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Abstract 

The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis 

Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to 

save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image 

Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the 

framework of this study. The material studied were blog posts uploaded onto her personal 

blog that mainly concerned the crisis during the months of October and November 2019. To 

demonstrate how the crisis evolved, additional material was added from February 2020. A 

textual rhetorical analysis method was used to investigate how Löwengrip aimed to persuade 

the blog’s readers that both she and her companies are still trustworthy. The results showed 

that Löwengrip used several Image Repair as well as rhetorical strategies. Löwengrip also 

changed her self-presentation during the crisis. Furthermore, it demonstrates how aware she 

is about her image. Additionally, the personal character of the blog medium makes the crisis 

communication more emotionally based and relationship building than traditional Image 

Repair and crisis communication efforts.  

 

Keywords: Isabella Löwengrip, Image Repair Theory, Self-Presentation Theory, rhetoric 

textual analysis, crisis communication.  
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1. Inledning 

Influencers är en växande trend inom marknadsföring och PR. Enligt Institutet för reklam- 

och mediestatistik (2019) förväntas influencer marketing omsätta cirka en miljard kronor i 

Sverige år 2020. En influencer arbetar för att nå berömmelse genom att dra till sig 

uppmärksamhet samt skapa ett personligt varumärke i sociala medier. Detta kan sedan 

användas av företag som vill nå ut till sina önskade målgrupper (Hearn och Schoenhoff, 

2015: 194). Isabella Löwengrip var en pionjär inom detta i Sverige, när hon år 2005 skapade 

den personliga bloggen “Blondinbella” (Lundberg Andersson et al., 2018). 

 

Förutom att det finns positiva aspekter för företag att använda sig av influencers i sin 

kommunikation, finns det även risker. En influencers personliga snedsteg kan påverka 

företagen de samarbetar med (Sng et al., 2019). Under hösten 2019 drabbades Löwengrip av 

flera motgångar. Hon anklagades bland annat för att ha ljugit om antalet bloggläsare, var på 

väg att driva företagen i konkurs samt blev tvungen att säga upp en del av sin personal 

(Brännström, 2019). Tidigare anställda vittnade även om arbetsmiljöproblem i hennes 

företag (Sinclair och Nordevik, 2019). Detta försatte både hennes personliga varumärke och 

hennes bolag i en krissituation som hon blev tvungen att hantera, vilket hon regelbundet 

uppdaterade läsarna om i sin blogg.  

 

Löwengrip har tidigare uttalat sig om hur bloggens innehåll noggrant planeras utefter 

exempelvis produktlanseringar, för att påverka läsarnas känslor inför henne. Det har varit 

för att antingen skapa välvilja eller att provocera (Schulman Show, 2018). Därför är det 

rimligt att anta att hennes blogginlägg om krisen är väl genomtänkta och planerade för att 

förhoppningsvis rädda hennes personliga och företagens varumärken, vilket lyckad 

kriskommunikation enligt Ulmer, Sellnow och Seeger (2018: 47–48) har potential att 

åstadkomma. Hon befinner sig dessutom i en unik position där hon genom sin blogg kan 

väva in kriskommunikationen i vardagliga situationer, vilket de flesta “traditionella” 

varumärken och företagsledare inte har möjlighet att göra. Löwengrip kan exempelvis 

krishantera i ett blogginlägg där hon både berättar om sin dag på jobbet och hur krisen 

påverkar henne när hon kommer hem för dagen, vilket gör kriskommunikationen mer 

personlig. 

 

Löwengrip har varit starkt förknippad med de företag hon har drivit. Det är därför intressant 

att undersöka hur hon använt sin personliga blogg för att reparera både sin egen och 

företagens image. Krisen anknyter dessutom till en rad aktuella ämnen, såsom osäkra 
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anställningar, trovärdigheten hos influencers samt problem med att som utomstående 

kontrollera mätbarheten i sociala medier. 

 

De flesta studier om image repair har fokuserat på politiker eller idrottsprofiler som varit del 

av sex- eller drogskandaler. Denna studie berör istället ett ämne som blir allt mer aktuellt i 

och med att fenomenet med influencers växer, och att fler liknande kriser troligtvis kommer 

att ske inom branschen. Medieutvecklingen går dessutom mot ökad tvåvägskommunikation, 

vilket gör att möjligheterna för att kritisera öppet samt att bemöta kritiken har förenklats. 

Detta jämfört med när massmedierna var den huvudsakliga kommunikationskanalen under 

kriser, vilket skapar en ny kontext att undersöka kriser utifrån. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur Löwengrip kommunicerat om krisen med 

hjälp av sina blogginlägg. Vår förhoppning är att studien ska bidra till forskningen om 

kriskommunikation utifrån ett nytt perspektiv rörande personliga varumärken, influencers 

och sociala medier. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka kriskommunikationsstrategier använder sig Löwengrip av i blogginläggen för 

att rädda både sina företags och sin egen image? 

2. Vilka retoriska strategier använder sig Löwengrip av i blogginläggen för att rädda 

både sina företags och sin egen image? 

3. Hur bygger Löwengrip upp den offentliga bilden av sig själv under krisen?  

1.2 Bakgrund 

Enligt Benoit (2017) är det viktigt att ha en god kännedom om bakgrunden till den kris som 

ska undersökas. I detta kapitel kommer därför Löwengrip att presenteras, vad hon har gjort 

under sin karriär samt bakgrunden till hennes kris. 

1.2.1 Isabella Löwengrip 

Löwengrip startade bloggen ”Blondinbella” som 14-åring under 2005 (Lundberg Andersson 

et al., 2018). Vid 16 års ålder insåg hon att bloggen hade ett värde och startade därför ett eget 

företag (Skarin, 2017). Sedan dess har hon startat ett flertal företag inom olika områden 

samt skrivit böcker om både självhjälp och privatekonomi. Flera av de företag hon startat 
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under åren har inte varit lönsamma utan har fått lägga ner (Löwengrip, 2018-06-19). 

Företaget med högst omsättning idag är Löwengrip Beauty AB, som tillverkar 

skönhetsprodukter (Lundberg Andersson et al., 2018). Utöver att företaget är döpt efter 

henne syns hon själv ofta i deras reklamer och kampanjer (Löwengrip, 2019-11-27), vilket 

gjort att hon blivit starkt förknippad med företaget.  

 

Flera av företagen startades tillsammans med Pingis Hadenius, och tillsammans äger de 

koncernbolaget ISPI Holding AB där deras gemensamma företag ingår, däribland Löwengrip 

Beauty AB (Lundberg Andersson et al., 2018). Hadenius har varit VD i Löwengrip Beauty AB 

(Brännström, 2020). Utöver detta har Löwengrip själv drivit Löwengrip Invest AB, dit 

intäkterna från hennes samarbeten på sociala medier och bloggen hamnat (Ekström, 2019). 

 

Under 2018 blev Löwengrip utnämnd till Sveriges näringslivs mäktigaste kvinna (Skarin, 

2018). Året därpå sommarpratade hon i “Sommar och vinter i P1”, där hon sa hejdå till 

Sverige för att starta en byrå i USA. Hon berättade även om sin dröm att bli världens 

mäktigaste kvinna. I sommarpratet konstaterade hon: 

Jag tror att många undrar: Är det här på riktigt? Eller är det ett luftslott? 

När kommer allting att brista? Och vet ni? Vi får väl se. Ärligt talat. Jag är 

28 år – rasar allt, då är det bara att börja om (Sommar och vinter i P1, 

2019).  

1.2.2 Krisens händelseförlopp 

Krisen består av flera olika händelser och avslöjanden, som sammantaget skapade en kris för 

både Löwengrips personliga varumärke och företag. I april 2019 publicerade Expressen en 

granskning av Löwengrips ekonomi där det framkom att hennes levnadskostnader 

beräknades vara högre än inkomsterna (Sundkvist, 2019). Granskningen kan anses vara 

startpunkten för en period där Löwengrip började ifrågasättas, vilket kulminerade under 

hösten. 

 

I slutet av september 2019 publicerade Expressen ytterligare en granskning, där de avslöjade 

att Löwengrip blåst upp sina siffror kring hur många personer hon når ut till genom sina 

sociala medie-kanaler, vilket upprörde tidigare kunder och samarbetspartners (Sundkvist, 

2019). Den 1 oktober publicerade Löwengrip blogginlägget “Mitt modigaste inlägg 

någonsin”, där hon berättade om flera av hennes misslyckanden under de senaste åren 
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(Löwengrip, 2019-10-01). Några dagar senare berättade hon att ekonomin var dålig i flera av 

företagen, och att USA-satsningen hade pausats (Löwengrip, 2019-10-04). 

 

Löwengrip medverkade i en längre intervju med Expressen i början av november, där hon 

bland annat berättade att de varslat majoriteten av de anställda i Löwengrip Invest AB för att 

undvika konkurs (Brännström, 2019). En dag senare publicerade Svenska Dagbladet en 

granskning om arbetsmiljön i Löwengrips bolag där det framkom att det förekom osäkra 

anställningar, hög personalomsättning, utfrysning och sjukskrivningar. Den dåliga 

arbetsmiljön sades bero på ledningen (Sinclair och Nordevik, 2019b). Tidigare anställda 

berättade även att de blivit uppmanade att skruva upp besökssiffrorna i Löwengrips kanaler 

(Sinclair och Nordevik, 2019a). Detta var inte första gången som arbetsmiljön på Löwengrips 

bolag blivit kritiserad, utan det uppmärksammades även under tiden hon drev tidningen 

Egoboost (Helander, 2013). 

 

I mitten av november 2019 anklagades Löwengrip för att ha köpt kommentarer till ett 

sponsrat Instagraminlägg, för att få engagemanget att verka större. Det är oklart om det var 

hon som låg bakom det, men företaget ifråga valde ändå att avsluta samarbetet (Törner, 

2019). 

 

Under det första avsnittet av dokumentären “This is my flipside”, som Löwengrip medverkat 

i och som delvis dokumenterat krisen, uppger Löwengrip att hon förlorat 80 procent av sina 

samarbetspartners samt varit tvungen att sälja privata aktier för att betala personalens löner 

under hösten. Hon medger också att hon levt i en bubbla, där allt ska se framgångsrikt och 

perfekt ut, men att det inte varit äkta (This is my flipside, 2020). Slutligen utnämnde 

nyhetssidan Breakit henne till 2019 års fall, på grund av hennes nedgång från den position 

hon haft, till där hon befinner sig idag (Breakit, 2020). 

 

Löwengrip Invest AB avvecklades sedan, och det är istället Blonde Capital AB som enligt 

Löwengrip “får in kapitalet” (Löwengrip, 2020). Det blev i februari 2020 också officiellt att 

Löwengrip och Hadenius säljer sitt ägarskap i Löwengrip Beauty AB till det norska 

distributionsföretaget Dermanordic (Mellqvist, 2020). 

 

I och med krisen ökade antalet besökare på Löwengrips blogg från ungefär 410 000 besökare 

i september till 670 000 i oktober och 580 000 i november (Sundkvist och Malm, 2019). 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna att förklaras. Därefter presenteras 

det teoretiska ramverket och slutligen tidigare forskning.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de centrala begrepp som är utgångspunkter under studien. Det som 

förklaras i detta avsnitt är vad en kris är, vad kriskommunikation innebär, 

kriskommunikation i sociala medier samt vad en influencer är.  

2.1.1 Kris 

Det finns flera definitioner av vad en kris är, en återkommande är Ulmer, Sellnow och 

Seegers (2018). Den innebär att en organisationskris är en specifik, oväntad händelse eller 

följd av händelser utanför det normala som skapar höga nivåer av osäkerhet samtidigt som 

den ger organisationen både möjligheter och hot mot dess högprioriterade mål (Ulmer et al., 

2018: 7). Isabella Löwengrips kris lever upp till dessa kriterier, och kan därmed anses vara 

en kris, eftersom den har skapat en stor osäkerhet kring hennes bolag och deras framtid, 

men ger samtidigt henne en möjlighet att förändra både sig själv och företagen. 

 

En kris kan anses bestå av fem faser: förebyggandefasen, förberedelsefasen, akutfasen, 

återhämtningsfasen och lärofasen. Under den tidsperiod som studerats befann sig 

Löwengrip och hennes företag huvudsakligen i akutfasen av sin kris, men började gå in i 

återhämtningsfasen. Akutfasen innefattar perioden när krisen inträffar samt den första tiden 

efter, medan återhämtningsfasen är när organisationen återgår till den vardagliga 

verksamheten. Inom återhämtningsfasen finns det två forskningstraditioner. Den 

traditionella säger att organisationen bör sträva efter att återgå till läget före krisen, medan 

den senmoderna anser att en kris är ett tillfälle att lära och förbättras (Falkheimer et al., 

2009: 20–21). Denna studie ligger inom ramarna för den senmoderna 

forskningstraditionen, och ser Löwengrips kris som en möjlighet att förändras.  

 

Därefter finns det olika sorters kriser: naturkriser, teknologiska kriser, vålds- och 

konfrontationskriser, miljörelaterade kriser, smittokriser, sociala kriser, ekonomiska kriser 

och ledningskriser (Larsson, 2014: 302). Löwengrips kris var delvis en ekonomisk kris, 

eftersom flera av hennes företag hade ekonomiska problem och var nära konkurs. Det var 
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även en ledningskris, eftersom det framkom att det fanns problem med arbetsmiljön som 

påstods bero på ledningen.  

 

Alla typer av kriser kan sluta i kommunikationskriser (Falkheimer et al., 2009: 19), som kan 

uppstå på grund av ryktesspridning, desinformation eller att ansvariga sprider felaktig 

information. Image- och förtroendekriser orsakas ofta av brister i kommunikationen 

(Larsson, 2014: 302). Löwengrip genomgår en image- och förtroendekris. Det går delvis att 

se genom att hennes samarbetspartners tappat förtroendet för henne när det framkom att 

hon ljugit om sina kanalers räckvidd och potentiellt hade köpt kommentarer. Hon förlorade 

även förtroendet som arbetsgivare, i och med avslöjandena om arbetsmiljön. 

 

I mars 2020, när studien avslutades, hade Löwengrips företag lämnat akutfasen av krisen. 

Löwengrip Invest AB hade avvecklats och Löwengrip Beauty AB hade sålts och kan därför 

anses vara i återhämtningsfasen. Hennes personliga förtroendekris var däremot pågående. 

2.1.2 Kriskommunikation 

Behovet av information och kommunikation ökar vid kriser (Falkheimer et al., 2009: 13). 

Coombs (2012: 20) definierar begreppet kriskommunikation som insamlingen, 

bearbetningen och spridningen av den information som är nödvändig för att hantera en kris. 

Bara för att en organisation kommunicerar under en kris betyder det dock inte att 

situationen blir bättre. Bra kriskommunikation är utformad för att förbättra situationen för 

alla som är inblandade i krisen (Coombs, 2015). 

 

Vid en kris står organisationen till svars inför sina intressentgrupper (Larsson, 2014: 308). 

För Löwengrip är detta exempelvis anställda, delägare, kunder, annonsörer, följare och 

nyhetsmedier. Kommunikationen med intressenterna bör starta tidigt, för att sedan ske 

regelbundet genom krisförloppet (Larsson, 2014: 314). En dialog är optimalt, men kan vara 

svårt att uppnå i praktiken. Detta gör det desto viktigare att ändå visa att man lyssnar på och 

tar till sig av det intressenterna säger under krisen (Eriksson, 2018). 

2.1.3 Kriskommunikation i sociala medier 

Transparensen i samhället har ökat, vilket delvis beror på sociala medier. I och med detta 

ställs också ett högre krav på organisationer, genom att intressenter kräver mer information 

och att organisationerna står till svars för sina beslut (Falkheimer et al., 2009: 46–47). 

Sociala medier kan användas som ett verktyg för att öka transparensen, eftersom det gör det 

lättare att dela med sig av vad som sker bakom kulisserna under krisen. 
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Eriksson (2011) har presenterat en idé om det han kallar för realtidsregisserad strategisk 

kommunikation, som kan användas vid kriser. “Realtidsregissören” använder sociala medier 

till flera saker. Det som är relevant för denna studie handlar om användningen av sociala 

medier för att kommunicera sin egen version av krisen genom nätverksstrategier. En sådan 

strategi innebär att kommunikatören försöker få uppmärksamhet för sitt krisbudskap och 

perspektiv genom att sprida det i nya eller existerande nätverk. Detta sker genom 

interpersonell kommunikation istället för masskommunikation, vilket tidigare har varit det 

vedertagna tillvägagångssättet. I den här typen av kriskommunikation fokuserar man inte 

nödvändigtvis på den slutliga mottagaren, utan alla som sprider informationen vidare i 

sociala medier genom word-of-mouth är lika viktiga för att få kommunikationen att fungera 

(Eriksson, 2011: 202–204). I denna studie kan det liknas med att de som läser Löwengrips 

blogg inte nödvändigtvis är den slutliga mottagaren. Däremot kan bloggläsarna sprida vidare 

det de läst genom att tala med personer i sin närhet, eller genom att skriva på andra sociala 

medier. Därmed blir de lika viktiga som den som faktiskt är slutlig mottagare. Det är möjligt 

att Löwengrip har tagit på sig rollen som realtidsregissör, för att ge en alternativ version av 

det som sker jämfört med det som massmedierna skriver, med förhoppningen att 

bloggläsarna sprider hennes version vidare. 

2.1.4 Influencers 

Personliga varumärken existerar inte endast för de som redan har en förväntan på sig att ha 

en stark image, såsom kändisar eller politiker. Idag kan även vanliga personer som etablerat 

en stark närvaro på sociala medieplattformar skapa ett personligt varumärke. Sociala medier 

har även öppnat upp vägar för användarna att skapa en inkomst baserad på detta (Khamis et 

al., 2017). Personer som är inflytelserika på sociala medier kallas ofta för influencers. 

Företag använder sig av dessa som ett nytt sätt att nå önskade målgrupper, framförallt kan 

det röra sig om målgrupper som är svåra att nå genom traditionella medier, såsom yngre 

personer (Sundermann och Raabe, 2019). Influencers använder sina egna kanaler för att få 

ut sitt budskap (Khamis et al., 2017). De har fått sitt namn på grund av deras förmåga att 

forma sin publiks attityder genom konstant interaktion, och de har beskrivits som 

organisationers storytellers eller ambassadörer (Sng et al., 2019). De känslomässiga och 

mänskliga attributen hos influencern stärker bandet mellan det personliga varumärket och 

publiken (Khamis et al., 2017). Genom influencers och deras personliga varumärken kan 

företag nå stora publiker med liknande intressen som de influencern visar upp och 

annonserna kan framstå som mer autentiska än traditionell reklam (Luoma-aho et al., 2019). 

Influencern producerar sitt eget innehåll och kan anpassa företagets budskap för att passa in 
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i den egna profilen (Sundermann och Raabe, 2019). Till slut kan det personliga varumärket 

även bli synonymt med det företag det representerat (Khamis et al., 2017).  

 2.2 Teoretiskt ramverk 

Nedan kommer det teoretiska ramverket att presenteras, vilket ligger till grund för analysen. 

Det är dessa teorier som används för tematisering och kategorisering av materialet som 

undersökts. 

2.2.1 Image repair-teorin 

Image handlar om den uppfattning som andra har om organisationen (Heide et al., 2012: 

207). Uppfattningen av image kan påverkas av ens egen upplevelse av organisationen och 

vad den säger och gör, men även av det andra säger om den (Benoit, 2015: 304–305). En 

organisations image är flytande och temporär (Heide et al., 2012: 207–208), vilket innebär 

att en image kan hotas. Benoit (2015: 303–304) menar att dessa hot är oundvikliga men att 

de ska tas på allvar, eftersom image är viktigt för trovärdigheten.  

 

Benoit (2014) har därför tagit fram image repair-teorin, som vilar på två huvudantaganden: 

att kommunikation som koncept är en målinriktad aktivitet samt att ett av huvudmålen med 

kommunikation är att behålla ett gott rykte. Strategier inom image repair-teorin kan 

användas när en skandal eller en kris uppdagas, för att försöka rädda en persons eller en 

organisations image. De kan även användas i förebyggande syfte som ett försök att ligga före 

anklagelser som eventuellt kan komma fram (Benoit, 2014: 13–16). Image repair-teorin kan 

delas in i fem huvudstrategier varav några har flera varianter som kan tillämpas (Benoit, 

2014: 22). De svenska benämningarna för strategierna har hämtats från Falkheimer, Heide 

och Larsson (2009: 99–100). 
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Strategi Understrategi Förklaring Exempel 

Förnekande 

Denial 

Enkelt förnekande Hävda oskuld “Jag är inte skyldig” 

 Förnekande och 

projicering 

Skylla på någon annan ”Det var inte jag, det 

var…” 

Bortförklaring 

Evasion of responsibility 

Provokation Någon annan började ”Det var hen som 

började” 

 Okunskap Informationsbrist, ovana ”Jag är inte tillräckligt 

kunnig” 

 Olyckshändelse Sånt händer ”Olyckor är olyckor…” 

 Goda avsikter Menade inte illa ”Jag trodde att det skulle 

bli bra” 

Minska händelsens 

anstötlighet 

Reduce offensiveness 

Bolstering Uppväga med goda 

handlingar och 

egenskaper 

”Jag är bra på de här 

sakerna” 

 Minimering Ingen större skada skedd ”Det hade kunnat vara 

värre” 

 Differentiering Värre saker har skett ”Tänk på att… var en 

värre kris” 

 Hänvisa till ett högre 

syfte 

Ändamålet helgar 

medlen 

”I slutändan kommer det 

att vara värt det” 

 Attack Ifrågasätta angriparen ”… har också gjort dåliga 

och värre saker” 

 Kompensation Ge ersättning ”Alla drabbade ska 

ersättas” 

Tillrättaläggande 

Corrective action 

 Plan för att utreda fel 

 

Hindra återfall 

”Vi ska se över vad som 

gått fel” 

”Det ska aldrig hända 

igen” 

Ta på sig hela skulden 

Mortification 

 Be om ursäkt, göra en 

pudel 

”Förlåt, jag tar på mig det 

fulla ansvaret” 

Tabell 1 Image repair-teorin 

 

Förnekande kan användas på två sätt. Dels genom ett enkelt förnekande om att händelsen 

inträffat överhuvudtaget eller för att förneka att det var du som gjorde det. En variation på 

förnekande är förnekande och projicering, som innebär att man försöker skjuta över 

ansvaret för det inträffade på någon annan (Benoit, 2014: 22).  

 

Bortförklaring innebär att personen eller organisationen ifråga försöker undvika eller 

förminska sitt ansvar i det som inträffat. Det finns fyra varianter av bortförklaring. Den 

första är provokation, där man hävdar att händelsen inträffat som ett gensvar på någon 

annans agerande. Den andra är okunskap vilket innebär att situationen uppstått på grund av 
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brist på fakta och kontroll över situationen och att den anklagade därför inte kan ta på sig 

det fulla ansvaret. Den tredje är att hävda att det inträffade var en olyckshändelse. Den 

fjärde är att hävda att det som inträffat skett med goda avsikter i åtanke men som i 

slutändan blev fel (Benoit, 2014: 23).  

 

Minska händelsens anstötlighet innebär att man försöker förminska graden av misstro hos 

publiken. Det finns sex varianter av denna strategi, den första är bolstering vilket handlar 

om att man försöker förminska de negativa känslorna kring det inträffade genom att trycka 

på sina egna positiva egenskaper eller positiva saker som tidigare genomförts. Den andra är 

minimering för att försöka måla upp det inträffade som att det inte är så pass allvarligt som 

det först gav sken av att vara. Differentiering är den tredje, vilket innebär att man lägger 

fram det inträffade som en jämförelse med andra värre saker som inträffat för att få 

händelsen att verka mindre allvarlig (Benoit, 2014: 24). Den fjärde är att placera händelsen i 

en annan kontext som kan få händelsen att verka positivare genom att hänvisa till ett högre 

syfte där slutresultatet rättfärdigar det som inträffat. Den femte är att attackera den som 

anklagar. Genom att minska trovärdigheten för källan till anklagelserna kan det gå att 

förminska skadan på en image. Den sjätte handlar om att erbjuda kompensation för de som 

drabbats av den negativa händelsen (Benoit, 2014: 25).  

 

Tillrättaläggande innebär att den anklagade lovar att ordna problemet som uppstått genom 

att allt återställs som innan krisen eller att se till att samma sak inte inträffar igen (Benoit, 

2014: 26).  

 

Ta på sig hela skulden handlar om att den anklagade tar ansvar över det som inträffat för att 

be om ursäkt och uttrycka skuld samt ånger över det inträffade (Benoit, 2014: 26). En 

svaghet som Benoit (2017) själv uttryckt om denna strategi är att det är svårt att definiera 

exakt vad som räknas som en ursäkt eftersom det inte finns någon definition om vad en 

uppriktig ursäkt ska innehålla, det blir istället till en tolkningsfråga.  

 

Image repair-teorin är användbar eftersom den är applicerbar på många olika kriser. 

Strategierna ger en detaljerad insikt både för akademiker och yrkesverksamma i hur kriser 

kan hanteras. Teorin har dock kritiserats för att den innehåller strategier som kan användas 

för att undvika ansvar över oetiskt beteende. Ytterligare kritik mot teorin är att den inte 

innehåller verktyg för att utvärdera utfallet, utan detta blir upp till den som genomför 

undersökningen att avgöra. Detta har lett till att många missar att utvärdera och dra 

slutsatser utifrån sina undersökningar (Sellnow och Seeger, 2013: 172).  
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Utifrån image repair-teorin går det att undersöka hur Löwengrip försöker reparera sin egen 

och företagens image. Image repair-strategierna kommer att fungera både som en teoretisk 

utgångspunkt och som ett analysverktyg för det material som undersöks i denna studie.  

 

Benoit använder sig av Goffmans teori om självpresentation genom att använda begreppet 

face för att förklara image som koncept. Benoit (2015: 307) använder face och image mer 

eller mindre som synonymer. Teorin kommer att användas för att analysera hur Löwengrip 

bygger upp och eventuellt förändrar sin image under krisen. 

2.2.2 Goffmans självpresentation 

Goffman skapade en observationsbaserad teori om social interaktion och självpresentation, 

som kallas för impression management (Johansson, 2009: 120–122). I boken “Jaget och 

maskerna” (2009, ursprungligen 1959) använder Goffman en teaterföreställning som en 

metafor för hur individer presenterar sig själva inför andra, och hur de försöker kontrollera 

den uppfattning som andra människor bildar sig om dem (Goffman, 2009: 9). Eftersom det 

tillhör den mänskliga naturen att vilja bli omtyckt brukar självpresentationen oftast vara 

positivt vinklad (Laughey, 2007: 79). 

 

Termen framträdande används för att beskriva all aktivitet som en individ visar upp inför de 

som observerar. Den uppsättning uttryck som används på ett allmänt och bestämt sätt för att 

definiera situationen för de som observerar kallas för fasad. Fasaden används både medvetet 

och omedvetet under framträdandet (Goffman, 2009: 28). Den personliga fasaden är de 

verktyg som används för att uttrycka sig, och som är nära förknippade med individen. 

Verktygen kan bestå av exempelvis kläder, kön, utseende och talmönster. Vissa av dessa är 

bestående, medan andra är mer kortvariga, såsom ansiktsuttryck vilket snabbt kan förändras 

(Goffman, 2009: 30). Ett annat verktyg vid framförandet är inramningen (the setting), som 

innefattar sceneriet och rekvisitan som används (Goffman, 2009: 29). 

 

Goffman använder begreppet främre region (frontstage) för att referera till den plats där 

framträdandet sker, scenen (Goffman, 2009: 97). Där spelar individen en roll, som anpassas 

efter publiken och efter vilken bild av sig själv den vill förmedla (Goffman, 2009: 9). Den 

bakre regionen (backstage) är det som sker bakom kulisserna, dit publiken inte kan se och 

där rollinnehavaren kan andas ut och vara sitt sanna jag. Rollinnehavaren förväntar sig att 

dörren mellan frontstage och backstage är och förblir stängd, för att publiken inte ska se 

hemligheterna bakom framträdandet (Goffman, 2009: 101–103). Under framträdandet 

kommer rollinnehavaren mest troligt att följa de sociala normer som råder i samhället i 



 

 

 16 

större utsträckning än vad den gör backstage (Goffman, 2009: 39). Det Löwengrip visar upp 

utåt är hennes frontstage, men det hon själv inte delar med sig av kan höra till backstage. 

Detta innebär att det som publiceras på bloggen är en del av hennes frontstage. Teorin kan 

användas för att undersöka hur Löwengrips frontstage och backstage sett ut under krisen.  

 

Face är den offentliga självbilden en person vill visa upp. Goffmans syn på face har senare 

vidareutvecklats, till att det kan förloras, upprätthållas eller förstärkas, och måste därför 

konstant hanteras i interaktion (Johansson, 2009: 125). När ens face hotas, känner man ett 

behov av att försvara, förklara, rättfärdiga, rationalisera eller ursäkta sitt beteende (Benoit, 

2015: 307; Johansson, 2009: 125–126). Benoit (2014: 20) presenterar två kriterier som 

måste uppfyllas för att ens face ska vara hotat: 1. Något oönskat har hänt. 2. Du är ansvarig 

för det. I Löwengrips situation kan det ses som att hennes face har hotats i och med krisen, 

eftersom hon tappat kontrollen över sin offentliga självbild.  

 

Teorin kan användas för att förstå hur den sociala världen upplevs och reproduceras 

(Johansson, 2009: 120). Den kan även vara ett hjälpmedel för att förklara hur och om 

Löwengrip förändrar bilden av sig själv under krisens gång, samt hur förhållandet mellan 

backstage och frontstage tar sig i uttryck genom bloggen. 

 

Goffmans teorier har kritiserats för att observationerna genomförts på ett osystematiskt sätt 

och att begreppen inte är färdigutvecklade (Johansson, 2009: 121). Trots denna kritik är 

hans teorier välanvända inom många olika ämnesområden (Laughey, 2007: 79). Teorierna 

har testats och utvecklats vidare av de som tolkats hans arbete (Johansson, 2009: 121). 

Referenserna till Goffman har därför kompletterats med hänvisningar till litteratur som även 

tar upp vidareutvecklingen av teorierna, såsom Laughey (2007), Johansson (2009) och 

Benoit (2014, 2015).  

2.3 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning att presenteras, den visar bland annat hur image repair 

kan analyseras utifrån ett personligt varumärke, hur influencers kan vara både en riskfaktor 

och en möjlighet vid kriskommunikation, hur impression management kan appliceras i 

sociala medier samt hur bloggare skapar sina personliga varumärken.  
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2.3.1 Image repair av personliga varumärken 

Benoit (2017) har genomfört en retorikanalys av Donald Trump och de image repair-

strategier han använde sig av under sin presidentkampanj 2016 när en skandal rörande hans 

kvinnosyn uppdagades. The Washington Post släppte en artikel där de publicerade material 

som filmats flera år tidigare där Trump gör flertalet utspel om kvinnor som anses vara 

stötande. Detta ledde till att han kritiserades som presidentkandidat. Benoit identifierar 

användningen av image repair-strategierna: ta på sig hela skulden, bolstering, 

differentiering, attack, hänvisa till ett högre syfte, minimering och tillrättaläggande. 

Huruvida insatsen för att rädda hans image lyckades eller inte anser Benoit vara svårt att 

avgöra eftersom det är beroende av kontexten i hur det tolkas. Trump förlorade förtroendet 

hos väljarna, men vann ändå presidentvalet vilket enligt Benoit gör det svårt att avgöra.  

 

Denna studie är ett konkret exempel på hur tolkningen av image repair-strategierna kan gå 

till. Dessutom är Trump, likt Löwengrip, en person vars personliga varumärke är starkt 

förknippat med hans person och där gränsen mellan vad som är privat och offentligt inte 

alltid syns. Detta gör att resultaten av Benoits studie går att jämföra med denna för att se om 

det finns likheter eller skillnader i de strategier som används i försök att reparera deras 

image.  

2.3.2 Risker och möjligheter med influencers 

Sng, Au och Pang (2019) har undersökt hur influencers kan vara en riskfaktor för företag de 

samarbetar med. Enligt dem var den vanligaste och oftast enda reaktionen från företag att ta 

avstånd från influencern ifråga. 

 

Förutom riskerna med influencers och kriser kopplade till dessa finns även möjligheter med 

influencers i ett företags kriskommunikation. Influencers kan vara en tillgång för företag 

under en kris genom att publicera information om krisen i sina egna kanaler. Det kan ses 

som ett sätt för företagen att återuppbygga sitt förtroende hos konsumenterna eftersom 

influencers ofta ses som en opartisk utomstående källa till information.  

 

Studien är användbar eftersom den tar upp både möjligheter och risker för företag under 

kriser och kriskommunikation kopplat till influencers. Den ger en bild av vad den vanligaste 

responsen från företag idag är. Studien tål att jämföras med Löwengrips kris och hur hennes 

företag både kan ha fördelar och nackdelar med att använda henne som talesperson under 

krisen samt hur de agerar gentemot henne och deras samarbete i slutändan. Denna sortens 
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kriser blir allt vanligare vilket gör att det behövs mer forskning inom området, och artikeln 

fungerar även som en motivering till varför denna studie är relevant.  

2.3.3 Impression management på sociala medier 

Goffmans teori om självpresentation kan anses vara begränsad eftersom den främst är 

baserad på observationer av personlig interaktion (Laughey, 2007: 79). Fieseler och Ranzini 

(2015) har gjort en studie om hur personer som jobbar inom kommunikationsyrken ser på 

och använder sig av impression management online. De beskriver sociala medier utifrån 

Goffman och hans sätt att se på interaktion med hjälp av en scen där det finns en frontstage 

och en backstage. Sociala medier kan användas för att marknadsföra sig själv på ett 

skräddarsytt sätt. Utifrån impression management och feedback från mottagarna av 

självbilden går det att finjustera den utsända framställningen. Ledare kan med hjälp av detta 

försöka uppnå en autentisk självpresentation som kan tillåta dem att utöka sin tillit, 

trovärdighet, moral, innovativa tänkande, anseende och makt.  

 

Artikelförfattarna kommer fram till fyra olika kluster av professionella användare på sociala 

medier där en av dessa kan passa in på Löwengrip, sociala nätverkare. Rollen innehas ofta 

av någon som kan ses som organisationens representant utåt och den som håller i 

profilerande aktiviteter. Det går att anta att dessa har ett konstant utbyte av idéer med 

flertalet intressenter vilket gör samling och cirkulation av information genom sociala medier 

fördelaktigt.  

 

Studien är användbar eftersom den visar hur Goffmans teori kan appliceras på sociala 

medier. Den tar även upp utifrån vilka syften impression management kan användas i en 

professionell kontext av personer i ledande positioner, vilket Löwengrip kan anses inneha.  

2.3.4 Svenska bloggares personliga varumärken 

Pihl (2013) har undersökt hur bloggarna Isabella Löwengrip, Elin Kling och Kenza Zouiten 

har utvecklat sina personliga varumärken 2008–2011. Personliga varumärken kan ses som 

en process där individens huvudattribut identifieras för att sedan skapa ett personligt 

varumärkeslöfte kring dessa. Genom ett personligt varumärke går det att få 

konkurrensfördelar som differentierar en från resten av marknaden. En person med ett 

personligt varumärke kan antingen sälja sitt samlade personliga varumärkeskapital till 

arbetsgivare, eller använda det för att starta egna företag. Internet möjliggör för människor 

att skapa sina personliga varumärken både explicit och implicit genom det innehåll som de 

producerar om sig själva.  
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Resultatet av studien visade på att alla tre hade en medveten inställning till sina personliga 

varumärken. I materialet från 2008 presenteras personliga egenskaper hos bloggarna, och 

2011 verkar dessa ha blivit delar av deras personliga varumärken. Det är även dessa som ger 

deras varumärken konkurrensfördelar. De tre bloggarna har identifierat kommersiella 

värden som sedan använts till affärsmöjligheter. Deras personliga varumärken har även 

länkats samman med deras företags varumärken, vilket gör att gränsen mellan det 

personliga och företagen blir svår att avgöra. 

 

Denna forskning kan anses vara gammal, men är ändå relevant för studien. Dels för att Pihl 

har studerat Löwengrips personliga varumärke. Men även för att det visar på hur nya medier 

använts för att etablera personliga varumärken, och att personlighet är viktigt för dessa 

varumärken.  

3. Material och metod 

I följande kapitel presenteras avgränsningen av material samt val av metod för 

undersökningen. Tillvägagångssättet för undersökningen kommer även att presenteras samt 

en metoddiskussion.   

3.1 Material och avgränsning 

Det material som analyserats är blogginlägg från Isabella Löwengrips blogg som handlar om 

krisen. Sedan den 1 oktober 2019 har flera av Löwengrips blogginlägg handlat om krisen, 

vilket även fortsatte i november, december, januari och februari. Eftersom den tidiga 

kommunikationen vid en kris är viktig (Ulmer et al. 2018: 38) avgränsades materialet initialt 

till de 64 blogginlägg som publicerades mellan 1 oktober och 30 november 2019. Sedan 

genomfördes en kodning av alla dessa blogginlägg. I kodningen analyserades vilka 

blogginlägg som explicit eller implicit handlade om krisen samt hur stor andel av textmassan 

i blogginläggen som omnämnde krisen (se bilaga 1).  

 

Definitionen som användes när Löwengrip explicit skrev om krisen var när ordet “kris” 

nämndes i blogginlägget eller när bolagen och deras problem omnämndes. Till implicit 

räknades blogginlägg där hon skrev om krisen, men som uppfattades på ett underförstått 

sätt. En variabel för blogginlägg som inte berörde krisen inkluderades för att direkt kunna 

utesluta dessa från undersökningen.  
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Blogginläggen kodades även utefter hur stor andel av texten som kunde anses handla om 

krisen. Variablerna för detta var “huvudsakligen” eller “delvis”. Bedömningen av hur stor 

andel av texten som handlade om krisen skedde genom att göra markeringar i texten, för att 

sedan uppskatta hur stor del av texten som berörde krisen. När det upplevdes att innehållet 

om krisen tog upp hälften eller mer av blogginlägget, gjordes bedömningen att det 

huvudsakligen handlade om krisen. När krisen ansågs ta upp mindre än hälften av 

blogginlägget, bedömdes det delvis handla om krisen.  

 

Månad Totalt antal publicerade blogginlägg 

Oktober 2019 33 

November 2019 31 

Totalt antal blogginlägg 64 

Tabell 2 Totalt antal publicerade blogginlägg under den valda tidsperioden 

Källa: Isabella Löwengrip, [u.å.]. 

 

Under analysen av materialet i det initiala urvalet publicerade Löwengrip i slutet av februari 

tre nya blogginlägg som inkluderats i undersökningen. Dessa har inte kodats, utan det 

gjordes ett ändamålsenligt urval eftersom de visade krisens utveckling, och kunde jämföras 

med det som skrevs i början. Ett av dessa blogginlägg berörde inte uttryckligen krisen utan 

det berörde Löwengrips fasad och hur den förändrats när hon gick in i en ny fas efter krisen, 

vilket är intressant utifrån den tredje frågeställningen.  

 

Blogginläggens bilder exkluderades ur materialet eftersom metoden var en textanalys. Bilder 

hade kunnat bidra till analysen av Löwengrips fasad, men eftersom hon utöver 

användningen av bilder även beskriver sitt utseende i skrift på ett målande sätt, upplevdes 

det att analysen inte förlorade på att exkludera bilderna.  

 

Månad Handlade 

explicit och 

huvudsakligen 

om krisen 

Handlade 

implicit och 

huvudsakligen 

om krisen 

Handlade 

explicit 

och 

delvis om 

krisen 

Handlade 

implicit 

och 

delvis om 

krisen 

Handlade 

ej om 

krisen 

Totalt antal 

blogginlägg 

Oktober 2019 12 1 6 7 7 33 

November 2019 5 2 7 7 10 31 

Totalt antal 

blogginlägg 

17 3 13 14 17 64 

Tabell 3 Resultatet av den initiala avgränsningskodningen 
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Slutligen blev urvalet för undersökningen 23 blogginlägg, varav 20 publicerades under 

perioden 1 oktober till 26 november 2019, där krisen var det huvudsakliga ämnet. De 

blogginlägg som delvis berörde krisen valdes bort på grund av att de delar som tog upp 

krisen ofta var korta inflikningar. Resterande tre blogginlägg publicerades 18 och 19 februari 

2020. 

 

Månad Antal analyserade blogginlägg 

Oktober 2019 13 

November 2019 7 

Februari 2020 3 

Totalt antal blogginlägg 23 

Tabell 4 Antal blogginlägg som analyseras vidare 

 

Inom kvalitativ forskning finns det inget bestämt tillvägagångssätt för hur insamling och 

analys av material ska gå till. Det ska istället anpassas efter det enskilda forskningsprojektets 

karaktär (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: 81). Tillvägagångssättet för denna 

undersökning var att de valda blogginläggen samlades in manuellt 3, 4 samt 20 februari 

2020 genom att rubrik, brödtext, datum och tid för publicering kopierades och lades in i ett 

dokument. Bilder exkluderades eftersom de inte var en del av analysmaterialet. På det här 

sättet är analyserade blogginläggen sparade, även om de skulle raderas från bloggen i 

framtiden. 

3.2 Kvalitativ textanalys 

Eftersom undersökningen handlar om Löwengrips blogginlägg och hur hon väver in 

kriskommunikation i dessa genomfördes en kvalitativ undersökning. Kvalitativa 

undersökningar handlar om att skapa en förståelse av livsvärlden för att på så sätt kunna nå 

en förståelse för hur människor ser på sig själva och sin relation till omgivningen (Hartman, 

2004: 273), vilket går i linje med studiens syfte. 

 

Analys och tolkning av texter kan lära oss mer om oss själva och hur samhället omkring oss 

ser ut och fungerar. Texter kan ses som representationer för delar av verkligheten och något 

som påverkar värderingar och föreställningar. Den kvalitativa textanalysens syfte är att 

undersöka en text utifrån ett språkligt perspektiv för att komma fram till hur språket 

används som ett styrmedel för olika synsätt (Ledin och Moberg, 2019: 193–195). Textanalys 

är en relevant metod eftersom materialet som analyserades var texter i form av blogginlägg. 

Genom att analysera blogginläggen går det att se hur Löwengrip ser på sin situation och hur 
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hon försöker forma läsarnas uppfattning om den. Under tolkning av språkhandlingar är det 

viktigt att ha en förförståelse för hur språkhandlingar i ett liknande sammanhang vanligen 

utförs. Texten som analyseras behöver även sättas i relation till författarens vanliga 

språkbruk och argumentationsteknik (Boréus och Bergström, 2018: 33).  

 

Genom att ringa in vilken genre en text har skapas en utgångspunkt för att undersöka 

textens syfte och grundstruktur (Ledin och Moberg, 2019: 202). En genre är texter som har 

liknande kommunikativa mål och syften (Bergström och Boréus, 2018: 22–23). Genren för 

denna studies material är blogginlägg. Något som är centralt för studien är att olika texter 

fyller olika funktioner. Vissa texter kan vara till för underhållning medan andra typer av 

texter har som syfte att informera. Gränserna mellan vad som räknas som underhållning och 

informativt är inte alltid satta i sten utan kan överskridas (Ledin och Moberg, 2019: 194–

195). Denna aspekt av textanalys var intressant för undersökningen eftersom blogginlägg 

undersöktes, där gränsen mellan vad som är informativt och underhållning kan vara svår att 

urskilja. När genren är bestämd går det att titta på hur innehållet i en text ser ut. 

Innehållsanalysen kan även undersöka vilka slutsatser som kan dras (Ledin och Moberg, 

2019: 202–203) utifrån det Löwengrip skriver.  

 

En del av innehållet i en text kan bestå av stilfigurer, som är en konstfull avvikelse från det 

ordinarie sättet att uttrycka något. Stilfigurer kan användas till att ge variation i en text, för 

att inte uttråka läsaren. De kan också användas för att väcka känslor, förklara, förtydliga 

eller framhäva något. Stilfigurer kan säga mycket, men med få ord. Genom att undersöka 

vilka kopplingar, bilder och värderingar eller uppfattningar som återfinns i texten går det att 

analysera en texts stilfigurer. Till stilfigurer räknas metaforer, liknelser och citat in. En 

metafor beskriver något med hjälp av ett bildligt uttryck. Liknelser är när något beskrivs 

genom att liknas vid något annat i ett förtydligande och förklarande syfte. Citat kan 

användas av olika orsaker, det kan bland annat vara för att förtydliga något som någon 

annan sagt eller för att försöka imponera på publiken och stärka sin egen trovärdighet (Mral 

et al., 2016: 59–63). Dessa stilfigurer undersöks eftersom Löwengrip är en frekvent 

användare av dessa och de kan visa på underliggande budskap i blogginläggen.  

 

Kommunikation handlar om att nå ut till någon för att försöka stärka en relation. Genom att 

studera hur Löwengrip använder pronomen, känslor och uppmaningar i sina blogginlägg går 

det att komma fram till den relation hon anser sig ha till läsarna. Det går även att kolla på 

hur frågor, uppmaningar, påståenden och erbjudanden används i texten för att analysera 

relationen (Ledin och Moberg, 2019: 198–203). En god relation till intressenterna är viktigt 

vid en kris (Larsson, 2014: 308), därför kommer relationen till bloggläsarna studeras. 
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3.3 Retorikanalys 

Kvalitativ textanalys kan ha olika inriktningar, varav retorik är en av dem (Ledin och 

Moberg, 2019: 193). I studien användes retorikanalys för att undersöka på vilka sätt 

Löwengrip försökte övertala läsarna i sina blogginlägg. De analysverktyg som användes var 

den retoriska situationen, appellformerna samt retorikens dispositionsschema.  

3.3.1 Den retoriska situationen 

Analysen av den retoriska situationen är grunden i retorikanalys. För att undersöka den 

retoriska situationen går det att ställa ett antal frågor: vem försöker övertyga och vem 

försöker den övertyga, vad är det som personen vill övertyga om, i vilken kontext sker detta 

samt på vilket sätt man försöker övertyga (Vigsø, 2019: 279). Mral, Gelang och Bröms (2016: 

30–32) delar upp den retoriska situationen i tre delar. Den första är att det måste finnas ett 

påträngande problem. Det är detta som förklarar varför argumentationen äger rum. Den 

andra delen är att det finns en retorisk publik som budskapet riktas mot. Där är det 

intressant att reflektera över vem som är den tänkta målgruppen, om budskapet når 

målgruppen eller vilka den faktiska publiken består av. Den tredje delen är de retoriska 

villkoren, som handlar om de omständigheter som påverkar hur väl och hur effektivt 

budskapet når fram. Det kan röra sig om fysiska förutsättningar, såsom lokalen och ljudet. 

Men det kan även röra sig om attityder, värderingar, lagar, tidigare händelser eller fakta, 

vilket troligtvis är mest relevant för denna undersökning. Vilka skrivna eller oskrivna regler 

styr situationen och hur påverkar det talarens möjligheter att nå fram med budskapet? Enligt 

Vigsø (2019: 280) spelar även mediet där budskapet förmedlas in i hur argumentationen går 

till. 

3.3.2 Appellformerna 

De retoriska appellformerna ethos, logos och pathos är tre grundläggande begrepp inom 

retoriken. Nedan förklaras vad respektive appellform innebär och hur dessa är av 

användning i analysen.  

 

Ethos handlar om avsändarens personlighet och trovärdighet. Det spelar ingen roll hur sant 

ett budskap är, om avsändaren inte framstår som pålitlig. Ethos består av avsändarens goda 

karaktär, välvilliga inställning till publiken samt dennes sunda förnuft eller klokhet. En del 

av att bygga ethos handlar om att skapa en vi-känsla med publiken, och vid en analys kan 

man titta på hur avsändaren försöker åstadkomma detta (Mral et al., 2016: 35–38). Det kan 
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till exempel vara att avsändaren hävdar sin expertkunskap inom det område som denne ska 

tala om. Analysverktyget användes för att se hur Löwengrip byggde upp bilden av sig själv 

genom sina blogginlägg. 

 

Logos handlar om att övertyga med logik och fakta, genom att undervisa eller informera. 

Avsändaren av budskapet vädjar till publikens sunda förnuft och kritiska omdöme. För att 

budskapet ska nå fram är det viktigt att svårighetsgraden är anpassad till målgruppen (Mral 

et al., 2016: 38–39). Analysverktyg tillämpades för att se hur Löwengrip använde sig av 

logiska argument. 

 

Pathos används för att övertyga med känslor. Det kan både vara genom avsändarens och 

publikens känslor. Beroende på syftet kan talaren exempelvis vilja engagera, få medlidande, 

uppröra eller skapa hopp. Ett effektivt sätt att väcka känslor hos andra är att visa sina egna. I 

analysen går det att fråga sig vilka känslor som talaren försöker väcka, och i vilket syfte det 

görs (Mral et al., 2016: 39). Analysverktyget användes för att se hur Löwengrip använde sig 

av känslor som ett medel för att övertyga läsaren. 

 

Appellformerna hänger ihop, och det går inte att övertyga om något genom enbart en av 

dem. Det går till exempel inte att övertyga genom logik, om det inte finns förtroende för 

avsändaren. Hur dessa ska balanseras beror på den retoriska situationen. Behöver 

avsändaren skapa förtroende för sig själv, eller finns det redan? Genom detta går det att säga 

något om hur avsändaren ser på läsaren och deras syn på avsändaren (Vigsø, 2019: 282–

284). De olika appellformerna fungerar bäst i olika delar av texten, vilket presenteras nedan i 

retorikens dispositionsschema. 

3.3.3 Retorikens dispositionsschema 

För att ett tal ska vara så övertygande som möjligt ska det följa retorikens 

dispositionsschema. Det är ursprungligen utvecklat för att användas vid skapandet av tal, 

men kan även användas vid en analys av övertygande texter. En text innehåller inte alltid alla 

faser, men de som förekommer bör rimligtvis komma i den ordning schemat visar. Om de 

inte gör det kan man fråga sig varför det är så och vilken effekt det får för läsaren (Vigsø, 

2019: 296). Retorikens dispositionsschema jämfördes med dispositionen i Löwengrips 

blogginlägg. På så vis analyserades argumentationen och när och hur de olika 

appellformerna användes. Eftersom schemat är utformat efter det optimala sättet att 

argumentera, användes det för att bedöma hur väl Löwengrip argumenterade. Retorikens 

dispositionsschema hämtades från Vigsø (2019: 296). 
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Fas Funktion Appellform 

1. Exordium Väcka uppmärksamhet, välvilja och 

läraktighet. 

Personlig ton, ethos, behagande. 

2. Introduktion Narration: en kort klar och sannolik 

sammanfattning av bakgrunden. 

Proposition: en sammanfattning av talets tes. 

Partition: en sammanfattning av talets 

inledning. 

Saklig ton, ethos, logos, 

undervisande. 

3. Argumentation Probation: förargumenten framförs. 

Refutation: motargumenten oskadliggörs. 

Saklig ton, logos, undervisande. 

Känslosammare slut. 

4. Peroration/avslutning Rekapitulation: sammanfattning av det man 

vill ska fastna. 

Amplifikation: känsloläget förstärks kraftigt, 

t.ex. genom indignation över motståndarna. 

Kommiseration: medlidande eller dylikt för 

den egna sidan befästs. 

Känslosam ton, pathos, 

känslorörande. 

Tabell 5 Retorikens dispositionsschema 

3.4 Tillvägagångssätt 

Kvalitativa undersökningar behöver regler för hur genomförandet skall gå till. Detta innebär 

att vi behöver kunna svara på hur undersökningen har utformats och genomförts (Hartman, 

2004: 275). I detta avsnitt beskrivs därför hur undersökningen gått till. Den första fasen 

bestod av insamling av materialet samt avgränsning genom en initial kodning. 

Avgränsningen blev slutligen de blogginlägg som huvudsakligen handlade om krisen samt 

tre blogginlägg från februari som lades till i efterhand. Den andra fasen bestod av en analys 

av materialet med hjälp av en retorisk textanalys, som utgick från det teoretiska ramverket. 

Blogginläggen analyserades i kronologisk ordning utifrån datumen de publicerades. Den 

tredje fasen bestod av en presentation och diskussion kring analysresultaten.  

 

Alla texter är olika, vilket innebär att alla modeller för textanalys behöver anpassas utefter 

syfte och frågeställningar (Ledin och Moberg, 2019: 200). Ett första steg i analysen är 

vanligtvis att koda textmaterialet genom att hitta framträdande begrepp som är intressanta 

för analysen och sedan skapa kategorier utifrån dem, vilket gör materialet mer hanterbart 

och organiserat (Hartman, 2004: 287–288). Detta gjordes delvis genom att under den första 

fasen kategorisera materialet under avgränsningskodningen. Under fas två sorterades och 

kodades materialet med hjälp av image repair-strategierna och appellformerna (se bilaga 2), 
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denna kodning gör det lättare att överblicka vilka strategier som används och hur ofta de 

används. 

 

Parallellt genomfördes en textanalys av materialet utifrån det analysschema som skapats (se 

bilaga 3). Analysschemat var även till för att arbetet skulle få en tydligare struktur, vilket 

underlättade i analysen samt att det hjälper om någon annan skulle vilja genomföra samma 

undersökning. Analysschemat är skapat med inspiration från Ledin och Moberg (2019: 201). 

Under analysen antecknades tankar kring innehållet och upptäckterna. Ibland upptäcktes 

mönster efter att ett antal blogginlägg analyserats vilket gjorde att materialet fick undersökas 

ytterligare en gång för att se över förekomsten i de tidigare blogginläggen. 

 

I den tredje fasen sammanställdes resultaten. Resultaten strukturerades utefter 

frågeställningarna och de teman som upptäckts. Citat från blogginläggen användes för att 

tydliggöra de analyser som gjorts, eftersom ens tolkning alltid måste rättfärdigas (Hartman, 

2004: 275) och citat kan illustrera detta. 

3.5 Metoddiskussion  

Validitet innebär att bara det som avsett undersökas har undersökts (Boréus och Bergström, 

2018: 38–39). Det handlar också om en undersöknings giltighet, det vill säga hur väl den 

visar världen som den faktiskt är (Hartman, 2004: 146–148). Reliabilitet handlar om 

undersökningens pålitlighet vilket innebär att andra ska kunna göra samma observation 

upprepade gånger (Hartman, 2004: 146). I en kvalitativ studie som denna handlar det om att 

vara tydlig med hur man har gått tillväga.  

 

Observationerna kan påverkas av våra egna föreställningar om världen (Hartman, 2004: 

146–148) eller våra attityder (Mral et al., 2016: 70). Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten om att textanalys är omöjligt utan förförståelse och det är även viktigt att vara 

medveten om de fördomar som eventuellt existerar (Boréus och Bergström, 2018: 32). Vi 

som genomfört studien är två personer med olika förförståelse om Löwengrip och hennes 

företag. Den ena av oss har följt Löwengrips blogg under en längre period, medan den andra 

endast läst bloggen vid enstaka tillfällen. Diskussioner utifrån våra olika perspektiv om vad 

som är en rimlig tolkning av materialet ökar validiteten och reliabiliteten i analysen.  

 

I en studie som denna måste den som analyserar ge sin tolkning av situationen. För att det 

ska bli vetenskapligt, måste analytikern argumentera på ett rationellt och transparent sätt, 

för att visa dennes tolkning är rimlig (Mral et al., 2016: 14–15). Tolkningen ska inte bara vara 
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rimlig för oss, utan även för andra och då räknas intersubjektiviteten som hög (Boréus och 

Bergström, 2018: 40–41). Det är viktigt att vara transparent med tillvägagångssättet och 

vilka teoretiska kopplingar som gjorts, för att öka möjligheten till att andra ska få samma 

resultat (Bergström och Boréus, 2012: 403–406), vilket stärker reliabiliteten och validiteten. 

Att använda citat i redovisningen av resultaten och att visa exakt vilka blogginlägg som har 

analyserats är åtgärder som gjorts för att underlätta för läsaren att kontrollera 

resonemangen. Materialet som analyserats har även sparats, ifall att blogginläggen skulle 

raderas i framtiden. Ytterligare en åtgärd som görs för att öka reliabiliteten är att analys- och 

kodscheman bifogas.  

 

Fallstudier kan användas för att komma fram till generella slutsatser kring egenskaper och 

strukturer (Ekström och Johansson, 2019: 15–18). En ensam fallstudie är inte tillräcklig för 

detta, och därför jämförs denna studie med tidigare forskning för att på så sätt öka 

reliabiliteten och validiteten samt för att eventuellt kunna dra mer generella slutsatser om 

resultaten.  

 

Det har även gjorts en etisk avvägning om det är lämpligt att namnge Löwengrip eller inte. 

Eftersom hon är en offentlig person som själv har valt att leva i offentligheten genom att dela 

med sig av sitt liv i sin blogg är det rimligt att anse att det inte finns någon problematik i att 

hon blir omnämnd vid namn i denna uppsats. Materialet som undersökts är dessutom 

offentligt och tillgängligt för alla. Däremot har personer i hennes närhet som inte kan anses 

vara offentliga personer inte namngivits. 

4. Analys 

I denna del kommer analysens resultat att redovisas. Kapitlet är uppdelat efter de teman som 

återfinns i frågeställningarna och metoden. Först kommer den retoriska delen av analysen 

att presenteras. Efter det redovisas de image repair-strategier som Isabella Löwengrip 

använt varefter analysen av hennes självpresentation läggs fram. Slutligen analyseras 

relationen till bloggläsarna samt övriga återkommande inslag i texterna.  

4.1 Retoriska strategier 

Här redogörs för de retoriska strategier och upplägg som identifierats i Löwengrips 

blogginlägg under krisen. Bland annat hur hon balanserar appellformerna ethos, logos och 
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pathos samt hur dessa används för att bygga upp hennes argument och stämningen i 

blogginläggen.  

4.1.1 Löwengrips retoriska situation 

Den retoriska situationen kommer att presenteras övergripande för alla blogginlägg, 

eftersom materialet är producerat och publicerat under liknande omständigheter.  

 

Det första som behöver identifieras är det påträngande problemet, som förklarar varför 

argumentationen äger rum. Löwengrips övergripande problem är alla händelser som krisen 

sammantaget består av. Om krisen delas upp i de mindre händelser som den består av, kan 

det ses som att ett enskilt blogginlägg är svar på ett av de problem som krisen består av. 

Exempel på detta är när hon gav svar på Svenska Dagbladets avslöjanden om arbetsmiljön i 

hennes bolag (Löwengrip, 2019-11-07) eller när hon anklagats för att ha köpt kommentarer 

på Instagram (Löwengrip, 2019-11-13). 

 

Den andra delen av den retoriska situationen innefattar en retorisk publik, vilken i 

Löwengrips blogg kan delas in i två delar. Den första är den primära publiken, bloggens 

läsare. Dessa kan dels vara de som läser hennes blogg regelbundet, men eftersom bloggens 

läsare har ökat under krisen (Sundkvist och Malm, 2019) är det troligt att även personer som 

vanligtvis inte läser bloggen har letat sig dit för att läsa om krisen. Detta kan visa på att 

bloggen är ett bra kanalval för Löwengrips kriskommunikation, eftersom folk förväntar sig 

att hon skriver om krisen där. De övriga är den sekundära publiken, personer som får ta del 

av informationen i andrahand. Detta kan ske genom att bloggläsare förmedlar informationen 

vidare, likt de nätverksstrategier som är en del av realtidsregisserad strategisk 

kommunikation (Eriksson, 2011: 202–204). Men det kan även vara att massmedier 

rapporterar om det Löwengrip skriver, och att den sekundära publiken på så vis får reda på 

informationen.  

 

Den tredje delen av den retoriska situationen är de retoriska villkoren, som är de 

omständigheter som påverkar hur väl och hur effektivt budskapen når fram. Eftersom 

bloggens läsarantal har ökat under krisen (Sundkvist och Malm 2019), kan det vara rimligt 

att anta att attityderna hos läsarna gentemot henne är mer varierade än under vanliga 

omständigheter. De som läser hennes blogg regelbundet borde rimligtvis vara positivt 

inställda till henne, eftersom de tycker att det är värt att komma tillbaka. Läsare som 

tillkommit under krisen kan däremot ha andra uppfattningar, och det kan hända att fler av 

dessa har en negativ inställning till henne, vilket påverkar hur väl de tar till sig budskapen. 
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De som är positivt inställda kanske lättare tar till sig budskapen, medan de som är mer 

kritiska kan vara mer skeptiska till hennes argument och förklaringar. 

 

Tidigare händelser kan påverka de retoriska villkoren. Ett exempel på detta är att Löwengrip 

även tidigare har kritiserats för arbetsmiljöproblem (Helander, 2013), vilket kan påverka 

bloggläsarnas inställning negativt, eftersom det verkar vara ett återkommande problem i 

hennes bolag. Faktumet att hon ljugit om till exempel sina läsarsiffror (Sinclair och 

Nordevik, 2019a) kan också påverka hennes trovärdighet, när nya delar av krisen uppdagas. 

Hon befinner sig därför i en situation där hon har ett flertal omständigheter som kan 

försvåra kriskommunikationen. 

4.1.2 Blogginläggens disposition 

Blogginläggens disposition följer mestadels ordningen i retorikens dispositionsschema. 

Detta gäller framförallt de inlägg som kan ses som respons på något som skrivits i 

massmedierna. I de blogginlägg där hon, likt mer traditionella blogginlägg, berättar om sin 

dag stämmer dispositionen oftast sämre.  

 

Det finns sällan en tydlig tes eller argument, vilket i och för sig avviker från 

dispositionsschemat. Att det inte finns tydliga teser och argument beror troligtvis på blogg-

genren och att det inte är rena argumenterande texter. Däremot stämmer vanligtvis 

ordningen på förekomsten av appellformer. Hon börjar med ethos i inledningen, sedan logos 

i mitten och avslutar med pathos. Delarna med logos är ofta undervisande och förklarande. 

Något som är anmärkningsvärt är att hon i inledningen ofta väcker uppmärksamhet genom 

att börja personligt och känslosamt med pathos, innan hon går över till ethos. Exempel på 

detta återfinns i citatet nedan: 

Egentligen vill jag skriva om något roligt och hur allt är bra men eftersom 

livet är mycket [sic] just nu måste jag vara ärlig med det. Idag har jag 

knaprat Novaluzid och ätit Omeprazol. De brukar fungera när jag känner 

av magkatarr. Eftersom jag är van att leva ett hektiskt liv har jag lärt mig 

när jag ligger på gränsen och det är nu [sic]. Nu har jag kommit till en 

nivå där det är som knivar i magen från eftermiddagen till läggning vilket 

innebär jag måste ta jobbet halvt liggandes [sic]. Ingen mat går heller ner 

[sic]. Allt går bara upp. Jag har varit i sådana faser många gånger i livet 

och skulle jag fortsätta hade de slutat med att jag börjar kräkas blod. Och 

då väntar dagar på sjukhuset (Löwengrip, 2019-11-26). 
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Citatet kan anses vara känsloväckande, eftersom det visar på hur krisen påverkar Löwengrip 

både psykiskt och fysiskt. Samtidigt är det uppmärksamhetsväckande, eftersom hon är 

personlig och delar med sig av saker som personer i offentligheten vanligen inte gör. Det är 

troligt att det väcker sympati för henne som person och det hon går igenom. Ethos syns när 

hon konstaterar att hon varit med om liknande situationer förut och att hon vet hur hon ska 

hantera det.  

 

Ethos och pathos är mer vanligt förekommande än logos, som är den enda appellformen 

som saknas i några blogginlägg (tre stycken). Att logos förekommer mer sällan än de andra 

appellformerna kan även det bero på blogg-genren. Bloggar ska delvis underhålla, och då får 

innehållet inte vara för informerande. Blogg-genren är även en personlig form av 

kommunikation, och därför kan det vara rimligt att anta att Löwengrip vill dela med sig av 

sina känslor, men samtidigt väcka läsarnas känslor. Den frekventa användningen av ethos 

kan bero på att Löwengrip upplever att läsarnas förtroende för henne är skadat, och att hon 

därför måste kompensera genom att lyfta sina goda egenskaper och kunskaper.  

4.2 Image repair-strategier 

Nedan redovisas de image repair-strategier som identifierats, med exempel på hur 

Löwengrip använder sig av dem. Slutligen kommer egna upptäckter av strategier hon använt 

att presenteras, som inte återfinns i teorin.  

4.2.1 Löwengrips användning av strategierna 

Alla förutom ett av de 23 blogginlägg som analyserades innehöll minst en försvarsstrategi 

som återfinns i image repair-teorin. Löwengrip använde sig av alla strategier minst en gång 

förutom olyckshändelse. Blogginlägget med flest identifierade strategier innehöll sex av 

strategierna medan sju av blogginläggen innehöll en strategi.  
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Strategi Förekomst 

Enkelt förnekande 1 

Förnekande och projicering 3 

Provokation 1 

Okunskap 3 

Olyckshändelse 0 

Goda avsikter 5 

Bolstering 17 

Minimering 8 

Differentiering 1 

Hänvisa till ett högre syfte 1 

Attack 4 

Kompensation 1 

Tillrättaläggande 11 

Ta på sig hela skulden 4 

Tabell 6 Förekomst av image repair-strategier i blogginläggen 

 

De gånger Löwengrip använde sig av flest image repair-strategier var i början av krisen samt 

när hon gick i försvarsställning för att nya aspekter av krisen avslöjats i bland annat 

massmedier. Enligt Benoit (2014: 14) kan image repair-strategierna användas i ett 

förebyggande syfte och därför går det rimligen att anta att Löwengrip använde sig av flest 

strategier i början för att på så sätt ligga steget före anklagelserna som hon anade var på väg. 

Detta går även i linje med forskningen om kriskommunikation, som säger att man ska 

kommunicera tidigt och ofta med intressenterna (Larsson, 2014: 314).  

 

Ett av blogginläggen innehåller sex stycken image repair-strategier. I blogginlägget förklarar 

Löwengrip vad som har gått fel för både henne själv och hennes bolag under det gångna året. 

Flera citat från detta blogginlägg används eftersom det innehåller många strategier på litet 

utrymme.  

… Dessutom sitter jag på en kunskap om hur man kommunicerar online så 

den borde jag lika gärna kunna paketera och sälja. Och snabbt sa jag hejdå 

till Sverige, signerade en lägenhet [sic] och gjorde mig redo för ett eget inc 

[sic] och visum. Många sa att ska man lyckas i USA så måste man vara på 

plats och det förstår jag. Hade jag en plattform i NYC på halvtid så skulle vi 

kunna bygga upp samma team som jag har runt mig i Sverige med 

säljansvarig, agent, influencer-nätverk och ett content team [sic]. Skulle de 

amerikanska intäkterna via mina kanaler där borta generera 300 000 [sic] 
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i månaden hade vi gått plus minus noll. Det är ingen enorm summa så jag 

ville försöka (Löwengrip, 2019-10-04).  

Den första meningen i stycket ovan kan ses som bolstering, eftersom Löwengrip beskriver 

sin egen kompetens och tidigare bedrifter. Hon beskriver implicit att hon är duktig på både 

marknadsföring och sociala medier, hon är så duktig att hon har ett team som arbetar med 

henne. Meningen “Många sa att…” tolkas som förnekande och projicering eftersom hon 

uttrycker sig som att hon lägger över en del av ansvaret på det som inträffat baserat på vad 

andra sagt till henne. Eftersom andra sa att det var så hon behövde göra så var det så hon 

gjorde. Delen av texten som handlar om plattformen hon ville bygga i New York City bygger 

på strategin goda avsikter, hon ville göra något bra för både henne och företaget. Sättet hon 

beskriver intäkterna som skulle ha behövts för att gå plus minus noll är enligt vår tolkning 

minimering. Hon får det att låta som att 300 000 kronor i månaden inte är någon stor 

summa och att det därför rättfärdigar hennes satsning i USA. Okunskap är även en strategi 

som återfinns i samma blogginlägg:  

Försäljningen i USA och Australien lossnade inte, det blev för en för [sic] 

dyr affär (bara att skicka en aerosol – torrshampoo [sic] kostade oss 

närmare 1000 kronor från vår e-handel) [sic] och den investeringen vi har 

gjort för våra egna pengar fungerade inte [sic] (Löwengrip, 2019-10-04).  

Hon erkänner implicit citatet ovan att de inte var medvetna om de lagar och bestämmelser 

som fanns eller hur stora kostnaderna för att skicka produkterna var vilket pekar på att hon 

använt sig av okunskap.  

 

Ett exempel på strategin förnekande och projicering är när Löwengrip skyllde 

arbetsmiljöproblemen i bolagen på sin affärspartner Pingis Hadenius:  

Jag är medveten om att jag de senaste åren inte varit lika närvarande och 

operativ i Löwengrip Beauty [sic] som tidigare. Dessutom ägs Löwengrip 

[sic] av två personer med individuella visioner om hur bolaget ska drivas 

och vad som är prioriterat i byggandet av bolaget. Bland annat genom att 

jaga tillväxt på bekostnad av arbetsmiljön. Här vet jag att medarbetare har 

hamnat i kläm och det är tydligt att styrningen [sic] från de ytterst 

ansvariga har brustit. Det är också en av anledningarna till att det idag förs 

en dialog om hur ägandet ska se ut i framtiden (Löwengrip, 2019-11-07). 



 

 

 33 

Löwengrip skyller på Hadenius genom att påpeka att de är två personer med olika visioner 

som driver Löwengrip Beauty AB. Implicit antyder Löwengrip att det är Hadenius som ligger 

bakom beslut att jaga tillväxt. Eftersom Löwengrip inte varit lika aktiv i den dagliga driften 

av företaget, är det därför Hadenius som kan anses vara ansvarig för situationen, eftersom 

hon var VD. Att Löwengrip inte varit lika operativ antyder också att hon inte varit delaktig i 

de beslut som tagits. 

 

Ett exempel på när Löwengrip tar på sig hela skulden för krisen som inträffat är när hon 

skriver om hur framtiden för Löwengrip Beauty AB ser ut och hur hon känner inför 

situationen som uppstått: 

Jag känner en förtvivlad [sic] över att jag har svikit gänget och inte lyckas 

[sic] ro i hamn allt vi har i sikte (Löwengrip, 2019-11-06).   

I detta citat uttrycker Löwengrip att hon har svikit sina anställda, eftersom hon personligen 

anser sig vara ansvarig över att företaget ska nå sina mål. Det kan också tolkas som en form 

av ursäkt till hennes anställda, eftersom hon uttrycker en förtvivlan som kan ses som ånger. 

 

En av de vanligaste strategierna var tillrättaläggande, och citatet nedan är ett av de 

tydligaste exemplen på detta:  

Det vi gör nu är det som jag sa igår, vi drar ner alla kostnader och går på 

sparlåga tills vi har byggt kassa [sic] igen. Det kommer ta ett tag. Gällande 

Löwengrip Beauty [sic] så har vi beslutat oss för att stänga många 

marknader. Fokus blir på Skandinavien och Tyskland. Förra året hade 

Löwengrip Beauty [sic] en omsättning på 84 miljoner och detta år kommer 

vi att backa till runt 40-50 [sic] miljoner. De internationella fokuset [sic] 

gjorde att vi tappade på hemmamarknaden [sic] och nu vill jag göra om 

och göra rätt. Skandinavien är vår viktigaste marknad (Löwengrip, 2019-

10-04).  

Löwengrip beskriver ovan de åtgärder hon och Löwengrip Beauty AB genomför för att som 

hon uttrycker det “göra om och göra rätt”. Det är ett tydligt tillrättaläggande eftersom hon 

tidigare i inlägget beskrivit vad som hänt innan krisen bröt ut och nu berättar hon vad de ska 

göra för att komma ur krisen.  
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Ett utmärkande tillfälle där tillrättaläggande användes var i februari 2020, när Löwengrip 

Beauty AB sålts, och bolagens kris kan därmed anses vara på väg mot återhämtningsfasen. 

Jag är stolt över att ett bolag som Dermarome [sic] som omsätter en halv 

miljard valde att köpa Löwengrip [sic]. Nu hamnar vi i sällskap med Bare 

Minerals, Elemis, Sensai och The ordinary [sic]. Alla anställda i Löwengrip 

Beauty [sic] flyttas med till Dermaromes [sic] kontor i Sverige och de har 

möjlighet att karriärsklättra [sic] mycket mer nu hos ett bolag med större 

muskler och det förtjänar varenda en för vår personal är fantastisk 

[sic] (Löwengrip, 2020-02-19a).  

Tillrättaläggandet är själva försäljningen av bolaget. Även strategin hänvisa till ett högre 

syfte identifieras när hon förklarar fördelarna för personalen i och med försäljningen. Tack 

vare den har de nu chansen att klättra ännu mer i sina karriärer än vad de tidigare haft 

möjlighet till, hade krisen inte inträffat hade de inte haft den möjligheten. Det utmärkande 

med detta tillrättaläggande är att det motsäger saker som Löwengrip kommunicerat i början 

av krisen:  

Jag vill ju bygga ett Esteé [sic] Lauder som mina barn kan ta över – Inte 

bygga något snabbt och sälja av (Löwengrip, 2019-10-04).  

Detta citat är hämtat från början av krisen, där hon uttrycker en vilja att bygga Löwengrip 

Beauty AB långsiktigt, som ett familjeföretag. Citatet bidrar till tolkningen av att hon 

hänvisar till ett högre syfte, eftersom försäljningen inte var något hon ens funderade på att 

göra. Men hon gjorde det ändå, vilket blev bäst för alla inblandade, även henne själv: 

Visst är det en livsdröm som försvinner men jag är faktiskt bara tacksam 

över att affären blev av. Jag behöver verkligen en jobbpaus och nu får 

Löwengrip [sic] helt andra förutsättningar (Löwengrip, 2020-02-19a). 

Dessa citat illustrerar hur Löwengrips uttalanden i början av krisen skiljer sig mot senare i 

krisen. Detta kan påverka hennes trovärdighet, eftersom hon sade en sak men gjorde en 

annan i slutändan.  

 

Benoit (2017) kom fram till att Trump under sin personliga kris använde sig av ta på sig hela 

skulden, bolstering, differentiering, attack, hänvisa till ett högre syfte, minimering och 
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tillrättaläggande. Löwengrip använde sig i stor utsträckning av samma strategier. Det som 

skiljer fallen åt är att Trump i större utsträckning använde sig av differentiering och attack 

än Löwengrip samt att hon använde strategin tillrättaläggande oftare än honom.  

4.2.2 Personaliserade strategier 

Under analysen upptäcktes att Löwengrip vid flera tillfällen försökte väcka sympati för 

hennes situation genom att använda pathos. Sättet hon målar upp bilden av krisen och hur 

den även får henne att må dåligt gör att sympati väcks hos läsaren. Det kan fungera 

avväpnande gentemot kritikerna eftersom det råder en norm i samhället där de flesta vill 

värna om de som har det sämre. Hennes regelbundna användande av sympati gör att det går 

att identifiera som en av de strategier hon använder sig av under krisen.  

Det har varit en lång vecka. Alla känslor har varvats inombords och tagit 

plats. Jag har tänkt väldigt mycket på allt samtidigt som jag också försökt 

att inte tänka något alls för att få lite ro (Löwengrip, 2019-11-10). 

Här uttrycker Löwengrip att krisen påverkar henne personligen, så pass mycket att hon i 

princip inte kan vara ledig, för hon får ingen ro. Det som väcker sympati är alla känslor hon 

uttrycker och att texten tydliggör att hon mår psykiskt dåligt av situationen. 

Idag har jag knaprat Novaluzid och ätit Omeprazol. De brukar fungera när 

jag känner av magkatarr. Eftersom jag är van att leva ett hektiskt liv har jag 

lärt mig när jag ligger på gränsen och det är nu [sic]. Nu har jag kommit 

till en nivå där det är som knivar i magen från eftermiddagen till läggning 

vilket innebär jag måste ta jobbet halvt liggandes [sic] (Löwengrip, 2019-

11-26). 

Om det föregående citatet visar hur Löwengrip påverkas av krisen psykiskt, visar detta att 

hon även påverkas fysiskt. Krisen är så jobbig att hon får magsår. Känslor väcks genom att 

hon beskriver att hon till och med måste ta medicin och att det känns som knivar i magen på 

henne. Detta citat har använts tidigare i analysen av appellformerna, men återanvänds 

eftersom det går att se på ur fler perspektiv. Strategin sympati är dessutom till stor del 

baserad på pathos, eftersom den ämnar väcka känslor hos mottagaren. 

 

Ytterligare en strategi som identifierats är att Löwengrip regelbundet skyller ifrån sig genom 

sin personlighet, vilket vi kallar för projicering på personliga egenskaper. 
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Att se möjligheter i allt är min stora styrka men det är också min 

förbannelse. Hade jag inte fungerat så hade jag aldrig startat bloggen och 

funderat på om det inte gick att tjäna pengar på den, jag hade aldrig 

någonsin hoppat av gymnasiet för att satsa på ett nykläckt bolag eller [sic] 

jag hade aldrig startat ett skönhetsmärke. Det är nog det som är min kärna 

– Att låta idélampan få lysa och få agera på den (Löwengrip, 2019-10-02). 

Löwengrip skyller i citatet ovan delvis krisen på hennes personlighet. Hon får många idéer 

som hon snabbt agerar på, vilket hon senare i blogginlägget uttrycker kan vara förhastat 

emellanåt – men hon kan inte rå för det, för det är så hon är. USA-satsningen, som delvis lett 

till den ekonomiska krisen, kan ses som ett exempel på detta.  

 

Dessa strategier återfinns inte i image repair-teorin, men kan ändå räknas som strategier 

Löwengrip använder sig av. Användningen av dessa kan bero på krisens personliga koppling, 

och därför kan de vara nödvändiga i situationer som denna. 

4.3 Löwengrips självpresentation 

I denna del kommer den bild Löwengrip bygger upp av sig själv under krisen att presenteras 

samt hur den eventuellt förändras. Relationen mellan hennes backstage och frontstage 

kommer även att redovisas.  

4.3.1 Frontstage och backstage 

I krisens första blogginlägg erkänner Löwengrip att hon länge tänkt att hon måste visa upp 

sin framgång för att vara en förebild, men att hon nu insett att hon även måste visa baksidan: 

Jag vill dessutom våra [sic] sänka garden och våga vara den Isabella som ni 

ofta skriver är ”gamla Isabella”. Den som berättar om livets alla sidor. Det 

är fruktansvärt läskigt och jag vet inte om jag gör rätt just nu som sänker 

garden och erkänner för er att jag har en svacka. Men förhoppningsvis kan 

andra entreprenörer som följer mig känna igen sig och vi kan lära oss av 

misstagen ihop (Löwengrip, 2019-10-01). 

I detta citat visar hon att hon vill vara mer personlig mot sina läsare, vilket kan uppfattas 

som att läsarna kommer få ta del av backstage framöver. När Löwengrip är personlig i 

bloggen kan läsaren uppleva det som att den blir inbjuden backstage. Men enligt Goffmans 
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teori om självpresentation är det hon väljer att dela med sig av inte en del av backstage, utan 

frontstage. Rollinnehavaren (Löwengrip) vill hålla dörren mellan frontstage och backstage 

stängd, eftersom backstage kan avslöja delar som är mindre socialt accepterade, på grund av 

att rollinnehavaren är mer avslappnad där. De enda “äkta” inblickar vi får backstage, är 

därför när massmedierna granskar henne och företagen, och därmed avslöjar några av de 

sidor som Löwengrip inte vill visa. Såsom arbetsmiljöproblemen, de ekonomiska problemen 

eller att hon ljugit om läsarantalet på bloggen. De personliga delar som hon istället väljer att 

dela med sig av kan snarare ses som en form av framing, där hon använder delar av sitt 

privatliv som rekvisita i sin föreställning för publiken, sina läsare. 

 

Delarna av sitt privatliv som hon väljer att dela med sig av i bloggen är ofta väldigt lika i 

majoriteten av blogginläggen. Hon är trött och ledsen, berättar om sin ångest, umgås med 

sina barn eller bjuder in till tankegångarna bakom de beslut som hon tagit under krisen. Att 

hon delar med sig av saker som kan tolkas som hennes innersta tankar och känslor kan ha 

att göra med blogg-genren, vilket går ut på att dela med sig av privatlivet. Det skulle kännas 

opersonligt om hon bara redogjorde för vad som händer i krisen och vilka åtgärder som görs, 

vilket kan göra att Löwengrip känner sig tvungen att dela med sig av mer personliga tankar 

och händelser. Likheterna kan bero på att hon inte vill dela med sig för mycket av sitt 

privatliv och därför kan det hon delar med sig av vara upprepande.  

 

Vid några tillfällen delar Löwengrip med sig av andra saker än vad hon vanligen gör, vilket 

läsaren kan uppleva som att den får en inblick backstage. Ett exempel på detta är i ett 

blogginlägg som publicerats i samband med hennes sons födelsedag, där hon berättar om 

hur han är som person (Löwengrip, 2019-11-19). Ytterligare ett exempel, som är mer kopplat 

till krisen, är när hon delar med sig av en händelse under en arbetsdag: 

Idag har jag tagit beslut som fått mig att kräkas. Jag gick rakt från mötet in 

till damernas. Ångesten slog i taket. Det har varit en tung dag blandat med 

några bra stunder. Gråt och skratt. Ångest och hopp. Allt i ett enda stort 

virrvarr. Det blir bra. Vi kommer ta oss igenom detta men det är otroligt 

smärtsamt vägen dit [sic]. Det är min värsta tid i min karriär hittills, vissa 

beslut gör mig så enormt illamående. Jag har känt på [sic] hur kroppen 

påverkas av stress tidigare men det här är på ett annat sätt. Vi är inne i en 

kris och det tär på mig fysiskt och psykiskt (Löwengrip, 2019-10-22). 

Här upplevs Löwengrip vara ovanligt personlig, och läsaren får en inblick i vad som sker 

inom henne under krisen. Företagsledare brukar vanligtvis inte berätta att de har kräkts när 
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de fattat tuffa beslut. Det är ett exempel på sådant som man inom traditionell krishantering 

inte brukar dela med sig av, men som fungerar här eftersom det är hennes personliga blogg. 

 

Det går att fråga sig varför vissa blogginlägg är mer personliga än andra. En tolkning kan 

vara att det är planerat, likt hur Löwengrip beskrev i Schulman Show att hon noga planerar 

bloggens innehåll utefter vad hon vill få för reaktion av läsarna. I och med att det är en blogg, 

och att hon har sagt att hon vill vara mer personlig igen kan en annan tolkning vara att hon 

håller det hon har lovat läsarna. Hon är mer personlig och gör sig mer mänsklig, vilket 

läsarna enligt henne verkar uppskatta (Löwengrip, 2019-10-01). Bloggarens personlighet är 

en viktig del av det personliga varumärket (Pihl, 2013), vilket kan vara ett motiv till att vara 

mer personlig vid en kris, i syfte att försöka stärka och rädda varumärket. 

4.3.2 Bilden av Löwengrip 

Under krisens akutfas i oktober och november framställde Löwengrip sig själv som att hon 

mådde dåligt och var trött, men hon kämpade ändå på och jobbade hårt. Löwengrip 

berättade även om hur mycket hon bryr sig om sin personal, de är som en del av hennes 

familj. Hon kämpade inte bara för egen vinning, utan även för deras. 

 

I flera av blogginläggen framstår hon som en peppande kompis till läsaren, och ger tips om 

hur man hanterar jobbiga perioder i livet. Emellanåt är hon däremot inte lika positivt 

inställd, utan framstår istället som uppriktig och ärlig, vilket syns i citatet nedan: 

Jag är ansvarig över att situationen blev som den blev och då är jag också 

ansvarig över att ta mig ur den på egen hand (Löwengrip, 2019-10-14). 

I blogginläggen framkommer det att hon haft goda avsikter men att det inte alltid har gått 

som planerat. Hon beskriver det som att det ibland går för fort från tanke till handling, vilket 

hon skyller på sin spontana natur. Löwengrip uttrycker även själv i ett av blogginläggen en 

medvetenhet om att hennes trovärdighet påverkas av detta (Löwengrip, 2019-10-02). 

 

I februari, efter försäljningen av Löwengrip Beauty AB till Dermanordic, uttrycker 

Löwengrip att hon ska vara ledig och vila. Framöver ska hon leva ett “enklare och mer vanligt 

liv”, utan nanny, assistenter, kockar eller chaufförer. Hon ska flytta från sin stora lyxvilla till 

vad hon beskriver som ett “vanligt” hus, där hon ska tillbringa mer tid med sina barn och 

fokusera på att vara mamma (Löwengrip, 2020-02-19a). 
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Löwengrip beskriver även sin utseendemässiga förändring under krisen, förändringen i 

hennes fasad. I november tar hon ut löshåret, för att hon anser att hennes utsida måste få 

spegla hennes insida. Hon ska sluta med “den filmiska looken”, det stora håret, kjolar och 

stilettklackar. 

Sedan är planen att ha en lättare make up som jag kan lägga själv, klassisk 

vit skjorta som jag gillar att ha i stoppade [sic] i jeansen och enkla klackar. 

Egentligen är det då jag känner mig som mig själv. Genom åren har jag 

alltid landat i den looken [sic] mellan varven (Löwengrip, 2019-11-16). 

När hon berättar att hon landar i detta utseende mellan varven, uttrycks det att det är “den 

äkta Isabella”. Den stil som hon haft de senare åren kan anses vara en del av bubblan, för att 

sända ut bilden av att hon är framgångsrik. Hennes fasad har återspeglat någon hon vill 

vara, istället för den hon egentligen är. 

 

I februari publicerar Löwengrip ett blogginlägg om hur hennes utseende ändrats beroende 

på i vilken fas hon befinner sig i livet, och skriver att det nu är dags att hitta nästa stil. Hon 

berättar att hon valt att sätta tillbaka löshåret för att få “ett längre svall” (Löwengrip, 2020-

02-19b). Det kan ses som en respons på när läsarna sagt att de vill ha tillbaka “den gamla 

Isabella” (Löwengrip, 2019-10-01), och att hon därför utseendemässigt går tillbaka till den 

person hon varit tidigare i sin bloggkarriär, när hon hade längre hår. Det kan ses som en 

finjustering av hennes självpresentation utifrån bloggläsarnas respons, likt beskrivet i 

Fieseler och Ranzini (2015). 

 

Löwengrip visar genomgående en medvetenhet om vilka signaler hennes fasad sänder ut, 

genom exempelvis hennes frisyr- och klädval. Detta kan kopplas till resultaten i Pihls (2013) 

studie, där de studerade bloggarna visade en medvetenhet om vad som utgjorde deras 

personliga varumärken. Det är därför rimligt att anta att dessa beslut är mer eller mindre 

planerade, för att hennes fasad ska matcha de signaler hon vill att läsarna ska få av henne. 

4.4 Textanalys 

I denna del kommer observationer av hur Löwengrip uttrycker sig i sina blogginlägg att 

presenteras. Bland annat genom när och hur hon väljer att uppmärksamma sin relation till 

bloggens läsare. Slutligen kommer hennes användning av metaforer och citat att redogöras 

för.  
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4.4.1 Relationen till bloggläsarna 

Under analysen av blogginläggen observerades ett mönster i hur Löwengrip ser på och 

bygger upp sin relation till läsarna. I början av krisen och i samband med nya avslöjanden 

om krisen var det vanligare att hon använde sig av direkta tilltal och uppmaningar till 

läsarna. Under lugnare perioder av krisen skrev hon färre texter som riktade sig direkt till 

läsarna.  

Jag är tacksam över er respons och det gör att jag kommer att fortsätta 

sänka min gard i det här. Jag vet att jag har inspirerat många av er under 

åren, men nu är det ni som får mig att våga (Löwengrip, 2019-10-02).  

Hon tilltalar läsarna direkt genom att berätta att hon har tagit del av deras åsikter och att 

hon är tacksam över dem, vilket kan kopplas till Eriksson (2018) och att det är viktigt att 

lyssna på intressenterna. Det kan även återkopplas till Fieseler och Ranzini (2015) och deras 

beskrivning av den sociala nätverkaren som håller en ständig kontakt med olika grupper av 

intressenter. 

 

Uppmaningar används av Löwengrip för att bygga relationen till läsarna:  

På fredag har jag ett event med Löwengrip [sic] på Åhléns i Nordstan i 

Göteborg (17-19) [sic] och jag känner mig själv så väl att om jag inte träffar 

så mycket folk fram tills dess fixar jag eventet utan problem. Jag gillar att 

träffa er väldigt mycket och jag blir alltid uppfylld och peppad av det – 

Därför [sic] fortsätter jag med event eftersom det gör mig glad (Löwengrip, 

2019-10-23). 

Citatet kan ses som en indirekt uppmaning till hennes läsare att komma och möta henne på 

Åhléns eftersom Löwengrip gillar att träffa dem samtidigt som det ger henne styrka. Att hon 

håller i ett event för företagets räkning går även att koppla till den sociala nätverkaren som 

omnämns i Fieseler och Ranzini (2015). 

 

Förutom att hon använder sig av direkta tilltal och uppmaningar till läsarna delar Löwengrip 

även med sig av sina tankar och känslor kring situationen. Detta kan tyda på att hon känner 

att läsarna och hon har en nära relation till varandra vilket gör att hon känner sig bekväm 

med att dela med sig.  
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Under de mer turbulenta perioderna av krisen avslutar hon ofta blogginläggen med att 

uppmärksamma sina läsare genom att berätta att hon ser vad de skriver. Hon använder även 

regelbundet uppmaningar och direkt tilltal samt avslutar med frasen “kram”. Detta kan 

indikera att hon känner ett större behov av att bibehålla och stärka relationen till sina läsare 

när krisen tar en ny vändning. Relationen till läsarna upplevs inte som lika viktig under 

lugnare perioder av krisen eftersom hon då inte uppmärksammar dem i lika stor 

utsträckning.  

4.4.2 Liknelser och metaforer 

Löwengrip använder sig ofta av liknelser och metaforer för att förklara situationen. 

Användningen av dessa kan göra saker som är svårbegripliga mer begripliga och måla upp en 

bildlig beskrivning av risen och hennes känslor kring den.  

Just nu känner jag mig som en katt som har trillat från nionde våningen 

och gör mig [sic] redo för landning. Jag har fler liv kvar men jag måste 

hitta en mer strukturerad väg framåt (Löwengrip, 2019-10-02).  

I citatet ovan beskriver Löwengrip sitt eget mående, hon mår inte bra men hon inger hopp i 

situationen genom att beskriva att det finns liv kvar. Liknelsen skapar en bildlig beskrivning 

av hennes svårigheter i krisen, vilket kan göra att hennes läsare känner sympati och välvilja 

för henne. Den kan också tolkas som att kattens liv ser ut att vara över, men att den mot alla 

odds klarar sig, eftersom en katt alltid landar på fötterna. Löwengrips karriär kan verka vara 

över, men hon har möjlighet att vända situationen. 

Jag tar en dag i taget annars känns det som om jag blickar upp mot Mount 

Everest (Löwengrip, 2019-10-18). 

Liknelsen utgör en visualisering av hennes svårigheter samt hur lång och brant väg hon har 

framför sig innan allt är bra igen. Löwengrip kämpar trots detta på vilket går att se genom att 

hon tar en dag i taget. Att bestiga Mount Everest är väldigt utmanande och få klarar det, men 

när man väl är framme på toppen är det en enorm prestation. Löwengrips kris kan ses som 

att hon börjat denna utmaning, men om hon når toppen kommer allt att vara bra, om inte 

bättre. 

Min psykolog sa idag [sic] ”Sorg är randig”. Den kommer och går. Bra 

stunder och väldigt svåra stunder. Mitt all [sic] turbulens har jag såklart en 
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sorg att bearbeta också som har legat insopad [sic] under en matta så som 

jag så ofta gör på grund av en djup försvarsmekanism (Löwengrip, 2019-

10-15).  

I exemplet ovan återfinns två metaforer där Löwengrip beskriver sitt mående och sorgen hon 

har över situationen. Den första metaforen beskriver sorgen som randig. Löwengrips 

beskrivning ger bilden av att det går upp och ner i krisen. Senare i texten beskriver hon sin 

egen sorg som att den legat undangömd både för henne själv och omvärlden genom att 

använda uttrycket ”insopad under mattan”. Att det är sopat under mattan kan tolkas som att 

hon låtsas som ingenting. Det kan även kopplas till att det är en del av hennes personlighet 

att skjuta undan problem och känslor.  

4.4.3 Ethosbyggande citat 

Löwengrip använde regelbundet citat från okända, men framgångsrika personer, för att 

bygga upp sitt eget ethos. Det intressanta med citaten är att de ofta kommer från någon vars 

namn hon inte nämner men som ändå beskrivs av henne på ett sätt som får läsaren att förstå 

att det är en framgångsrik person som sagt detta direkt till henne. Nedan kommer några 

exempel:  

Men alla har känts fel och den enda som kändes rätt var franska LVMHs 

[sic] nya mindre fond, de är en av få som tänker långsiktigt. Jag vill ju 

bygga ett Esteé [sic] Lauder som mina barn kan ta över – Inte bygga något 

snabbt och sälja av. Men de tackade tillslut nej eftersom vi var för små 

ändå. ”Att ni bygger ett klassisk [sic] skönhetsmärke är rätt väg att gå men 

kom tillbaka när ni är större” (Löwengrip, 2019-10-04).  

Detta citat är hämtat från ett blogginlägg som handlar om vad som gått fel för Löwengrip och 

hennes företag, en del av det har använts tidigare. Hon berättar bland annat att Löwengrip 

Beauty AB försökt få investerare från LVMH, ett bolag som äger flera premiumvarumärken. 

Investerarna ansåg dock att hennes företag var för litet. Hon inkluderade även ett direkt citat 

från en okänd representant på mötet för att bygga upp sin egen trovärdighet och kompetens. 

Hon är på rätt väg men har inte kommit långt nog för att de hon siktat in sig på som 

investerare ska satsa på hennes företag, samtidigt är det inte omöjligt att de gör det i 

framtiden. Det fungerar både som ethos för Löwengrip samtidigt som det kan tolkas som 

bolstering utifrån image repair-teorins strategier eftersom det hon åstadkommit läggs in i en 

positiv kontext.  
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Många är ju entreprenörer själva och en VD igår sa ”Isabella, många 

entreprenörer har varit med om sånt här, detta gör dig bara mer mänsklig” 

(Löwengrip, 2019-10-08a). 

Citatet ovan är ett exempel på hur Löwengrip använder sig av ett citat från en annan 

framgångsrik person för att bygga upp sin egen trovärdighet. Det kan även ses som en form 

av minimering av krisen, många andra har varit med om samma sak och det gör att 

situationen inte är lika allvarlig som den kan framstå som. Att hon blir mer mänsklig av det 

som hänt kan även göra att hon upplevs mer öppen och relaterbar, vilket kan vara en del av 

hur hon försöker förändra sin fasad.  

En man jag hade till bordet [sic] i fredags hos Handelsbankens Gåsmiddag 

[sic] tittade mig i ögonen och sa ”Isabella, det finns inte en enda här inne 

som inte har haft en svacka” (Löwengrip, 2019-11-10). 

Citatet är snarlikt det tidigare exemplet, en icke namngiven men tydligt framgångsrik person 

enligt beskrivningen tilltalade Löwengrip direkt om krisen. Personen framstår som 

framgångsrik i och med att den deltar i Handelsbankens Gåsamiddag, en tillställning för 

personer inom Göteborgs näringsliv. Ytterligare likheter med det tidigare citatet är att 

personen berättar för henne att hon inte är ensam i det hon går igenom. Även här fungerar 

citatet både som en minimering av allvaret i krisen samtidigt som det gör henne mer 

relaterbar för läsarna, även hon kan ha svackor. Ytterligare något som är intressant med 

dessa citat är att Löwengrip i andra sammanhang brukar namnge de personer hon möter.  

5. Slutdiskussion 

En vanlig åtgärd vid kriser med influencers inblandade, är att företaget avslutar samarbetet 

med influencern ifråga (Sng et al., 2019). Det som försvårar för Löwengrips bolag är att hon 

är starkt förknippad med dem, vilket bland annat beror på att de bär hennes namn samt att 

hon är ansiktet utåt. Detta gör det svårt för företagen att kapa alla band till henne direkt. 

Eftersom Löwengrip Invest AB har avvecklats under krisen, och Löwengrip istället kommer 

att använda sig av Blonde Capital AB är hon personligen inte lika förknippad med företaget 

som innan eftersom hennes namn inte längre finns i bolagsnamnet. När det kommer till 

Löwengrip Beauty AB har de distanserat sig från henne som företagsledare och ägare, men 

hon fortsätter vara ansiktet utåt. Löwengrips minskade ansvar i bolaget kan peka på en 

påbörjad frigörningsprocess från henne personligen, där hon på sikt blir allt mindre delaktig. 
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Under krisen observerades image repair-strategier i Löwengrips blogginlägg. De vanligast 

förekommande var bolstering, tillrättaläggande och minimering. Utöver de strategier som 

återfinns i image repair-teorin observerades att hon även använde sig av sympati och 

projicering på personliga egenskaper. Dessa kan bli mer relevanta i framtiden i och med att 

personliga varumärken och influencers blir allt vanligare och att liknande kriser lär inträffa i 

framtiden. Det behövs fler fallstudier inom ämnet för att testa detta, men resultaten i denna 

studie indikerar att strategierna kan komplettera teorin utifrån det nya medielandskapet där 

kommunikationen sker mer öppet och personligt. 

 

Ytterligare en kriskommunikationsstrategi som Löwengrip använder sig av är att bibehålla 

och stärka relationen till sina läsare. Det är viktigt att ha goda relationer till sina intressenter 

under en kris, och Löwengrip visar att hon är medveten om detta genom sättet hon 

kommunicerar med läsarna. En del av relationen till läsarna är förtroendet som de har för 

henne. Förtroendet kan ses som en influencers varumärkeskapital, som gör dem attraktiva 

för annonsörer. Förlorar hon läsarnas förtroende, förlorar hon även inkomster vilket skedde 

när hon tappade 80 procent av sina samarbetspartners under krisen (This is my flipside, 

2020). Intressant gällande relationen till läsarna är att Löwengrip främst uppmärksammar 

dem när det är stormigt under krisen. I lugnare perioder uppmärksammar hon dem inte lika 

tydligt, genom exempelvis tilltal och uppmaningar. 

 

Löwengrips blogginlägg följer till stor del retorikens dispositionsschema. Logos är den 

appellform som används minst, medan ethos och pathos genomsyrar de flesta blogginläggen. 

Det är intressant att hon ofta inleder genom att väcka uppmärksamhet med hjälp av känslor, 

eftersom detta inte vanligtvis är något som brukar göras, enligt retorikens 

dispositionsschema. Hennes regelbundna användning av stilfigurer kan ses som retoriska 

strategier. Metaforer och liknelser används för att visualisera krisens svårigheter medan citat 

från icke-namngivna men framgångsrika personer används för att bygga upp hennes ethos. I 

den retoriska situationen finns det omständigheter som eventuellt försvårar hennes försök 

till kriskommunikation, till exempel att problemen med arbetsmiljön verkar vara 

återkommande. Att problemet kvarstår kan göra att läsarna inte uppfattar hennes 

tillrättalägganden som genuina. Detta gör det är svårt att avgöra om kriskommunikationen 

är lyckad eller inte. En ytterligare svårighet i bedömningen är att krisen ännu är pågående. 

 

Under krisen går Löwengrip från att i början framställa sig själv som en framgångsrik 

affärskvinna i stilettklackar och galaklänning, till att slutligen bli en hemmamamma med 

jeans och skjorta. Hon uttrycker sig som att hon ska återgå till ”den riktiga Isabella”, istället 

för den karaktär hon målat upp de senaste åren. Löwengrips agerande och mående under 
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krisen är även det en del av självpresentationen. Hon förmedlar att hon mår dåligt både 

fysiskt och psykiskt under krisen men att hon kämpar på för att rädda företagen, eftersom 

allt upplevs hänga på henne. I denna studie har det analyserats hur hon bygger upp bilden av 

sig själv under krisen med hjälp av text, men framtida forskning inom kriskommunikation 

kan även undersöka hur bild och video används. Detta i och med framväxten av sociala 

medier som till stor del består av visuella medieformat.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur Löwengrip kommunicerat om krisen med hjälp av 

blogginlägg och att förhoppningsvis bidra till nya perspektiv inom 

kriskommunikationsforskningen. Detta har gjorts i och med att förslag på potentiell 

utveckling av image repair-teorin har lagts fram, samt förslag på hur framtida forskning kan 

testa detta. I och med att influencers kriskommunikation är ett relativt nytt område inom 

forskningen tål detta att studeras mer i framtiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema över avgränsning 
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Bilaga 2: Kodschema över image repair och appellformer 
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Bilaga 3: Analysschema 

Övergripande:  

Dessa analyser görs på ett övergripande plan på alla blogginlägg.  

 

Vad är den retoriska situationen? 

Vilken genre tillhör texten?  

Finns det återkommande mönster som länkar samman blogginläggen?  

 

Detaljerat:  

Dessa analyser görs djupgående och detaljerat i varje blogginlägg.  

 

Innehåll 

Vad handlar texten om?  

Hur uttalar sig Löwengrip explicit och implicit om krisen? 

Hur vävs kriskommunikationen in i texten? 

Finns det några stilfigurer? Hur används i sådana fall dessa? 

 

Relation 

Genom vilka språkhandlingar skapas en relation till läsaren? 

Vad skapar interaktion mellan skribenten och läsaren?  

 

Retorik och disposition 

Stämmer blogginläggens disposition överens med retorikens dispositionsschema? Om inte, 

hur skiljer det sig? 

Vilka appellformer förekommer i blogginläggen och hur ofta förekommer respektive 

appellform? 

 

Image repair 

Vilka image repair-strategier går att identifiera, och hur används dessa? (se separat 

kodningsschema).  

 

Impression management 

Hur bygger Löwengrip upp bilden av sig själv?  

Förändras hennes fasad?  

Hur balanserar hon mellan frontstage och backstage?  
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