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Denna studie undersöker språkbruket i livsstilsbloggar genom att analysera 48 blogginlägg 

under perioden 2006 till 2019. 

Syftet med studien är att försöka påvisa generella stildrag hos språket i livsstilsbloggar 

genom att undersöka aspekter som informationstät-/gleshet, tal-/skriftspråklighet, dialogiska 

inslag och tydligt värderande ord. Studien ämnar också, utifrån dessa frågeställningar, påvisa 

förändringar i bloggspråket. Studien har genomförts genom att analysera två specifika 

bloggare, Sandra Beijer och Isabella Löwengrip, såväl som enskilda inlägg från 16 andra 

bloggare som fått utgöra en referensgrupp. Resultatet visar hur dessa språkliga stildrag tar sig 

uttryck och hur ofta de förekommer. De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att 

språkbruket i livsstilsbloggar tycks vara talspråkligt och lättläsligt samt att det generella 

språket i högsta grad är personligt, verbalt och engagerande. Resultatet indikerar också att 

ingen större förändring skett i bloggspråket mellan 2006 och 2019. Dessa slutsatser har sedan 

kunnat kopplas till tidigare forskning som påvisat liknande tendenser. Resultatet visar också 

på en marginell ökning av dialogiska inslag från 2006 till 2019. 

__________________________________________________________________________ 

Nyckelord: stildrag, talspråk, bloggspråk, språkbruk, förändring, dialogisk, livsstilsbloggar 
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1. Inledning 
 

Det finns många sätt att utveckla sitt språkbruk. Det sker i regel naturligt, delvis 

eftersom man utsätts för andras språkbruk och delvis eftersom man kan ha ett 

intresse för det skrivna och talade ordet. Detta kan i många fall ta sig uttryck i form 

av ett stort läsintresse och/eller produktion av en stor mängd självskapat material 

som dagbokstexter, blogginlägg eller andra liknande former av texter. För den som 

strävat efter att göra karriär som någon form av skribent har det därtill varit vanligt 

att kombinera sitt intresse för språket med någon form av utbildning som relaterar 

till ämnen som litteraturvetenskap, språkstudier eller kurser i skrivande. Men sedan 

millennieskiftet har en förändring i skrivandes värld skett. Tack vare internet och den 

teknologiska högålder som vi idag befinner oss i har det aldrig varit enklare att 

publicera sig själv och sitt skrivande på plattformar som har potential att nå ut till en 

stor mängd människor. Det är inte enbart de som bemästrat skribentyrket, de som 

dykt upp som kolumnister, journalister och opinionsskribenter, som idag följs av en 

stor skara läsare. Tack vare självpubliceringen kan i princip vem som helst idag bygga 

upp en stor mängd besökartrafik enbart genom att skriva mycket och regelbundet om 

ämnen som på ett eller annat sätt intresserar eller påverkar människor. Den här 

typen av skribenter har sitt ursprung i den bloggosfär som fick sitt genombrott i 

2000-talets begynnelse. En del av de skribenter som då var tidiga med att haka på 

trenden har idag lyckats uppnå en räckvidd som knappt gick att föreställa sig när 

bloggarna ursprungligen nådde webben.  

Två av dessa personer som blivit etablerade skribenter genom sitt bloggande är 

Isabella Löwengrip och Sandra Beijer. Bådas bloggar kan klassificeras som 

livsstilsbloggar och deras framgång är intressant ur flera synvinklar. Beijer har fått 

sin språkliga utbildning vid den ansedda kommunikationsskolan Berghs School of 

Communications, härefter enbart benämnd som Berghs, som hon studerade vid när 

hon bloggade 2006. Hon har därefter huvudsakligen jobbat som copywriter, bloggare 

och författare. Löwengrip hade å andra sidan enbart en gymnasial utbildning från 

Jensen gymnasium i Stockholm när hon började blogga 2005. På senare år har hon 

emellertid vidareutbildat sig på affärshögskola. Trots deras skilda bakgrunder har 

båda två lyckats väldigt bra i bloggvärlden där språkbruket rimligen borde spela en 

stor roll i inläggs potential att bli lästa och uppmärksammade. Samtidigt är det också 

logiskt att förutsätta att båda dessa bloggares språkbruk har förändrats något under 
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de många år som de bloggat aktivt, och det är en av aspekterna som den här studien 

kommer undersöka – hur denna förändring skett. Dessutom ämnar studien analysera 

de allmänna stildragen hos livsstilbloggar under samma period. 

Anders Frankel skriver i boken Bloggar (2005, s. 41) att ”språknivån som 

bloggen använder påverkar läsaren och hur han eller hon värdesätter innehållet.” 

Och det är denna aspekt som gör en analys av bloggspråket så intressant, eftersom 

språkbrukets utveckling också rimligen borde kunna ha viss effekt på hur innehållet 

värdesätts av läsaren. Det behöver understrykas att den här uppsatsen inte syftar till 

att värdera stilnivån på bloggarnas språkbruk för att avgöra vem av de båda 

skribenterna som är den objektivt bästa, utan enbart intresserar sig för hur 

språkbruket har förändrats. 

Detta beror på att det är svårt att objektivt värdera språkbruk. När det kommer 

till just bloggar finns det inte heller några direkt uttalade regler för hur ett 

blogginlägg bör vara utformat och skrivet. Det enda kravet som man egentligen kan 

ställa på ett inlägg är att det ska vara läsbart. I boken Vett och etikett i språket (2007) 

påpekar Lars Melin detta när han skriver:  

 

När vi menar att språket styrs av regler kan det alltså inte liknas vid 

trafikregler eller idrottens spelregler, för det tycks inte finns [sic!] vare 

sig regelbok (för annat än stavning) eller enväldig domare (för annat 

än skoluppsatser). Språket förändras hela tiden, både i snabba ryck 

och långsamma glidningar (Melin, 2007 s. 13–14). 

 

Att undersöka språklig förbättring är med andra ord svårt om man inte först har en 

väldigt tydlig kravbild för att vad som utgör ”bra” språk. Språklig förändring går 

emellertid lättare att undersöka objektivt. 

 

1.1 Syfte och hypotes 
 

Den här studien syftar till att undersöka två aspekter av bloggspråket. Den första är 

att se om det går att finna några utmärkande stildrag i språkbruket hos 

livsstilsbloggar. Till denna aspekt kommer jag analysera inläggens nominalkvot, 

deras LIX-värde, dialogiska inslag samt värdeord och attitydmarkörer. Den andra är 

att försöka påvisa individuell förändring i språkbruket genom att studera två kända 
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bloggare, Beijer och Löwengrip, över tid. Genom att undersöka detta blir målet att i 

slutändan kunna peka ut konkreta faktorer som visar på språklig förändring.  

Studien kommer ta avstamp i år 2006 eftersom det är därifrån som det finns 

gott om analyserbart material från både Isabella Löwengrip och Sandra Beijer. Jag 

kommer sedan göra nedslag i de båda bloggarnas skrivande med några års 

mellanrum. De specifika årtalen som kommer undersökas är 2006, 2010, 2015 och 

2019. Dessa årtal har valts ut eftersom det sannolikt kommer bli enklare att peka ut 

konkreta språkliga förändringar genom att ta några års mellanrum än att analysera 

språkbrukets utveckling år för år. Jag har dessutom analyserat fyra inlägg från fyra 

andra livsstilsbloggare, härefter benämnda som referensgrupp, för varje årtal för att 

tydligare kunna peka ut trender och förändringar i språket. I boken Metoder för 

brukstextanalys (2001, s. 21) skriver Lennart Hellspong om hur olika normer och 

förväntningar finns för olika sorters texter utifrån den genre som de kan sägas 

tillhöra. Hellspong skriver:  

 

Typiskt för en genre är att den växer fram ur behov som finns i en viss 

verksamhet, att den påverkas av andra textslag, att den anpassar sig 

efter skiftande omständigheter och alltså förändras, sakta eller snabbt 

(Hellspong, 2001 s. 22). 

 

Med detta i åtanke borde den referensgrupp som jag analyserat kunna ge 

indikationer på hur det generella språkbruket ter sig i livsstilsbloggar. Således bör 

detta också ge en bra utgångspunkt för att sedan skärskåda Beijers och Löwengrips 

språkbruk för att se om det följer den generella utvecklingen eller om någon av dem 

avviker från detta. 

En hypotes som jag driver kring den språkliga utvecklingen är att Löwengrips 

språkbruk kommer vara det av hennes och Beijers sannolikt kommer genomgå störst 

förändring. Detta eftersom hon vid undersökningens början inte har samma 

språkliga grund som Beijer. Följaktligen borde Löwengrips språk förändras mest där 

det hos henne finns större utrymme för utveckling. Det blir emellertid intressant att 

se hur Beijers och Löwengrips språk förändras över tid i jämförelse med 

referensgruppen. 

För att kunna undersöka stildrag i språkbruket hos livsstilsbloggar jag använt 

mig av fyra frågeställningar. Dessa har tillämpats på samtliga av de analyserade 

blogginläggen. De fyra frågeställningarna är: 
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1. Är stilen verbal eller nominal? 

2. Är stilen lätt eller tung? 

3. I vilken utsträckning är stilen dialogisk? 

4. I vilken omfattning visar stilen på engagemang? 

 

En utförlig beskrivning över hur jag gått till väga för att besvara dessa 

frågeställningar presenteras i metodavsnittet. 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Nästföljande avsnitt, ”Bakgrund och forskningsöversikt” redogör för den tidigare 

forskning som varit av relevans vid arbetet med denna uppsats. Avsnitt 3 ger en 

beskrivning av det material som insamlats och förklarar även de analysmetoder som 

tillämpats för att analysera det insamlade materialet. I avsnitt 4 presenteras 

resultatet från undersökningen. Uppsatsens avslutande del utgörs av avsnitt 5 och 6 

där undersökningens resultat och vald metod först diskuteras. Därefter ges förslag till 

vidare forskning. 

2. Bakgrund och forskningsöversikt 
 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning kring bloggfenomenet, språkbruket 

i bloggosfären samt språkbruket på nätet generellt som legat till grund för den här 

uppsatsen. Utifrån de valda forskningsaspekterna är målet att skapa förståelse kring 

bloggmediet samt de språkliga och innehållsliga inslag som i allra högsta grad bidrar 

till att göra bloggen till vad den är idag.  

 

2.1 Fenomenet Blogg 
 

Bloggen är idag en av de mer populära formerna för såväl privatpersoner som för mer 

välkända namn att ge uttryck för åsikter, redogöra för händelser, informera och 

påverka med mera. Namnet blogg kommer ursprungligen från det engelska ordet 

weblog. Lars Våge definierar bloggen i sin bok Bloggtider (2005, s. 9) som en ofta 

uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av förekomster av ett antal 

daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning. Våge (s. 10) skriver 

vidare att bloggen erbjuder en möjlighet för alla som utan redaktionell översyn vill 
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förmedla sina tankar och reflektioner i en egen webbpublicering. Bloggens 

popularitet växte explosionsartat under 2000-talets för decennium men många 

menar att den första bloggen skapades så tidigt som 1991. Våge (s. 10) berättar att 

många betraktar internets skapare, Tim Berners-Lee, som upphovsmannen till den 

första bloggen. Hans ”blogg” var endast en samling av länkar till nyskapade 

webbplatser, men är trots det den man brukar utgå från. Sedan bloggen slog igenom 

och sedan Bloggtider publicerades 2005 har fler plattformar som möjliggör 

självpublicering uppstått där Twitter och Facebook hör till de mer kända. Anders 

Frankel skriver i boken Bloggar som marknadsföring (2005) att: ”En av 

bloggformatets stora förtjänster är enkelheten. Alla med grundläggande internetvana 

kan snabbt och enkelt komma igång med en egen blogg. Plötsligt kan vem som helst 

känna sig som journalist, författare, fotograf eller radiopratare” (s. 17). Sedan dess 

har bloggfenomentet växt rejält och det finns både professionella och privata bloggar 

som skriver om alla möjliga ämnen som politik, sport, mat, forskning och livsstil. Hos 

samlingsplattformen Bloggportalen fanns det exempelvis i april 2019 strax under 

150 000 registrerade svenska bloggar. 

2.2 Bloggen under början av 2000-talet 
 

Det finns mycket skrivet om bloggen som fenomen. Bland de svenskar som skrivit om 

bloggen finns Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren som 2005 kom ut med 

boken Bloggtider. Samma år kommer även en annan svensk, Anders Frankel ut med 

boken Bloggar som marknadsföring. Båda böckerna redogör tydligt för bloggens 

uppkomst och hur en blogg definieras. I Bloggar som marknadsföring (2005) 

förklarar Frankel dessutom hur bloggen kan användas som marknadsföringsverktyg. 

Denna aspekt var dock inte av intresse för mig då den inte ligger i linje med vad den 

här uppsatsen ämnar undersöka. I boken förklaras emellertid hur språkbruket kan 

påverka hur man som skribent framställer sig själv, vilket har varit till hjälp i 

skrivandet av uppsatsen. Denna aspekt är intressant då både Löwengrip och Beijer 

har ett stort antal läsare vilket lett till att sponsorer gärna marknadsför sig genom 

dem.  

En som skrivit om språk på nätet är Anna-Malin Karlsson som i början av 

2000-talet skrev avhandlingen Skriftbruk i förändring: En semiotisk studie av den 

personliga hemsidan (2002). Som titeln föreslår fokuserade avhandlingen snarare på 
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personliga hemsidor än bloggar, som vi den tidpunkten ännu inte fått det genomslag 

de hade vid min undersöknings början. Avhandlingens övergripande fokus ligger 

förvisso på att förklara den personliga hemsidan och dess syfte, men Karlsson 

behandlar också skriften och dess inriktning på dessa hemsidor. Karlsson nämner 

bland annat ”nätdagboken” vilket sannolikt avser det som idag kallas bloggen: ”dock 

letar sig det synliga skrivandet och den synliga skriften in i hemsidan, delvis via den 

nya genren nätdagboken” (s. 154). Karlsson nämner också att kärnan i de personliga 

hemsidorna tycks vara att upprätthålla sociala relationer och hon skriver att internet 

utgör en öppning utåt vilket gör hemsidan både privat och offentlig, både vardaglig 

och formell (s. 153). Utifrån denna avhandling gavs en bakgrund till vad som kan 

kallas bloggens föregångare då den redogör för hur internets uppkomst möjliggör för 

en ny form av skrivande. 

2.3 Språkbruket på nätet 
 

Det har skrivits en hel del om det generella språkbruket på nätet och i olika 

interaktionsmedier såsom chattar, mail och sms. I sin avhandling från 2002, Use and 

adaption of written language to the conditions of computer-mediated 

communication, skriver Ylva Hård af Segerstad om den förändring som skriftspråket 

genomgår i och med uppkomsten av nya kommunikationsformer. Hon strävar efter 

att motbevisa de som menar att det generella språkbruket försämras på grund av 

detta. Istället menar Hård af Segerstad (2002) att hennes studier visar att 

språkbruket inte försämras, utan snarare utvecklas där nya normer för uttryck skapas 

och följaktligen utvecklar nya genrer inom språkbruket. En av dessa kan utifrån detta 

sägas vara bloggosfären, som kännetecknas av just sin regelfria form. Utifrån 

resultatet av sin studie diskuterar Hård af Segerstads också hur möjligheten till 

snabbare textproduktion kan påverka dess utformning. Där säger hon att 

omedelbarheten tillsammans med lättheten i att skriva och publicera text kan bidra 

till dess informella stil (s. 261). Detta kan i sin tur kopplas till bloggspråket vars 

medium erbjuder samma möjligheter till lätt och snabb publicering. 

En som skriver om ett liknande ämne är Theres Bellander som skriver om 

ungdomars språkbruk på nätet i sin avhandling Ungdomars dagliga interaktion: En 

språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och 

interaktionsmedier (2010). Avhandlingen fokuserar i första hand på ungdomars sätt 
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att uttrycka sig i olika kontexter, men fokuserar även delvis på bloggen som 

framställningsmedium. Där beskriver Bellander (s. 132) hur, i det här fallet, 

ungdomar kan använda bloggen för att skapa ett ”ansikte” mot omvärlden genom att 

använda positiva uttryck och fokusera på specifika ämnen. Hon exemplifierar dessa 

uttryck genom utdrag från en blogg tillhörande en av personerna i studien. Några av 

de uttryck som nämns är: fy fasen, guld och jag är taggad som fan. (s. 130). 

Bellander (s. 126) redogör också för avsaknad av uttalat subjekt i de bloggtexter hon 

analyserat, något som tycks vara ett framstående stildrag i bloggtexter då denna 

slutsats även nåddes av Ida Lindström och Clara Ståhlgren i deras uppsats ”När jag 

blir äldre drömmer jag om ett liv i storstaden med shopping utanför dörren och 

starbucks i handen”: En studie av skriftspråket hos tre unga bloggerskor i 

Jönköping (2013). Där de konstaterar att det vanligast utelämnade subjektet är 

pronomenet ”jag.” Detta var också något som jag noterade vid genomförandet av min 

studie och mer kring detta presenteras i resultatavsnittet av denna uppsats. 

2.4 Språkbruket i bloggosfären 
 
Desto mindre har skrivits om själva språkutvecklingen i bloggosfären, alltså det 

sociala nätverk som bloggarna tillsammans skapar (Frankel 2005, s.61). Trots 

extensivt sökande efter avhandlingar och tryckt litteratur på svenska som behandlar 

detta ämne har jag haft svårt finna särskilt mycket som varit till hjälp för den här 

studien. Jag har istället fått söka mig angränsande områden och lyckades där hitta en 

bok från lingvisten Greg Myers, nämligen The Discourse of blogs and wikis (2010). 

Där skriver Myers en del om språkbruket i bloggvärlden och bidrar även med egna 

teorier kring varför språkbruket ser ut som det gör. Myers redogör för en del 

språkliga element såsom hur bloggare visar sin ståndpunkt i olika frågor, hur de 

arbetar med tempus för att berätta vad som skett när och hur intertextualitet 

påverkar bloggande. Dessvärre har inte heller Myers letat efter språkliga 

förändringar. Däremot ägnar Myers ett helt kapitel åt bloggares förmåga att skapa 

dialog och engagemang med sina läsare där resultaten visar hur första och andra 

persons pronomen som jag och ni är frekvent förekommande. Myers studie visar 

också att adverben spelar en stor roll i bloggares engagemangsskapande. Detta har 

varit av stort intresse för en av de frågeställningar (frågeställning 3) som kommer 

presenteras längre fram i uppsatsen.  
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En annan som skrivit om bloggosfären är Pramod K. Nayar som i sin bok An 

introduction to new media and cybercultures (2010) beskriver bloggens nya roll där 

den gått från subkultur till ett självständigt kulturellt fenomen (s. 90). Han menar att 

bloggen är naturligt dialogisk och att den framkallar åsikter och svar. (s. 92) Nayar 

skriver huvudsakligen utifrån den personliga bloggens perspektiv där han analyserar 

dess dialogiska och kommunikativa funktion. Nayar (2010) fastslår att bloggen skrivs 

för att läsas, inte bara av de närmsta vännerna utan av en större krets och att detta i 

sin tur påverkar språket. 

3. Material och metod 
 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur jag gått tillväga för att samla in allt 

nödvändigt material samt förklara de metoder och frågeställningar jag använt mig av 

vid analysen av de olika bloggarnas stil och språkbruk. Jag kommer därtill redogöra 

för de avgränsningar jag gjort vid materialinsamlingen. Jag kommer även ge en 

kortare sammanfattning av de två bloggare som står i den här studiens fokus, Sandra 

Beijer och Isabella Löwengrip, såväl som en sammanfattning av den referensgrupp 

som analyserats. 

 

3.1 Sandra Beijer 
 

Sandra Beijer började blogga 2005 och beskriver bloggen som ”början på hela mitt 

vuxna liv” (Beijer, 2016). Året dessförinnan hade hon blivit antagen till Berghs, en 

skola i Stockholm inriktad mot kommunikation. Sedan den ursprungliga bloggen 

startades 2005 har Beijer också arbetat på en PR-byrå i New York och skrivit två 

böcker. Hon bloggar fortfarande aktivt, idag för tidskriften Elle. Beijer skriver 

förvisso mer om mode än Löwengrip, men i övrigt finns det stora likheter mellan 

bloggarnas innehåll och båda två hör alltjämt till genren livsstilsbloggar. 

 

3.2 Isabella Löwengrip   
 

Isabella Löwengrip började även hon blogga 2005, samtidigt som hon studerade på 

Jensen Gymnasium Norra i Stockholm. Hon berättar för Paul Ronge i boken Sociala 

medier: En halv sekund från ord till handling (2010, s. 35) att hon först kom till 
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insikt med vad hon höll på med 2007 och då påbörjade uppbyggandet av karaktären 

Blondinbella. Löwengrips inlägg har alltid haft en självbiografisk prägel där hon 

berättar till synes intimt om sitt liv och sina åsikter. Löwengrip själv säger att det 

tidigare fanns en mytbildning om att hon blev stor genom modebloggande, vilket inte 

stämmer då hon själv varit ointresserad av mode. Istället har bloggen mer handlat 

om relationsdramer (Ronge 2010, s. 36). Idag är Löwengrip verksam inom en rad 

olika områden med titlar som entreprenör, chefredaktör och designer men bloggar 

alltjämt regelbundet. 

3.3 Referensgrupp 
 
Utöver Sandra Beijer och Isabella Löwengrip har jag även analyserat ett inlägg 

vardera från 16 andra livsstilsbloggare. Samtliga bloggare är kvinnor och är mellan 16 

och 40 år gamla. Utöver kravet att bloggarna skulle gå under rubriken livsstilsbloggar 

var det enda andra kravet att de skulle ha en någorlunda stor besökartrafik. Detta 

eftersom både Beijer och Löwengrip har det. Då dessa siffror var svåra att ta fram, 

särskilt för årtalen 2006 och 2010, sökte jag mig istället till de bloggar som hörde till 

de mer populära för de olika årtalen då dessa rimligen också borde ha hög 

besökartrafik. Dessa har valts ut genom topplistor och artiklar som redogjort för 

populära bloggare från 2006 och framåt. På sajten Bloggportalen publiceras 

dessutom topplistor över de mest lästa och populäraste bloggarna i Sverige, vilket 

varit till hjälp. 

3.4 Insamling av material 

 
Min ursprungliga tanke var att analysera sju inlägg per bloggare och årtal, men efter 

att ha gjort detta för år 2006 och 2010 blev det uppenbart att så pass mycket 

analyserat material inte var nödvändigt för att kunna peka ut stildragsmarkörer och 

språktrender. Sammanlagt har jag samlat in 16 inlägg från Sandra Beijer, 16 inlägg 

från Isabella Löwengrip och 16 inlägg från 16 andra livsstilsbloggar. Totalt har 48 

inlägg analyserats från 2006 till 2019 där det totala ordantalet uppgår till 9037 ord. 

Inläggen har hämtats direkt från Beijers och Löwengrips respektive webbplatser och 

har därefter sammanställt i ett Worddokument där själva analysen gjorts. Samma 

tillvägagångssätt har använts vid insamlingen av de övriga blogginläggen. Länkar till 

samtliga blogginlägg finns bifogade i Bilaga 1. 
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3.4.1 Urval och avgränsningar 
 

Vid insamlandet av de blogginlägg som skulle användas till analysen fanns egentligen 

bara ett krav och det var att inläggen skulle innehålla minst 75 ord. Detta eftersom 

det avsevärt förenklade mitt arbete med att hitta stildrag då mer text av förklarliga 

skäl också ger större möjlighet att finna dessa. Jag kunde inte heller analysera allt för 

mycket text och därför blev maxgränsen för inläggen 500 ord. Rent innehållsligt 

gjorde jag en avgränsning, och det var att undvika de uttalat sponsrade inläggen 

eftersom de rimligen ställer en annan kravbild på skribentens språk, t.ex. genom att 

man målar upp en positiv bild av företaget, varan eller tjänsten som står bakom 

inlägget.  

Eftersom alla de analyserade bloggarna hör till genren livsstilsbloggar var det 

inte nödvändigt att göra någon ytterligare avgränsning vad det gällde ämnen och 

innehåll. Däremot undvek jag de inlägg som till största delen baserades på bilder, 

d.v.s. inlägg där bilderna står i centrum och textens syfte snarare blev att ge kontext 

till dessa. Ytterst få av de blogginlägg som jag fann bland de olika livsstilsbloggarna 

var emellertid helt utan bilder. Men då den här uppsatsen fokuserar på språkbruk har 

jag valt att bortse från de bilder som faktiskt förekommer i de inlägg jag analyserat. 

3.5 Metod för analys 

 
Den metod som jag använt mig av för att analysera de olika skribenternas språk och 

dess stildrag har jag hämtat från Lennart Hellspongs bok Metoder för 

brukstextanalys (2001). Däri presenterar Hellspong flera olika förslag på hur man 

kan ta sig an och analysera en eller flera texter. Den metod som jag valt att använda 

till min analys kallas stilanalys. Hellspong skriver att ”stilanalysens syfte är att ange 

stildragen hos en text och visa vilka uttryck de tar sig. Den kan också relatera stilen 

till textens funktion i sitt sammanhang.” (s. 69). Således kommer inläggens själva 

innehåll tas i beaktning, trots att det främst är det rent grammatiska som kommer 

vara i fokus. I boken föreslår Hellspong även att man kombinerar stilanalysen med en 

annan analysmetod, och i det här fallet kommer jag använda mig av den komparativa 

analysmodellen. Hellspong säger att: ”den komparativa analysens syfte är att 

jämföra olika texter eller genrer för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan 

mellan dem.” (s. 79). Således passar modellen väl för mitt syfte. 
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Som komplement till dessa metoder har jag använt mig av Lars Melin och Sven 

Langes bok Att analysera text - stilanalys med exempel (2000). I boken ger de 

konkreta exempel på hur en stilanalys kan utföras och denna information har 

kombinerat med Hellspongs bok givit mig en bra utgångspunkt för min analys. Till 

materialanalysen har även Per Lagerholms bok Stilistik (2008) varit behjälplig då 

han däri presenterat olika sätt att närma sig en text. Boken har framförallt varit ett 

bra stöd till de frågeställningar där jag behövt räkna ut de analyserade blogginläggens 

LIX-värde, fundamentslängd och nominalkvot. 

Jag har jag valt ut fyra punkter som huvudfokus för min analys. Just dessa fyra 

frågeställningar valdes eftersom de tillsammans skapar en omfattande och tydlig bild 

över de enskilda blogginläggen och på så sätt gör den följande jämförande analysen 

lättare att genomföra. De frågeställningar som var mina fyra utgångspunkter 

presenteras i listan nedan.  

 

1. Är stilen verbal eller nominal? 

2. Är stilen lätt eller tung? 

3. I vilken utsträckning är stilen dialogisk? 

4. I vilken omfattning visar stilen på engagemang? 

 

Frågeställningarna kommer värderas i form av gradskillnader snarare än 

artskillnader. Följaktligen kommer värdeorden mer och mindre (t.ex. mer verbal än 

nominal/mindre nominal än verbal) bli centrala för att definiera texternas stil. Nedan 

följer en utförligare förklaring till vad frågeställningarna avser och vilka 

tillvägagångssätt jag använt mig av för att bedöma stilarna.  

3.5.1 Frågeställning 1 
 
Den första frågeställningen, om stilen är verbal eller nominal, innebär kort och gott 

att jag granskat hur verben och substantiven tagit form i texterna. En verbal text 

brukar oftast definieras som talspråklig medan en nominal text brukar gå mer åt det 

skriftspråkliga hållet. I boken Vägar genom texten (1997, s. 78) skriver Lennart 

Hellspong och Per Ledin att definieringen av en text som nominal eller verbal har att 

göra med informationstäthet. En text som är rik på substantiv är i regel mer 

informationstät än en text som innehåller många verb, vilken snarare är 

informationsgles. För att beräkna om texterna är verbala eller nominala har jag 
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använt mig av en metod kallad nominalkvot (N/V-kvot). Per Lagerholm skriver i 

boken Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan (2013) att nominalkvoten visar  

”det kvantitativa förhållandet mellan substantiv och verb, som då blir ett enkelt men 

effektivt mått på informationstätheten” (s. 68). Uträkningen görs helt enkelt genom 

att antalet substantiv divideras med antalet verb vilket genererar ett tal som indikerar 

tal- eller skriftspråklighet. Melin och Lange (2000, s. 168) skriver att medelvärdet för 

en morgontidning, som får räknas som formellt skriftspråklig, ligger på 1,04. 

Nominalkvoten i denna undersökning förväntas följaktligen hamna en bit under 

detta värde. Det ska även tilläggas att det finns mer djupgående varianter för att 

beräkna N/V-kvot som då även innefattar prepositioner och particip tillsammans 

med substantiven och pronomen samt adverb tillsammans med verben. I den här 

undersökningen har jag emellertid endast räknat substantiv och verb.  

3.5.2 Frågeställning 2 
 
Den andra frågeställningen, om stilen är lätt eller tung, ser till menings- och 

ordbyggnad. Denna frågeställning går hand i hand med den första då stilens 

lätthet/tyngd till viss del går att avgöra baserat på dess informationstät-/gleshet.  

Jag har undersökt om stilen i texterna är lätt eller tung genom att beräkna deras 

läsbarhetsindex (LIX). LIX kan användas för att få en uppfattning om hur lätt eller 

svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen 

långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent (LIX, 2019). På 

webbplatsen www.lix.se finns en tabell över hur LIX-värden ska tolkas och tabell 1 

visar detta.  

 

Tabell 1 Tolkning av LIX-värde. Fritt hämtad från LIX, 2019.  

LIX-värde Tolkning  

< 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - 60 

> 60 

Mycket lättläst, barnböcker 

Lättläst, skönlitt., populärtidningar 

Medelsvår, normal tidningstext 

Svår, normalt värde för officiella texter 

Mycket svår, byråkratsvenska 

 

http://www.lix.se/
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I boken Språknormer och språkvärdering (2016) problematiserar Per Lagerholm 

denna läsbarhetsformel genom att påtala några brister som formeln enligt honom 

har. Lagerholm (2016, s.123) menar bland annat att LIX är bristfälligt då den inte 

ger några svar på varför en text är svår. Detta skulle dock kunna motargumenteras 

med att menings- och ordlängd ger ett svar på detta. Vidare skriver Lagerholm att 

”LIX inte heller kan fånga läsvärde eller hur välskriven en text är. En text med lågt 

LIX-värde kan vara torftig, slarvig eller tråkig, vilket knappast är gynnsamt för 

läsbarheten” (s. 124).  

Med den här kritiken i åtanke har jag därför, som komplement till LIX-värde, 

även undersökt hur pass korta/långa huvudsatsernas fundament är. Texter med 

långa fundament brukar benämnas som vänstertunga och de kopplas ofta i hopp 

med tung och skriftspråklig stil. Jag förväntar mig emellertid att blogginläggen 

kommer vara högertunga vilket innebär att fundamenten överlag är korta. Denna 

tendens finns i stilar som vi uppfattar som lediga eller talspråkliga (Lagerholm 2008, 

s. 131).  

För att räkna ut texternas genomsnittliga fundamentslängd har jag manuellt 

räknat orden i de syntaktiska meningarnas fundament och sedan dividerat dessa med 

antalet syntaktiska meningar per inlägg. En syntaktisk mening avgörs av den 

syntaktiska uppbyggnaden, och är då en syntaktiskt självständig enhet, ofta en 

huvudsats med eventuella bisatser. (Lagerholm 2008, s. 121). Således skiljer sig en 

syntaktisk mening från den grafiska meningen som vi tänker på i vardagslag. En 

grafisk mening inleds med stor bokstav och avslutas med stort skiljetecken, vanligen 

punkt. (Lagerholm, 2008 s. 121). 

Enligt Melin och Lange (2000, s. 169) är medeltalet för kåserier 2,8 ord per 

fundament och bloggtexterna förväntas följaktligen ligga strax under detta tal. 

3.5.3 Frågeställning 3 
 
Den tredje frågeställningen, i vilken utsträckning är stilen dialogisk, undersöker i 

vilken omfattning skribenten uppmärksammar och talar med sina läsare. 

Lagerholm (2007) skriver att den dialogiska funktionen får språkliga konsekvenser 

på flera plan. Den påverkar bland annat valet av ord och grammatiska kategorier 

såsom första och andra persons pronomen, deiktiska uttryck (utpekande och 

kontextberoende uttryck t.ex. ”den där”), frågor, uppmaningar och responsord av 

olika slag (s. 101–102).  
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Här kommer även den studie som Greg Myers (2010) genomfört på bloggares 

olika verktyg för att skapa dialog med sina läsare. Utöver de ovan nämnda 

kategorierna nämner Myers även ett fenomen som han kallar enacting 

conversational interaction vilket innebär att bloggaren skapar en faktisk dialog i 

texten genom att tillskriva frågor eller påståenden som den faktiska läsaren inte 

sagt. (s. 84) I fortsättningen av den här uppsatsen kommer enacting conversational 

interaction ges den svenska titeln införande av samtalsinteraktion. Detta stildrag 

kan ta sig till uttryck i meningar som ”Jag vet, det var längesen jag bloggade nu” 

eller ”Jag vet vad ni tror, men…” Myers skriver: 

 

 There is usually something self-mocking about enacting conversational 

devices in writing, because written texts are typically supposed to be whole 

and finished, and these devices suggest a constant self-monitoring and 

revision (Myers, 2010 s. 86). 

 

Skribenten kan alltså visa upp sina brister, men genom att använda sig av det här 

stilgreppet går det att minska risken för eventuella arga kommentarer.  

Slutligen kommer jag i den här frågeställningen även se till hälsnings- och 

avskedsfraser vilka i många fall finns med i blogginlägg. Med detta avses både ord 

och fraser, exempelvis hejsan och vi hörs imorgon. 

De dialogiska uttrycken kommer divideras med den totala ordmängden per 

inlägg och sedan multipliceras med 100 för att se hur många dialogiska uttryck som 

förekommer per 100 ord.  

3.5.4 Frågeställning 4 
 
Med den fjärde och sista frågeställningen, i vilken omfattning stilen visar på 

engagemang, undersöker jag till hur många tydligt värderande ord, oftast i form av 

adjektiv och adverb, per 100 ord som inläggen innehåller. Exempel på denna typ av 

ord är: fantastiskt, väldigt, jättejobbigt och himla. I Bilaga 2 presenteras en 

fullständig lista över de ord som noterades i undersökningen. 

Myers (2010) skriver: ”bloggers often add adverbs in a way that emphasizes their 

attitude to a statement” (s. 106) och det är utifrån denna bakgrund som jag bestämt 

mig för att granska förekomsten av dessa och även adjektiv. 

Uträkningen har gjorts manuellt där jag markerat samtliga tydligt värderande 

ord för varje bloggare och årtal och sedan dividerat dem med inläggens totala 
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ordmängd. För att sedan få ut ett snittvärde som visar hur många tydligt 

värderande ord som används per 100 ord har jag multiplicerat snittvärdet med 100. 

4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer jag presentera resultaten av min undersökning. Resultaten 

kommer redogöras för i samma ordning som frågeställningarna presenterades i 

avsnitt 3.5 ”Metod för analys.” 

4.1 Är stilen verbal eller nominal? 
 

Till frågeställning 1 har jag undersökt om stilen i de analyserade blogginläggen är 

verbal eller nominal. Genom att beräkna nominalkvoten (N/V-kvot) på de olika 

inläggen kunde jag få fram tydliga siffror som indikerade åt vilket av dessa två håll 

som texterna tenderade att gå. Det första som undersökningen visade, och vilket 

också var förväntningen inför undersökningen, var att näst intill samtliga inlägg fick 

en N/V-kvot under 1,0 vilket indikerar att inläggens stil är verbal. Tabell 2 visar den 

genomsnittliga N/V-kvoten för de olika bloggarna per årtal. 

 
Tabell 2 Genomsnittlig nominalkvot per årtal. 

Årtal Beijer Löwengrip Referensgrupp 

2006 

2010 

2015 

2019 

Snittvärde 

0,81 

0,82 

0,88 

1,02 

0,88 

0,85 

0,64 

0,70 

0,84 

0,76 

0,75 

0,80 

0,82 

0,76 

0,78 

 

Utifrån det totala genomsnittet hos de olika bloggarna kan man se att Beijer, precis 

som förutsatt, är den av de analyserade bloggarna som har den högsta N/V-kvoten. 

Snittvärdet på 0,88 påvisar förvisso att hennes stil är något verbal, men eftersom 

resultaten värderas på en gradskala går det ändå att säga att hon är mer skriftspråklig 

än både Löwengrip och referensgruppen. Löwengrip landar å andra sidan på en 

genomsnittlig nominalkvot till ett värde av 0,76, vilket nästan är exakt i linje med 

referensgruppens genomsnitt, 0,78.  
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Utifrån resultaten från nominalkvotsundersökningen visar sig en tydlig signal, 

nämligen att ett formellt skriftspråk inte riktigt tycks passa sig när det gäller 

livsstilsbloggar. En annan intressant notering är att Beijers N/V-kvot ständigt ökar i 

värde då den stiger linjärt från 0,81 2006 till 1,02 2019. I Löwengrips fall sker det 

istället stora hopp i N/V-kvoten där hon går från en N/V-kvot på 0,85 2006 till 0,64 

2010 och 0,7 2010 för att 2019 nästan återgå till i princip samma N/V-kvot som hon 

hade 2006, 0,84. Det går också att se att någon form av genomsnittlig nominalkvot 

för livsstilsbloggare tycks ligga mellan 0,7 och 0,8. Utifrån detta kan man se att 

Löwengrip i genomsnitt förhåller sig väl till detta värde medan Beijer å andra sidan 

tycks ligga strax över den förväntade nominalkvoten. Hon gör dock inte lika stora 

avvikelser från denna som Löwengrip. Vad gäller konsekvens visar undersökningen 

att såväl Beijer som referensgruppen uppvisar marginella förändringar mellan de 

olika årtalen medan det i Löwengrips fall finns något större variation. Resultaten från 

referensgruppen indikerar också att nominalkvoten verkar vara någorlunda konstant 

genom åren. 

4.2 Är stilen lätt eller tung? 
 
Till undersökningens andra frågeställning har jag sett till hur lätt eller tung 

blogginläggens stil är. Resultaten från frågeställning 1 har redan givit en indikation 

på detta då en verbal text i regel upplevs som lättare än en nominal. För att ta reda på 

om texternas stil är lätt eller tung har jag använt mig av två olika uträkningar: LIX 

och fundamentslängd där jag inleder med att redogöra för LIX-resultaten som 

presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3 Genomsnittligt LIX-värde per åtal. 

Årtal Beijer Löwengrip Referensgrupp 

2006 

2010 

2015 

2019 

Snittvärde 

23,5 

27,0 

25,8 

28,0 

26,0 

33,8 

32,0 

30,3 

28,5 

31,2 

29,8 

24,8 

24,3 

28,8 

26,9 
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En av de första och mer utmärkande slutsatserna som går att dra från ovanstående 

tabell är att samtliga grupper har ett LIX-värde som indikerar att de är lättlästa. 

Utifrån Tabell 2 förstår man att texter med ett LIX-värde under 40 i regel räknas som 

lättlästa, och då det högsta värdet i den här undersökningen ligger på 33,8 kan man 

konstatera att blogginläggen ger en indikation på att vara lättlästa, åtminstone 

utifrån ett LIX-hänseende. Undersökningen visar också att LIX-värdet står relativt 

oförändrat över tid, vilket indikerar att det, just utifrån den här aspekten, inte skett 

någon större förändring i språkbruket hos livsstilsbloggar mellan 2006 och 2019. 

År 2019 visar upp ett intressant resultat där samtliga bloggare har ett värde 

mellan 28 och 29. I både Beijers och referensgruppens fall innebär detta en ökning 

från 2015 medan Löwengrip istället minskat sitt LIX-värde. 

Sammanfattningsvis kan man se att Löwengrip är den enda av bloggarna som 

visar upp en linjär förändring, där hennes LIX-värde ständigt går ner och man kan 

tänka sig att det har att göra med en konstant utveckling i språkbruket där 

meningarna och orden till synes blir kortare för varje nedslag i undersökningen.  

Utifrån det genomsnittliga LIX-värdet för samtliga årtal framgår det att Beijer 

är den som framstår som mest lättläst vilket är intressant då hon också var den som 

hade den högsta nominalkvoten i frågeställning 1. Beijer är också den som 

sammantaget ligger närmast referensgruppen i LIX-värde. En slutsats som går att 

dra kring det generella språkbruket hos livsstilsbloggar är att de i regel verkar vara 

lättlästa. 

Till frågeställningens andra del har jag beräknat de olika bloggarnas 

genomsnittliga fundamentslängd. Tabell 4 visar resultaten från undersökningen. 

 

Tabell 4 Genomsnittlig fundamentslängd per årtal. 

Årtal Beijer Löwengrip Referensgrupp 

2006 

2010 

2015 

2019 

Snittvärde 

1,87 

1,46 

1,70 

1,43 

1,62 

1,70 

1,21 

1,43 

1,53 

1,47 

1,43 

1,52 

1,32 

1,68 

1,49 

 

I avsnitt 3.7.2 berättade jag att av medeltalet för kåserier enligt Melin och Lange 

(2000, s. 169) ligger på 2,8. Med den siffran i bakhuvudet kan man se att resultatet 
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från undersökningen stärker det resultat som LIX-undersökningen redovisade, 

nämligen att stilen i det analyserade materialet är lätt och talspråkligt.  

Intressant är emellertid att Beijer, som hade lägst LIX-värde, nu har den högsta 

genomsnittliga fundamentslängden. Längre fundamentslängd visar emellertid, likt 

högre nominalkvot, på ett mer skriftspråkligt språkbruk och i det avseendet kan man 

hävda att resultatet inte var särskilt oväntat då Beijer även hade den högsta 

nominalkvoten. Det bör emellertid understrykas att Beijer, trots att hon hade högst 

värde både vad gäller nominalkvot och genomsnittlig fundamentslängd, alltjämt ger 

tydliga indikationer på ett talspråkligt språkbruk då hennes värden fortfarande ligger 

under de gränsvärden som indikerar skriftspråklighet. 

  I samtliga grupper ligger medeltalet rätt stabilt och det sammanlagda 

snittvärdet visar dessutom att ingen av de undersökta bloggarna avviker nämnvärt 

från de andra. Slutsatsen från frågeställning 2 blir följaktligen att stilen i 

livsstilsbloggar mycket riktigt är lätt. 

4.3 I vilken utsträckning är stilen dialogisk? 
 
Jag har med denna frågeställning undersökt hur pass mycket de olika bloggarna 

engagerar sina läsare, om de är dialogiska eller monologiska. De dialogiska inslag 

som analyserats är:  

 

• avsked 

• deiktiska uttryck 

• första och andra persons pronomen 

• frågor 

• hälsningar 

• införande av samtalsinteraktion 

• responsord 

• uppmaningar 

 

Jag har inte lagt något fokus på vilka av dessa uttryck som förekommer i vilken blogg 

eftersom urvalet av inlägg är så pass litet. Samtliga 48 inlägg har blivit analyserade 

och utifrån det har sedan ett snittvärde per blogg räknats ut genom att dividera 

antalet dialogiska inslag per år med antalet inlägg per år (4). Det genererade 
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resultatet har sedan multiplicerats med 100 för att kunna påvisa antal dialogiska 

inslag per 100 ord. Resultatet av analysen illustreras i tabell 5. 

 

Tabell 5 Förekomst av dialogiska uttryck per 100 ord.  

Årtal Beijer Löwengrip Referensgrupp 

2006 

2010 

2015 

2019 

Snittvärde 

6,32 

7,79 

6,11 

5,53 

6,44 

5,83 

9,65 

6,29 

6,94 

7,18 

5,87 

6,8 

7,34 

8,52 

7,13 

 

Som undersökningen visar finns det gott om dialogiska uttryck i samtliga 

blogginlägg. I sammanställningen av resultaten har jag inte granskat de enskilda 

dialogiska uttrycken utan istället sammanställt dem då det är helheten som är av 

intresse för mig. En notering som alltjämt gjordes var att pronomenet ”jag” förekom 

överlägset mest i samtliga texter (totalt 391 gånger). Just denna notering var 

intressant då den understryker det som Myers (2010) konstaterade efter att han 

genomfört en egen undersökning kring språkbruket på bloggar. Där skrev Myers att 

det mest framstående draget för bloggare när det kom till dialogiska uttryck var 

verbet think i kombination med pronomenet I. (s. 100). Min undersökning visar 

emellertid inta på samma regelbundna kombination mellan pronomenet jag och 

verbet tycker/tänker. 

I övrigt visar resultaten från undersökningen en linjär ökning i referensgruppen 

där antalet dialogiska uttryck per 100 ord stigit från 5,87 2006 till 7,13 2019. Hos 

samtliga av de undersökta bloggarna finns viss variation från årtal till årtal där den 

mest utmärkande av dessa finns hos Löwengrip som från 2006 till 2010 ökar sina 

dialogiska uttryck per 100 ord med 3,82, från 5,83 till 9,65. I alla övriga fall är 

skillnaden mindre markant och det totala snittvärdet för livsstilsbloggar verkar, 

enligt undersökningen, ligga någonstans mellan 6 och 8. Snittvärdet visar också att 

Beijer avviker en aning från Löwengrip och referensgruppen då hon ligger strax 

under de båda.  
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4.4 I vilken omfattning visar stilen på engagemang? 
 

Med den här frågeställningen har jag undersökt förekomsten av tydligt värderande 

ord. Dessa har i de allra flesta fall utgjorts av adjektiv och adverb och resultatet 

presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 6 Förekomst av värderande ord per 100 ord. 

Årtal Beijer Löwengrip Referensgrupp 

2006 

2010 

2015 

2019 

Snittvärde 

2,17 

1,73 

2,08 

2,07 

2,01 

2,52 

2,55 

1,24 

1,69 

2 

3,13 

2,37 

4,52 

1,77 

2,95 

 

Resultaten från undersökningen visar på ett relativt konsekvent användande av 

tydligt värderande ord från Beijer, som ligger strax över eller strax under sitt 

snittvärde på 2,01 vid samtliga årtal.  

Hos Löwengrip sker det ett påtagligt avtagande i användningen av tydligt 

värderande ord från 2006 och 2010 till 2015 och 2019 där hon minskar sin 

användning med ungefär 1 ord per 100 ord. Detta visar på viss, om än marginell, 

förändring i språkbruket hos Löwengrip. Om man utgår från min hypotes, att 

Löwengrip förändrat sitt språkbruk mer än Beijer, ger resultaten stöd till denna. 

Differensen är emellertid för liten för att man ska kunna slå fast detta konstaterande 

med någon större emfas.  

Referensgruppen visar även den upp en mer oregelbunden användning av 

tydligt värderande ord, men utifrån snittvärdet går det att konstatera att både Beijer 

och Löwengrip över tid tycks använda sig av ungefär ett tydligt värderande ord per 

100 ord mindre än genomsnittet. 
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat och här kommer även den valda 

analysmetoden utvärderas. Diskussionen relateras till den tidigare forskning som 

presenterades i avsnitt 2. 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Till det här arbetet har sammanlagt 48 inlägg från olika livsstilsbloggare analyserats, 

där två tredjedelar av dessa skrivits av Beijer och Löwengrip. Studien syftar till att 

påvisa indikatorer på stildrag i det generella bloggspråket och förhoppningen var att 

vidare genom detta också kunna peka ut förändringar av språkbruket, dels hos 

individer och dels hos gruppen livsstilsbloggare, mellan åren 2006 och 2019. 

Den hypotes som presenterades i inledningen, att Löwengrip skulle förändra sitt 

språkbruk mer än Beijer, kunde inte bekräftas som sann. De siffervärden som 

genererades i de olika frågeställningarna indikerade större förändring hos Löwengrip 

än Beijer, men en mer djupgående analys av deras språkbruk skulle vara nödvändig 

innan denna hypotes kan bekräftas. 

5.1.1 Talspråklighet 
 

I arbetets bakgrundsdel presenterades tidigare forskning inom språkbruk på nätet i 

allmänhet och bloggar i synnerhet. Där nämner Hård af Segerstad (2002) de nya 

kommunikationsformernas inverkan på vårt språkbruk. I avhandlingen syftar Hård 

af Segerstad till att motbevisa den allmänna åsikten att språkbruket försämras som 

följd av att nya kommunikationsformer introduceras. Hon skriver:  

 

The studies here show that language is neither deteriorating nor are modern 

users less able to use it successfully now than in the past. What is good and 

successful use is related to the concept of instrumental rationality, and a 

theory of linguistic adaptability is proposed here. This thesis has shown that 

these still rather new modes of communication have fostered new norms of 

expression and developed innovative ways of using written language (Hård af 

Segerstad, 2002 s. 263). 
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Detsamma kan sägas om bloggspråket där några av de mer utmärkande stildragen får 

sägas vara dess brist på språkliga regler och talspråkliga tendenser, vilken även är 

stildrag hos vad Hård af Segerstad kallar Computer mediated-communication 

(CMC).  

 

From speech […] we expect slang, non-standard grammatical constructions, 

sudden topic shifts and spontaneity. The same kind of argument is found in 

Baym (1996), who claims that although CMC is written it is marked by many 

features typically associated with face-to-face interaction (Hård af Segerstad, 

2002 s. 161). 

 

Resultaten från studiens två första frågeställningar understryker denna tendens till 

talspråklighet i bloggspråket, där såväl den genomsnittliga nominalkvoten som LIX-

värdet och fundamentslängden pekar på att bloggspråket är mer talspråkligt än 

skriftspråkligt. Detta tycks också vara den generella utvecklingen för språket. I 

artikeln ”Sociala mediers inverkan på språket” skriver Theres Bellander (2011) att 

”utvecklingen har gått mot att vi producerar mer skriftspråk under talspråksliknande 

förutsättningar […]. När vi granskar ordval och textstruktur i digital kommunikation 

ser vi att det verkar stämma.” Hård af Segerstads och Bellanders noteringar om 

talspråklighet i digitala medier överensstämmer således med de indikationer som ges 

i min studie. 

Resultatet från dessa undersökningar var både väntat och oväntat. Resultatet 

var väntat i det avseendet att språket på bloggar rimligen borde vara mer verbalt än 

språkbruket i dagstidningar och liknande medier.  Det var emellertid oväntat då de 

värden som räknades fram indikerade en anmärkningsvärt enkel och talspråklig stil.   

Den genomsnittliga nominalkvoten hos både referensgruppen och Löwengrip 

låg mellan 0,7 och 0,8, ett värde som Melin och Lange (2000, s. 168) beskriver som 

typiskt för gymnasistprosa, vars värde presenteras ligga på 0,72. I Beijers fall ligger 

den genomsnittliga nominalkvoten på 0,88, en kvot man förväntar sig från 

debattartiklar och kvällstidningar. (s. 168). En anledning till detta kan ha att göra 

med Beijers språkliga utbildning som sannolikt borde ha bidragit till att hon har ett 

mer skriftspråkligt språkbruk än Löwengrip och referensgruppen. 

Även den genomsnittliga fundamentslängden presenterade låga resultat hos 

samtliga bloggar där snittvärdet låg mellan 1,45 och 1,7. För att återigen ge 
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sammanhang till resultatet räknar Melin och Lange (2000) värdet 2,8 som typiskt för 

kåserier.  

De korta fundamenten tillsammans med de låga nominalkvots- och LIX-

värdena ger tydliga indikationer på verbal stil. En anledning till detta låga värde 

skulle kunna förklaras utifrån det åldersspann som studien avgränsat sig till, 

nämligen åldrarna 16 – 40. En del av de bloggare som analyserats är/var faktiskt 

tonåringar när inläggen skrevs och gick därför på just gymnasiet när inläggen skrevs. 

Med det i åtanke blir denna teori tämligen rimlig då gymnasister sannolikt också 

skriver gymnasistprosa. En annan teori kan förstås ha att göra med den språkliga 

frihet som bloggmediet erbjuder där exempelvis kraven på skriftspråklighet inte 

behöver följas lika strikt som i andra skriftgenrer. En tredje teori kring inläggens 

talspråklighet kan tänkas härstamma ur den frekvens som nya inlägg i regel skrivs. 

Majoriteten av de analyserade bloggarna har under analysperioden publicerat minst 

ett inlägg per dag. I Tidningen för litteraturvetenskap (2007) skrev Christian 

Lenemark en artikel, ”Författaren online”, som bland annat behandlade denna 

omedelbara publicering:  

 

[…] Dagboksskrivandet på webben skrivs för omedelbart offentliggörande. 

Snabbheten, att den är skriven och kan bli läst här-och-nu, i närmaste 

realtid, har också inneburit att bloggen ansetts förstärka den traditionella 

dagbokens autenticitets- och närvaroanspråk (Lennemark, 2007 s. 53). 

 

Således kan man sluta sig till att varje enskilt inlägg inte genomgår något omfattande 

förarbete utan snarare får ses som uttryck för bloggarens intryck och tankar för den 

specifika dag de publiceras. Per Lagerholm (2008) skriver att nominal stil, vilken 

man förutsätter har en högre nominalkvot, förknippas med skriftspråklig stil 

”eftersom skriften ofta kräver mer preciserad information och eftersom den 

informationstäta stilen förutsätter planering” (s. 132). Den frekvens med vilken 

inläggen publiceras kan alltså möjligen vara en av anledningarna till att stilen är så 

pass talspråklig. 

Dessa tre teorier förser oss förstås inte med hela förklaringen till att den verbala 

stilen är så pass framträdande i de analyserade blogginläggen, men bidrar åtminstone 

till en förklaring.  
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5.1.2 Engagemangsskapande 
 

Utöver talspråklighet och informationstät-/gleshet har jag i den här studien även 

undersökt bloggarnas förmåga och tendenser till att visa på engagemang och gå i 

dialog med sina läsare. Underlaget till denna frågeställning presenterades i 

bakgrundsavsnittet och då utifrån Myers (2010) forskning kring bloggen där han 

analyserar på vilka sätt bloggare skapar engagemang. Myers förklarar att vissa inslag 

förekommer i all form av text medan andra är mer specifika, eller mer frekvent 

förekommande, i bloggarna: ”Some of these devices are familiar from any other genre 

[…]. Other devices are developed more highly in blogs, where the writing is often 

highly informal and personal” (s. 77). 

Till detta ämne har två frågeställningar använts där den första syftade till att 

undersöka antalet dialogiska inslag per 100 ord i blogginläggen. Undersökningen 

visar att den grad till vilken dialogiska inslag används är hög. Undersökningen visar 

också en ökning i användandet av dialogiska inslag från 2006 till 2019. Redan 2002 

ger Karlsson (2002) en möjlig förklaring till vad som kan ha drivit denna utveckling, 

nämligen det ökade intresset för personliga berättelser. Karlsson talar förvisso om 

den personliga hemsidan och inte bloggar specifikt, men de noteringar hon gör är 

ändå överförbara till bloggmediet som man idag får säga har ersatt den personliga 

hemsidan Karlsson skriver:  

 

Även en stor del av hemsideanvändningen hänger samman med 

upprätthållandet av sociala relationer. I själva verket är kärnan hos de 

personliga hemsidor jag undersökt starkt knuten till chattandet som social 

aktivitet och till chattare som diskursgemenskap. Dock möjliggör internet en 

öppning utåt […]. På detta sätt är hemsidan både privat och offentlig 

(Karlsson, 2002 s. 153). 

 

En anledning till bloggarnas ökning av dialogiska inslag, som förvisso är marginell 

men alltjämt en ökning, kan alltså vara att bloggarna med åren blivit mer offentliga 

och populära än vad de var vid studiens början. I sin årliga studie Svenskarna och 

internet (2018) redogör Internetstiftelsen exempelvis för ökat bloggläsande bland 

svenska internetanvändare där man visar att det 2018 var 53 % av alla 

internetanvändare som läste bloggar, jämfört med 40 % 2015. Läsarna och intresset 

ökar och således uppstår också en större anledning för bloggarna att anpassa sitt 

språk till en större läsarskara, i detta fall i form av dialogiska inslag. 
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Resultatet från frågeställningen visade också att det dialogiska inslag som 

förekom mest var pronomenet jag vilket också var det Myers (2010) noterade i sin 

studie. Samtidigt skulle man kunna säga att en mer formell skriftspråklig stil 

möjligen hade lett till ännu högre förekomst av detta pronomen. Lagerholm (2008, s. 

144) skriver nämligen att utelämning av subjektet jag är vanligt i talspråklig stil, 

vilket uppsatsens tidigare frågeställningar indikerat att bloggarna har. Detta fenomen 

kallas ellips vilket Lagerholm (2008) definierar som ”utelämning av led utan 

innehållslig förändring” (s. 143). Dessa subjektslösa huvudsatser var även något som 

jag noterade vid analysarbetet, men då dessa inte var i fokus för studien kan inga 

tydliga siffror över dess förekomst presenteras. Däremot kan det konstateras att såväl 

första som andra persons pronomen förekom regelbundet i det analyserade inläggen. 

Den övergripande frekvensen av dialogiska inslag hos livsstilbloggar förefaller 

alltså vara hög. Förklaringen till att de dialogiska inslagen förekommer så pass ofta i 

just livsstilsbloggar ligger förstås till stor del i själva genren där innehållet i allra 

högsta grad kretsar kring den individuella bloggaren, dennes betraktelser och åsikter. 

Pramod K. Nayar skriver i sin bok An introdcution to new media and cybercultures 

(2010): ”The scale of self-expression for public consumption in blogging is 

considerably different from any other form of communication” (s. 91). Bloggen står 

således ut när det kommer till personliga uttryck vilket också innefattar dialogiska 

inslag. Nayar benämner bloggen som dialogisk längre fram i ovan citerat avsnitt när 

han säger ”the blog is written anticipating a respone, and this makes it dialogic” (s. 

92). Den mängd dialogiska inslag som presenterats i den här studien bekräftar detta 

påstående och kan dessutom delvis påvisa omfattningen till vilken dessa 

förekommer. 

Bloggar skapar även engagemang genom andra medel än rent dialogiska inslag 

och ett av dessa stildrag undersöktes i frågeställning 4 där tydligt värderande ord 

analyserades. I metodavsnittet presenterades bakgrunden till frågeställningen där 

Myers (2010) i sin studie noterade en hög frekvens av adverb i samband med 

blogginlägg och exemplifierar dess effekt genom att fokusera på adverbet absolutely. 

Myers (2010) menar att adverbet tydliggör bloggarens ståndpunkt. Jämför bara: ”Jag 

tycker om det” med ”Jag tycker verkligen om det.” Genom att införa adverbet 

skapas mer engagemang i det meningen uttrycker och detta inslag var regelbunden 

förekommande i de inlägg jag analyserade. Därtill spelade förstås även adjektiv en 

stor roll i att visa på engagemang vilket framgår om man ser på ”Vi gick till sängs 
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efter en lång kväll” och ”Vi gick till sängs efter en lång, härlig kväll.” I det här fallet 

fyller adjektivet liknande funktion som adverbet i föregående mening; det är 

värderande. 

Resultatet från undersökningen visade att både Beijer och Löwengrip i 

genomsnitt hade två tydligt värderande ord per 100 ord vilket var något mindre än 

förväntat sett till den personliga stil som förknippas med bloggspråk. 

Undersökningen visade också att samtliga analyserade bloggar minskade sin 

användning av tydligt värderande ord från 2006 till 2019. Förändringen var 

emellertid inte markant i något av fallen men är ändå intressant då den gick i motsatt 

riktning mot de dialogiska inslagens frekvens, som snarare ökade marginellt. Varför 

användningen av tydligt värderande ord minskat medan de dialogiska inslagen ökat 

är svårt att sia om utan att göra en mer djupgående analys, men en möjlig anledning 

skulle kunna ha att göra med ökad användning av bilder. Där en bloggare förut 

beskrev sin röda klänning med tydligt värderande ord som fantastiskt och fin räcker 

det idag att publicera en bild och skriva ”kolla in den här!” Att klänningen i fråga är 

fin eller ful ligger således implicit i den kontext som inlägget utgör och de tydligt 

värderande orden behövs följaktligen inte i lika stor utsträckning. En annan 

anledning kan ha att göra med att bloggarna fått större läsarskaror och att man 

därför mer eller mindre undermedvetet skapar mer dialog med sina läsare, vilket i sin 

tur kan påverka antalet tydligt värderande ord. Exempelvis skulle en fråga som ”vad 

tycker ni om denna klänning?” hypotetiskt kunna ersätta en mening som ”här är en 

klänning som jag tycker är jättefin.” 

 5.2 Metoddiskussion 
 
Den här studien syftar till att analysera språkbruket på livsstilsbloggar för att kunna 

peka ut typiska stildrag för genren. Dessutom var förhoppningen att kunna hitta 

markörer som visade på språklig förändring hos de två bloggare som jag mer specifikt 

skärskådat, Sandra Beijer och Isabella Löwengrip. För att kunna göra detta behövdes 

en stor mängd material över ett stort tidsspann. Bloggmediet är väldigt tacksamt att 

analysera sett från ett materialinsamlingsperspektiv då inläggen ofta är en Google-

sökning bort. Det var däremot smått problematiskt att finna inlägg som behandlade 

liknande ämnen, trots att samtliga bloggare klassades som livsstilsbloggar. I 

slutändan utgjordes åtminstone majoriteten av inläggen av så kallade 
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vardagsbetraktelser vilket förvisso kan innefatta mycket, men som ändå ryms under 

samma etikett. 

Själva metoden för analys baserades i första hand på Hellspongs bok Metoder 

för brukstextanalys (2001). De frågeställningar som hämtades därifrån lämpade sig 

bra för att kunna sammanställa den stora mängden material på ett smidigt sätt. 

Genom att undersöka om stilen var verbal eller nominal, lätt eller tung i kombination 

med dialogiska och engagerande stildrag kunde en bild över de generella stildragen 

för livsstilsbloggar målas upp. Kostnaden för detta tillvägagångsätt blev emellertid att 

de enskilda inläggens stildrag inte uppmärksammades till särskilt stor utsträckning. 

Som följd av detta kan undersökningen sägas ha blivit något sifferbaserad. Med det 

menas att specifika ordval, meningskonstruktioner och känslouttryck fick ge plats för 

mer generella noteringar som sedan kunde kvantifieras. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt var emellertid att resultaten fick en större tillförlitlighet då en större 

mängd material kunde analyserats jämfört med hur det hade varit om varje enskilt 

inlägg skärskådats. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att det bästa 

tillvägagångsättet sannolikt hade varit att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ 

analys, men det fanns dessvärre inte utrymme för det i denna studie. 

Sett till undersökningens resultat blir slutsatsen att metoden både lämpade sig 

bra och dåligt för studiens syfte. Undersökningen blev lyckad i den mån att konkreta 

stildrag för det generella bloggspråket kunde pekas ut. Å andra sidan var metoden 

något för allmän för att konkreta språkförändringar hos Löwengrip och Beijer skulle 

kunna pekas ut. Detta ledde till att allmänna konstateranden kring indikatorer till 

språkförändring hos de båda kunde göras, men att peka ut de konkreta 

anledningarna till detta blev desto svårare. 

6. Avslutning 
 

Den här studien har på ett tydligt sätt visat upp stildrag som får anses vara typiska för 

bloggspråket. Studien har visat att det generella språket på livsstilsbloggar i högsta 

grad är personligt, verbalt och engagerande. Genom att undersöka nominalkvot, 

fundamentslängd och LIX-värde har rätt trovärdiga siffror kunnat presenteras och 

dessa har dessutom kunnat ställas i relation till stilnivån hos andra texttyper genom 

de olika formlernas jämförelsevärden. 
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Den hypotes som presenterades i inledningen, att Löwengrip skulle förändra sitt 

språkbruk mer än Beijer, kunde delvis bevisas som sann. De siffervärden som 

genererades i de olika frågeställningarna indikerade detta, men en mer djupgående 

analys på Beijers och Löwengrips språkbruk skulle vara nödvändig innan denna 

hypotes kan bekräftas. 

Förhoppningen är att min studie lyckats bidra till det ännu relativt outforskade 

bloggspråksområdet. Språket på livsstilsbloggar kan säga mycket om vår samtid och 

kartläggningen över några av de mer generella stildragen genom att studera 

bloggspråket över tid har förhoppningsvis en plattform att ta avstamp från för vidare 

studier inom ämnet skapats. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Under studiens gång har nya intressanta aspekter av bloggspråket dykt upp. En av 

dessa aspekter handlar om sponsrade kontra icke-sponsrade inlägg. Eftersom 

majoriteten av de mer populära bloggarna idag får sin inkomst från sponsorer vore 

det intressant att genomföra en jämförande studie av hur språkbruket hos enskilda 

bloggare varierar när inläggen är sponsrade kontra icke-sponsrade.  

En annan aspekt som vore intressant att undersöka är andra bloggkategorier, 

förslagsvis politiska bloggar. Språkbruket där lär skilja sig avsevärt från de bloggar 

som analyserats i denna studie, men frågan är hur. Detsamma kan sägas om andra 

kategorier som sport, mat och inredning. Är även dessa bloggar personliga och 

talspråkliga, eller finns det markanta skillnader? 

En studie som jämför inlägg på bloggar med inlägg på Facebook skulle också 

vara intressant, speciellt om man utgår från offentliga personer. Behandlar 

skribenterna de båda kanalerna på olika sätt eller finns det stora likheter mellan 

uttryckssätt och språkbruk?  

Eftersom den här analysen bortsett från de bildar som i princip alla inlägg 

innehöll skulle det slutligen vara intressant att genomföra en multimodal analys där 

samspelet mellan text och bild analyseras. 
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Sandra Beijer 

Hämtade: 2019-02-25 
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Bilaga 2: Starkt värderande ord 
 
absolut (3 ggr) 

alldeles 

allra 

besviken 

bästa (2 ggr) 

desto 

dyngsura 

dåligt 

enorm (2 ggr) 

exceptionellt 

extremt (2 ggr) 

fin/-a/-t (3 ggr) 

finfin 

fruktansvärt/-da (3 ggr) 

för 

galet  

galna 

ganska 

glad 

gott 

grym (2 ggr) 

halvjobbigt 

halvtrist 

hela 

helt (10 ggr) 

hemskt 

himla (6 ggr) 

häftig/-t (2 ggr) 

härlig/-a (4 ggr) 

idiotiska 

innerligt 

intressant 

jobbigt 

jäkligt 

jättebra (3 ggr) 

jättejobbigt 

jättemysigt 

jättestora 

jättetrevligt 

jätteviktigt 

kanon 

klart 

knasig 

kräsna 

kul 

lite (8 ggr) 

lustigt 

lyckligt 

läskigt 

mer 

mums 

mycket (7 ggr) 

mysig/-t (4 ggr) 

nice 

njuta 

någonsin 

ont 

otroligt (3 ggr) 

ovärderlig 

pepp/-ig (2 ggr) 

perfekt (3 ggr) 

problematisk 

rejält (2 ggr) 

riktigt (6 ggr) 
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roliga 

ruggigt 

rätt (4 ggr) 

sjukt (3 ggr) 

självklart 

skönhet 

skön/-t (2 ggr) 

smart 

smått (2 ggr) 

snart 

speciell 

spännande 

strålande 

supermysigt 

supertråkig 

så (23 ggr) 

sådan 

sämst/-a (2) 

söta 

tillfredställande 

totalt (2 ggr) 

trevlig 

trist 

tyvärr 

ultimat/-a (2 ggr) 

underbar/-t/-a (3ggr) 

underliga 

urbra 

ursnyggt 

uselt 

va 

vacker 

verkligen (8 ggr) 

väldigt (5 ggr) 

äcklig 

äntligen 

överlycklig 
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