspektiv eller en personlig eller social distans. Denna bild liknar snarare en bild i ett tidningsmagasin; 

man upplever inte att man ser ett foto på någon man ”känner”, utan på någon man bara beundrar på håll.

Överlag känns fotot väldigt regisserat och tillrättalagt – det vill säga inte särskilt spontant utan väldigt 

poserat och uttänkt. Hade Kenza istället vänt sig mot kameran och fyrat av ett leende hade bilden helt 

plötsligt förändrats och den hade på en gång känts mer spontan och personlig.
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4.2.6 Bild 5 

Publicerad 2015-02-15 kl. 15:00 (http://kenzas.se/2015/02/15/the-scuba-dress/) 

Bildens denotation: En tjej står lite lutad mot en vit vägg. Hon är klädd i en ljus klänning, Har utsläppt 

lockigt hår, bär en svart axelremsväska och silverfärgade mycken. I bakgrunden ser man delar av ett hus, 

ett fönster med spegelbilden av en pool, något som ser ut vara klippor samt ett turkost hav.

Bildens konnotation: Tankarna förs till en exotisk plats där det är varmt. Kenzas kläder ser dyra och 

luxuösa ut och för därmed tankarna till glamour och lyx. Dessutom får man känslan av att hon poserar 

för en fotograf, det vill säga agerar modell, vilket spär på tankarna om lyx och glamour. Den vackra 

bakgrunden, som ser ljus och varm ut, frestar och man vill befinna sig på den plats som Kenza befinner 

sig på. Bilden väcker en längtan – eller ett avund – efter soliga varma miljöer nära havet, och också efter 

den livsstil som Kenza här ser ut att ha. Många förknippar antagligen en sådan miljö som visas upp i 

bilden med hög livskvalitet. Dessutom signalerar Kenzas outfit och smycken i denna bild en dyrbarhet 

och exklusivitet, till exempel genom den märkesväska hon visar upp. Hon ser ut som någon som lever ett 

lyxigt liv med hög livskvalitet. Det är också den känslan – hög livskvalitet – man får när man ser Kenza i 

sina dyra, vackra plagg och accessoarer, poserande nära ett turkost hav.
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Framingen i denna bild fokuserar både på miljön i bakgrunden och på Kenza och hennes utseende – även 

om det primära fokuset hamnar på Kenza. Hennes klänning, och framförallt väska, sticker ut och man får 

en känsla av att det hon bär är dyrt. Till exempel är hon noga med att märket på väskan ska synas tydligt i 

bilden vilket ökar känslan av att hon vill visa upp den; indirekt visar hon upp att den är dyr och 

prestigefylld och skapar en känsla av status kring det. Hade hon istället dolt väskans märke hade kanske 

inte samma känsla av lyx, prestige och status infunnit sig. Man får känslan av att hon i denna bild gör 

reklam, eller marknadsför sig själv och sin livsstil. Är det till exempel hennes hus man ser i bakgrunden? 

Äger hon den väska hon poserar med? Befinner hon sig ofta på en sådan plats där fotot är taget? Man får 

känslan av att hon lever ett väldigt exklusivt och lyxigt liv, och känslor som avund och inspiration dyker 

upp när man ser denna bild.

Det märks att Kenza poserar och visar upp sin front stage, alltså den bild hon önskar projicera utåt 

(Goffman, 1959), vilket gör att man inte får ett särskilt personligt intryck av bilden. Man beundrar henne 

snarare från håll och en viss distansering går att finna, särskilt eftersom hon inte riktar blicken in i 

kameran. Denna bild skapar dock en känsla av att man är lite närmare Kenza än i bild 4; det finns återigen

en social distans i bilden. Hon känns inte som en total främling som man beundrar i ett tidningsmagasin. 

Hade hon däremot vänt blicken mot den kameran som fotot verkar vara taget ifrån hade hon upplevts 

som mer personlig och det hade inte känts som att man tjuvtittade på när hon arbetar. 

Färgsättningen i bilden är ljus och klar med en tydlig skärpa vilket bidrar till att bilden känns professionellt

tagen. Bilden domineras av ljusa färger som skapar ett lugn i bilden. Klänningen färg går i en ljus, lila ton 

och ger en känsla av lyx och exklusivitet. De ljusa färgerna i bilden skapar till viss del en känsla av 

oskyldighet, men mest en känsla av stilrenhet och professionalism. Den svarta väskan signalerar dessutom

en sofistikation och elegans. Färgerna i bilden bidrar alltså till en känsla av lyx, stilrenhet, elegans och 

sofistikation.

Eftersom Kenza ser ut att posera för någon annan än den som tagit detta foto, får man trots allt en liten 

känsla av att ha blivit medtagen backstage, trots att det är känslan av front stage som dominerar. Man känner 

sig lite som någon som har smugit in på en av Kenzas modefotograferingar och får ta del av arbetet 

”bakom” det hela. 
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4.2.7 Bild 6

Publicerad 2015-12-11 kl. 20:11 (http://kenzas.se/2015/12/11/todays-look-7/) 

Bildens denotation: En tjej iklädd vit tröja, ljusgrå rock, röd väska runt axeln med utsläppt hår. Hon har 

blicken ned i marken alternativt blundar med ögonen. I bakgrunden ser man motorcyklar eller mopeder, 

bilar och byggnader.

Bildens konnotation: Man får känslan av att Kenza befinner sig i en europeisk storstad, och har blivit 

ombedd att visa upp sin outfit och posera för kameran. Kanske för en så kallad ”street style”-fotograf ? 

Hon framstår som världsvan och nästan lite sval genom att lite nonchalant ha handen i fickan och blicken 

riktad ned i marken. Samtidigt sticker hela hon ut från den grå och kalla bakgrunden. Hon ser moderiktig 

och trendig ut, och det tillsammans med förmodandet att hon befinner sig i en storstad gör att hon 

upplevs som någon med koll och stil. Samtidigt känns hon både enkel och elegant på samma gång.

Bildens framing är intressant då Kenza tydligt står ut i förgrunden, samtidigt som den lite kalla och urbana 

miljön i bakgrunden också hamnar i fokus. Eftersom Kenzas blick är riktad ned mot marken får man en 
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känsla av distans – och nästan lite mystik. Fokus ligger på att visa upp de kläder hon bär, och det märks 

att hon poserar och agerar modell på denna bild. Bilden har en tydlig skärpa med Kenza i fokus medan 

den övriga bakgrunden suddas ut. Färgsättningen är ljus men ändå i gråskala, vilket gör att den röda 

accessoaren i form av väskan verkligen uppmärksammas. Kenzas hy har väldigt mycket lyster vilket gör att

hon ser fräsch ut. Trots att färgerna går i gråskala blir de ljusa kontrasterna väldigt skarpa – den grå 

bakgrunden skapar en dyster känsla, medan Kenza med allt sitt ljus lyser upp hela bilden. Den röda färgen

i väskan bidrar till en känsla av ett djup och en passion; den sticker ut från de övriga färgerna i bilden. De 

övriga färgtonerna går i grått och vitt – det grå signalerar en viss sorgsenhet, medan det vita signalerar en 

känsla av ljus. Det ljusa i Kenzas kläder gör att hon står ut från den lite mörka, gråa bakgrunden och allt 

fokus dras till henne. Fokus dras särskilt till hennes ansikte som ser ut att ha ljusats upp då hennes hy har 

väldigt mycket lyster – detta bidrar till en känsla av exklusivitet; hon känns som någon som är av hög 

klass. I denna bild framstår Kenza som ”det vackra ljuset” som bryter fram genom den dystra, grå 

omgivningen. 

Även denna bild känns väldigt professionellt tagen och skulle lika gärna kunna porträtteras i ett 

tidningsmagasin då Kenza väldigt uppenbart agerar modell på bilden – snarare än som sig själv. Hade hon

tittat in i kameran hade en mer personlig känsla infunnit sig. Hade hon dessutom haft ett leende på 

läpparna hade en känsla av värme och personlighet kunnat infinna sig. Genom att hon fäster blicken ned i

marken blir det som att hon aktivt tittar bort från betraktaren och frammanar en tydlig distans.

4.3 Sammanfattning av semiotisk bildanalys
Den främsta skillnaden märks i bildernas kvalitet: med tidens gång har bilderna blivit mycket skarpare, 

klarare och mer kontrasterade. Om man jämför exempelvis bild 1 som ska vara tagen som en 

professionell modellbild med bild 4, 5 och 6 så framstår den som amatörmässig i jämförelse. Det märks 

också att Kenza har lärt sig hur hon ska posera framför kameran under årens gång. Hon står inte längre 

framför en spegel och tar bilden med en digitalkamera, utan poserar numera världsvant framför andra 

som fotograferar henne. Hon använder sig mycket mer av olika poser och bilderna känns inte längre lika 

spontana som de gjorde i början. Skillnaden i bilderna blir att de går från att vara amatörmässiga till att bli

väldigt professionella – i allt ifrån kvalitet till motiv och posering.

4.4 Motsättningar mellan text och bild
Efter att ha genomfört dessa analyser blir det tydligt att den skrivna texten och bilderna inte alltid säger 

eller förmedlar samma saker. Bilderna visar en väldigt vacker ung tjej som man som läsare förmodligen 

antingen avundas, beundrar eller inspireras av. Många av de bilder som publicerats på senare år är tagna i 
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glamourösa, häftiga eller vackra miljöer och vittnar om en ganska komfortabel livsstil och hög 

levnadsstandard. De skrivna texterna, däremot, speglar en väldigt ödmjuk och tacksam person som inte 

tar framgången för givet. I skriven text framstår Kenza som en helt ”vanlig” person; en snäll och rolig tjej 

med problem som alla andra. Bilderna, däremot, speglar ofta en väldigt framgångsrik och förmögen 

person som får vara med om saker ”vanliga” människor endast kan drömma om. Detta – hur Kenza 

väljer att framställa sig själv i bilder nuförtiden jämfört med i bloggens början – är en av de största 

skillnaderna över bloggens tid. Självklart bör man ha i åtanke att hon inte var känd när bloggen startades, 

och att hennes liv i offentligheten har byggts upp via bloggandet. Dock är det som sagt en tydlig skillnad i

hur hon väljer att framställa sig själv i bilder i dagsläget jämfört med i början av sin bloggkarriär. 
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5. Slutsats
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som framkommit av studiens resultat. Slutsatserna kopplas även 

ihop med studiens syfte och frågeställningar.

5.1 Svaren på studiens syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie var att ta reda på hur man genom självpresentation via en blogg kan skapa sig ett 

starkt personligt varumärke, och detta kommer slutsatserna nedan att redogöra för genom att besvara de 

tre frågeställningar som nämndes i uppsatsens början:

• Hur väljer Kenza Zouiten att framställa sig som person via skriven text?

• Hur väljer Kenza Zouiten att framställa sig själv som person via bilder?

• Finns det några skillnader i hur Kenza framställer sig som person i sin blogg idag, jämfört med i 

början av hennes bloggkarriär? I så fall: vilka är dessa?

5.1.2 Hur väljer Kenza Zouiten att framställa sig själv som person via skriven text?

Kenza har, ända sedan bloggens början, valt att ha en väldigt ärlig och ödmjuk framtoning i skriven text. 

Hon har aldrig använt sig av provokation eller använt bloggen för att bråka. Hon framstår snarare som 

väldigt snäll och vänlig – och ibland nästan lite blyg. Flera gånger under årens lopp har hon i text uttryckt 

sin tacksamhet för alla de framgångar hon uppnått, och varit noga med att tala om för läsarna att hon 

uppskattar deras engagemang i hennes blogg. Hon har använt sig av den strategi som Dominick (1999) 

tidigare kunnat konstatera är den mest vanliga när det kommer till självpresentation online – nämligen 

ingratiation. En strategi där man har som mål att bli omtyckt via sättet man presenterar sig själv på. Denna 

strategi verkar ha fungerat väldigt bra då Kenza än idag är en av de största bloggarna i Sverige samt har 

utvecklat ett starkt personligt varumärke även vid sidan av bloggen i form av bland annat klädföretaget 

Ivy Revel. 

Kenza har på ett effektivt sätt lyckas använda sig av impression management för att föra fram den önskade 

publika självbild som hon vill visa upp utåt, det vill säga sitt face (Johansson 2009; Goffman, 1959). Hon 

lyckas överlag i skriven text framstå som väldigt trovärdig, snäll och ödmjuk. Hon bjuder in sina läsare 

både till sin front stage och backstage och ger på så sätt ett mänskligt intryck; ibland får man ta del av mer 

privata händelser, medan man ibland får läsa om det mer ytliga som händer i hennes liv. Kenzas offentliga

sida – det vill säga hennes front stage – är ändå den sida som visas upp mest, vilket inte är särskilt 

förvånande med tanke på att det är den sidan som Goffman (1959) menar att man helst visar upp utåt 

mot sin publik.
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Studien visar också att Kenza framstår som väldigt trovärdig, passionerad, autentisk och transparent i sin 

kommunikation via bloggen. Detta är attribut som bland annat nämndes som särskilt viktiga för att uppnå

en autenticitet kring sitt bloggande av både Kang (2010) och Marwick (2013), och som Kenza lever upp 

till genom sin självpresentation. 

Det är lätt att utveckla känslor av PSI då man läser Kenzas blogg, då hon ofta tilltalar läsarna på ett 

personligt sätt och hyllar dem i form av kärleksfulla inlägg. Dessutom blir hon, precis som Colliander och 

Dahlén (2011) förde ett resonemang om, en slags fashionabel vän man gärna vänder sig till för att få råd 

om produkter, mode etcetera. Detta tack vare av att hon lyckas skapa en känsla av att man får komma 

nära henne och lära känna henne på ett personligt plan, och i och med att hon framstår som väldigt 

trovärdig och autentisk litar man som läsare på det hon skriver. Hon visar upp en auktoritet och en 

passion som man som läsare förknippar med autenticitet (Kang, 2010).

5.1.3 Hur väljer Kenza Zouiten att framställa sig själv i bilder?

Den personliga fasaden, som Goffman (1959) menar att vi alla bygger upp, som Kenza visar upp verkar 

vara det vinnande konceptet för hennes blogg. Majoriteten av hennes bilder innehåller Kenza själv som 

motiv på ett eller annat sätt, och ofta är hennes utseende och kläder i fokus. Hon har lyckats bygga upp 

ett personlig fasad som visar upp en vacker och fashionabel ung affärskvinna. Denna fasad har dock 

förstärkts med årens gång och var inte lika tydlig i bloggens början. Trots det har Kenzas personliga fasad

ändå hela tiden bestått av ett vackert yttre, trendiga kläder och skönhet. De flesta bilder föreställer Kenzas

front stage, vilket egentligen är föga förvånande då det precis som Goffman (1959) menade är den bild man

helst vill visa upp för omvärlden. 

Det som förvånar lite, och skapar vissa motsättningar i hur man egentligen bör gå till väga för att bygga 

upp ett starkt varumärke via självpresentation i en blogg, är det faktum att hur Kenza väljer att framställa 

sig själv i skriven text inte riktigt stämmer överens med hur hon väljer att framställa sig själv i bilder. I 

skriven text upplevs Kenza som väldigt ödmjuk, nere på jorden och kort och gott som en ”vanlig” tjej. De

bilder hon lägger upp (främst de senaste åren 2013-2015) upplevs istället många gånger som väldigt 

lyxiga, exklusiva och rent utav ouppnåeliga då de ofta innehåller motiv från exotiska resmål, galor eller 

modellplåtningar. Förmodligen är det kanske just denna motsättning som skapar fascinationen kring 

Kenza hos hennes läsare – att någon är så framgångsrik, förmögen och vacker ändå verkar vara så 

”vanlig”? Kanske är det så att vissa motsättningar måste rymmas inom ett framgångsrikt personligt 

varumärke – just för att göra det spännande och unikt. Om Kenza inte hade publicerat de bilder hon gör, 

där hon visar upp vackra dyra kläder och befinner sig på spännande platser, hade hon kanske inte alls 
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lyckats behålla ett så starkt personligt varumärke. 

5.1.4  Skillnader i hur Kenza framställer sig nu jämfört med förr

Det går att konstatera att det finns tydliga skillnader i hur Kenza väljer att framställa sig som person i 

bloggen i dagsläget jämfört med i början av sin bloggkarriär. Hon skriver till exempel inte om sitt privatliv

på samma sätt som hon gjorde i början. Ju äldre Kenza blivit och ju mer av en offentlig person hon har 

blivit, desto mindre inlägg av den privata karaktären har det blivit. Hon skriver dock fortfarande 

personliga inlägg, men behåller det riktigt personliga för sig själv. Det har alltså blivit mer inlägg med 

fokus på front stage under tidens gång, medan det inte skrivs lika många inlägg som tar läsaren med till 

Kenzas privata backstage som det gjordes i början. Kenza framstår dock fortfarande som väldigt personlig i

mångt och mycket, men man kan ändå märka av en viss förändring över tid. 

Det framgår också i studien att Kenza inte längre enbart använder bloggen som en form av dagbok där 

hon dokumenterar sitt liv, utan även använder den som en kanal för att marknadsföra sig själv och sitt 

personliga varumärke. Denna motivation tas inte upp av varken Nardi et al. (2004) eller Li (2005), även 

om de allihop nämner just självdokumentation och self  expression som motivationer till varför människor 

väljer att blogga. 

Att Kenza under tidens gång har slutat att använda bloggen som en dagbok kan också ha att göra med att 

hon har valt bort att försöka skriva för olika publiker. Det som Bortree (2005) skriver om att tonårsflickor

som bloggar kan ha svårt att skriva för olika publiker då de dels vill bibehålla relationen till närstående, 

men ändå attrahera nya och utomstående läsare, kan mycket väl ha varit fallet hos Kenza. Ju mer offentlig 

och känd hon blivit desto större anledning har hon att skriva på ett sätt som attraherar en bred massa, 

snarare än ett fåtal närstående vänner. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att hon inte längre 

skriver privata inlägg av dagbokskaraktär; utan snarare skriver för en utomstående publik bestående av 

fans. 

En annan stor skillnad som visat sig med tiden är kvaliteten på de bilder Kenza publicerar i bloggen, samt

hur hon väljer att framställa sig i dem. Bilderna ser numera mycket mer professionella och bearbetade ut 

samt visar upp en exklusiv livsstil fylld av resor, dyra plagg, modefotograferingar och galor. I början av 

bloggen var bilderna av sämre kvalitet, var inte lika bearbetade och visade inte upp en lika exklusiv livsstil.
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5.2 Slutdiskussion
Att utstråla en konsekvent trovärdighet, autenticitet, passion och ödmjukhet är, enligt vad denna studie 

kommit fram till, vad som utgör grunden för det starka personliga varumärke Kenza har lyckats bygga 

upp via sin blogg. Dessa attribut tillsammans med vackra bilder som i vissa fall utstrålar en exklusiv och 

eftersträvansvärd livsstil verkar vara det vinnande koncept som gör att Kenzas personliga varumärke blivit

– och fortsätter att vara – starkt. 

Att skapa ett starkt personligt varumärke via en blogg kan alltså – och borde kanske –  innehålla ett visst 

rum för motsättningar i hur man väljer att presentera sig själv. Det faktum att bilder och skriven text inte 

alltid säger eller utstrålar samma sak är förmodligen vad som skapar en viss fascination hos läsaren. Till 

exempel att någon som Kenza – som i skriven text verkar så vanlig och ödmjuk – ändå kan vara så 

framgångsrik och leva det liv som visas upp i hennes bilder. Kenza har ända från bloggens start lyckats 

framkalla ett ethos hos läsaren; hon framstår som ärlig och genuin i sin kommunikation i allt ifrån de 

inlägg hon publicerar till den interaktion hon har med sina läsare. Ett starkt ethos är alltså något som har 

följt Kenza ända från början, och är förmodligen det som har lagt grunden till hennes starka personliga 

varumärke. Hon framstår som någon med hög autenticitet; någon som är ärlig, genuin och trovärdig. Alla 

dessa attribut är sådana som definierar kärnan av ett starkt ethos. Även pathos framkallas ofta hos läsaren,

främst genom de bilder hon publicerar. Bilderna framkallar många olika känslor hos läsaren – alltifrån 

beundran till avundsjuka – och pathos blir på så sätt också väldigt framträdande i bloggen. Även många 

textinlägg, särskilt de lite mer privata eller personliga där Kenza öppnar upp sig, framkallar mycket pathos.

Dessa inlägg är inte lika förekommande längre, i takt med att Kenza blivit mer offentlig, men de finns 

fortfarande där. Det som har legat som en konstant grund i bloggen är ett starkt ethos, framförallt 

framkallat genom den skrivna texten, och ett framkallande av pathos, framförallt genom bilderna. Logos 

är också framträdande, men är inte det som bloggen lyfts upp av. Trots det framstår Kenza som väldigt 

vettig och talar ofta till läsarens förnuft.

I en värld där vi blir mer och mer digitaliserade får vi också en större möjlighet att bygga upp och föra 

fram våra personliga varumärken i olika kanaler. Det denna studie har visat är att man kan skapa sig ett 

starkt personligt varumärke och bli framgångsrik genom att använda sig av bloggmediet på rätt sätt. 

Förmodligen hade Kenza själv, när hon började blogga som sextonåring, inte en uttänkt plan och strategi 

för hur hon skulle lyckas göra sin blogg framgångsrik. Hon började blogga för att hon tyckte det var 

roligt, och det är antagligen därför hon lyckades bygga upp en sådan stark trovärdighet kring sig själv. 

Hade planen från början varit att bli känd och tjäna pengar är det inte säkert att hon hade lyckats bygga 
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det personliga varumärke hon har idag. Det denna studie visar är alltså att det är viktigt att det finns en 

underliggande ärlighet och genuinitet bakom de intentioner man har med sitt bloggande. 

För att återknyta till den fråga som ställdes i uppsatsens början – finns det egentligen något ”recept” för 

hur man bör presentera sig själv genom en blogg för att lyckas? Genom denna studie har det till viss del 

bevisats att det finns ett sådant, men att det är otroligt svårt att kopiera. Det som gör att Kenza har blivit 

så framgångsrik är till mångt och mycket det faktum att hon aldrig har utstrålat en vilja att bli känd eller 

offentlig, vilket i sig kan gå emot hela det personliga varumärkestänket där mycket handlar om en vilja att 

visa upp sig själv och sina attribut för omvärlden. Samtidigt är det just den utstrålningen som gör att man 

upplever henne som autentisk och genuin. Hade hon från början utstrålat en vilja att bli känd och 

offentlig, ingått fler samarbeten med företag bara för att tjäna pengar och göra reklam för sig själv är det 

inte säkert att hon hade lyckats etablera samma starka varumärke hon har idag. Hennes läsare hade 

förmodligen genomskådat henne som icke-genuin och som någon som enbart var ute efter att tjäna 

pengar eller bli känd. 

Även om Kenza från början inte hade en uttänkt strategi för sitt bloggande, verkar det ändå ha vuxit fram

en strategi under årens gång. Denna studie visar att den strategin består av att ha en ödmjuk och tacksam 

attityd gentemot sina läsare, att inte ingå samarbeten med företag eller varumärken som inte går i linje 

med det man själv står för eller representerar samt att ha en ärlig framtoning i allt man kommunicerar ut 

till sina läsare. Studien visar att detta är några av de riktlinjer Kenza har följt, och genom detta har ett 

förtroende för henne och en autenticitet kring henne som person vuxit fram. Rent teoretiskt kan man 

alltså säga att detta är den strategi man bör använda sig av för att lyckas skapa och bygga upp ett starkt 

personligt varumärke. 

5.2.1 Implikationer för samhället

En implikation som kan uppstå för samhället är att många – framförallt unga – idag får en bild av att man

lätt kan skapa sig en framgångsrik karriär genom att blogga. Istället för att skaffa sig en utbildning satsar 

kanske många på att försöka skapa sig en populär blogg, och tror att de på så vis ska kunna skapa sig en 

karriär och tjäna pengar. Även om detta i dagens samhälle absolut är möjligt – denna fallstudie är ett bevis

i sig – så är det trots allt svårt att lyckas stå ut som unik i det stora medie- och bloggbruset. Även om 

bloggare numera klassas som ett slags yrke, är det trots allt ett socialt medium det rör sig om. Sociala 

medier förändras i snabb takt och vem vet hur länge bloggar anses vara populära. Ger man upp 

utbildning eller andra karriärmöjligheter och satsar alla sina kort på att börja blogga istället kan 

implikationen bli att man en dag står där utan andra färdigheter.
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En annan implikation för samhället, framförallt för unga tjejer, är att det är lätt att få en felaktig bild av 

någon annans liv. Läser man dessa mode- och livsstilsbloggar så målas många gånger bilden av ett 

”perfekt” liv upp. Perfekt utseende, perfekta kroppar, dyra och exotiska resmål, lyxiga fester och galor 

etcetera. Detta kan medföra att de personer som läser bloggarna kan börja må dåligt över sig själva och få 

dålig självkänsla. Även för dem som bloggar kan det säkert finnas en konstant press på att leverera en 

drömbild som lever upp till det ideal de försöker eftersträva. Detta i sig blir en stor implikation för 

samhället då många upplever en utseendehets och en hets kring att lyckas; det kan leda till att människor 

blir deprimerade, utbrända och mår allmänt dåligt. 

5.3 Vidare forskning
För vidare framtida forskning vore det intressant att studera hur personligt varumärkesbyggande och 

självpresentation fungerar i andra sociala medier, till exempel Instagram. I ett medium som Instagram 

skulle det till exempel bli ännu mer fokus på bilder och utrymmet för skriven text blir istället inte lika 

stort. Man skulle exempelvis kunna göra en jämförelse i hur en offentlig person eller celebritet som 

använder sig av både blogg och Instagram väljer att presentera sig själv via de olika medierna. Ett annat 

förslag vore att göra en undersökning kring hur man via självpresentation kan bygga upp ett personligt 

varumärke via sociala mediekanaler som YouTube, där man istället syns i rörlig bild. 
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