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Abstract
I den här uppsatsen har jag analyserat tre tidningsartiklar från herrtidningen Moore, och tre
tidningsartiklar från tjejtidningen Solo. Jag har analyserat en artikel i varje nummer, så totalt
har jag använt sex tidningar. Utöver artiklarna har jag också analyserat två av tidningarnas
omslag. Efter analyserna har jag gjort jämförelser mellan de båda tidningarnas artiklar och
omslag för att se om det går att påvisa några skillnader, men även likheter.
Min avsikt med att göra det här var att bevisa vetenskapligt att skillnader finns i
tidningarnas informationsdesign, alltså deras bilder, texter och layout. Jag har analyserat
artiklarna efter en ganska strikt modell, men även tagit mig friheten att välja bort eller lägga
till vissa element i modellen beroende på vilken sorts artikel jag analyserat.
Efter mitt arbete har jag upptäckt att flera bevisningsbara skillnader föreligger, men även att
artiklarna och omslagen har gemensamma drag på flera plan. Några av skillnaderna var till
exempel att Moores artiklar ofta var mer ironiska, sarkastiska och även mer slangartade och
med visst innehåll av ”fult språk”. Omslaget visade sig också vara mer aggressivt i sina
färgskalor, i den mån att färgerna var mer mättade än på Solos omslag. Att en tydlig
ämnesskillnad föreligger i textpuffarna på omslaget är också tydligt. Denna ämnesskillnad
tycks vara målgruppsberoende, då tidningarna har två helt olika målgrupper.
De likheter jag har funnit är främst på textuell nivå. Procentantalet långa ord är till exempel
ofta nästan identiskt mellan flera av de jämförda artiklarna.

Nyckelord: Textanalys, stilanalys, bildanalys, tidningsanalys, tidningar, media, målgrupper
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Inledning
Bakgrund
På den svenska marknaden finns det hundratals tidningar, vars gemensamma syfte är att locka
läsare i hela landet. De har dock olika målgrupper och det visar sig tydligt på deras
framställningssätt i text, bild och layout. Målgruppen är det som redaktioner arbetar utifrån
och har ständigt närvarande i sitt tankesätt. ”En tidning kryper inte gärna utanför sin målgrupp
eftersom man då riskerar att tappa läsare och intäkter. Målgruppen är tyst närvarande på varje
redaktion.” (Arvidsson 2007).
Jag har valt ut de två livsstilsmagasinen Solo och Moore för att granska hur de använder
informationsdesign för att anpassa sig till sina målgrupper.
”Solo är ett magasin, vars huvudsakliga målgrupp är unga kvinnor, som utkommer 12 gånger
per år. Tidskriften hade år 2004 en upplaga på 43 300 exemplar och en räckvidd på 113 000
läsare. Den största läsarkategorin är åldersgruppen 15-24 år. 85 procent av läsarna är kvinnor,
och det finns ungefär lika många läsare i storstad som utanför storstad”. (VA-rapport 2005).
”Moore distribueras med Tidsam på 6 800 försäljningsställen över hela Sverige. Tidningen
går även att prenumerera på och har i dagsläget över 24 000 prenumeranter. Moore har tagit
stora maknadsandelar och har idag en upplaga på 55 000 ex. [...] Moores målgrupp är män
mellan 18 – 35 år med huvudsakligt fokus på segmentet 25 – 35 år i storstadsregionerna.”
(LejonMedia)
Att jag har valt just dessa två tidningar är för att de har ungefär lika stor upplaga, samt en
målgrupp som är snarlik i ålder. Att den ena tidningen riktar sig till kvinnor och den andra till
män är ett medvetet val av mig för att upptäcka eventuella målgruppsberoende skillnader i
utformningen av informationsdesignen.

Syfte
Mitt syfte med uppsatsen är att analysera sex artiklar och två omslag totalt och sedan göra
jämförelser mellan dessa för att se vilka skillnader och likheter som föreligger mellan
tidningarna.

Frågeställning
Finns det några skillnader och likheter i utformningen av informationsdesignen hos de båda
tidningarna, och i så fall vilka?

Urval och avgränsningar
Jag har valt att analysera tre artiklar från Moore och tre från Solo, samt ett omslag från
vardera tidningen. Att hela tidningarna från början till slut inte har analyserats beror på
tidsbrist. Jag har försökt balansera analyserna jämnt mellan de båda tidningarna och även
försökt göra dem ungefär lika omfattande för att få valida resultat.
Jag har även begränsat mig till att analysera artiklarna och omslagen på språk- och
layoutnivå. Målgruppsberoende skillnader finns alldeles säkert mellan tidningarna. Jag har
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tänkt ta reda på vilka dessa skillnader är, men fokus kommer inte ligga på varför de
förekommer.

Metod
Jag har använt mig av en hermeneutisk, en deskriptiv och en deduktiv metod under mitt
arbete. Hermeneutisk, därför att jag har tolkat artiklarna och försökt uppnå en djupare
förståelse för vad de egentligen vill säga
(http://www.mv.helsinki.fi/home/wadenstr/histfil/hermeneutik.htm).
Deduktiv, för att jag har utgått ifrån en hypotes och försökt verifiera den. (Backman 1998,
s.48)
Deskriptiv, för att jag har beskrivit text, bild och layout i båda tidningarna och kategoriserat
den informationen (Ejvegård 2003, s.32).
Artiklarna
Jag har valt att analysera sex artiklar, från sex olika nummer. Tre artiklar per tidningssort.
Alla artiklar är analyserade ”i par” så att de ska vara lätta att jämföra med varandra efteråt.
Jag har valt två recensionsartiklar, två artiklar om raggteknik, samt två artiklar med
djupintervjuer. I dessa har jag sedan undersökt i huvudsak texten, men även bilderna samt den
kontext dessa förekommer i.
Omslagen
Jag har valt två omslag av de sex tidningar jag använt mig av. Ett omslag från varje
tidningssort. Här har jag gått in och tittat på färgerna, bilderna, omslagsmodellen, samt
textpuffarna. Jag har inte följt någon specifik analysmodell i det här fallet, men fått inspiration
från uppsatsen ”Vad kännetecknar ett säljande omslag?”.
Textanalys
För att kunna analysera artiklarna likvärdigt och på ett så effektivt sätt som möjligt har jag
valt att följa analysmodellen ur Hellspong & Ledins bok ”Vägar genom texten”. Jag har tagit
med alla huvuddelar i analysen, men avvikit från en del detaljfrågor ifall de inte har känts
relevanta för den artikel jag analyserat för stunden.
Bildanalys
När jag har analyserat bilderna i artiklarna, samt bilderna på omslagen har jag använt mig av
formalanalys och ikonografisk analys ur ”Möten med bilder” av Yvonne Eriksson och Anette
Göthlund.

5

Jämförelser
Jag har avslutningsvis gjort jämförelser mellan de artiklar som motsvarar varandra, samt de
båda omslagen. Jag har jämfört på samma nivåer hela tiden för att vara säker på att få fram
valida resultat. Om jag till exempel har analyserat två artiklars textuella nivå så har jag gjort
en jämförelse där för att få fram likheterna eller skillnaderna mellan artiklarna.

Teori
Min teori bygger på Larssons modell om målgruppsanpassad kommunikation. Modellen visar
hur informationstolkning påverkas av olika människors attityder, och hur detta i sin tur leder
till att önskade eller oönskade beteenden uppstår. Så här skriver Larsson om sin egen modell:
”Behov och motivation är centrala frågor för människan, så även i dess kommunikation. Om
en viss information inte kan antas behövas, eller om inte relevans uppfattas, mottages den
troligtvis inte heller av mottagaren och då kan budskapet behöva utformas annorlunda. Lika
viktigt som motivationen är en realistisk bild av målgruppens attityder. Modellen nedan visar
hur människor tar emot och söker information som passar deras attityder men stöter bort den
som inte gör det. Beroende på vilket beteende som eftersöks måste alltså budskapet anpassas
utifrån dessa attityder hos målgruppen.” (Larsson, 2001)

Modell, Larsson (2001, s.129)

Säg till exempel att en tidning har för avsikt att med en artikel få läsaren att tycka eller tänka
bra eller dåliga saker om spel. Det kan röra sig om spelrecensioner. Om skribenten av artikeln
uttrycker sig grovt och använder sig av grovt språk, kan två saker ske. Det första alternativet
är att informationen tas in av någon som inte har någonting alls emot svordomar, och som
kanske till och med tycker att det ger texten en intressant touch. Då kanske ett önskat
beteende följer; han eller hon håller med skribenten. Om informationen däremot tas emot av
någon som avskyr svordomar så sjunker artikelns trovärdighet i dennes ögon och han eller
hon kanske bara lägger ifrån sig tidningen. Det här är dock bara ett exempel på hur modellen
kan appliceras.
I mitt arbete har den här modellen stor vikt, därför att jag undersöker vilka
informationsdesignmässiga skillnader som finns mellan tidningarna. Genom att hitta
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skillnaderna kan man se vilka attityder målgruppen förväntas ha gentemot ämnet. Solo skulle
ju självklart inte publicera en artikel som de inte tror kommer accepteras av målgruppen.
Därför skriver de artikeln med en viss föreställning om målgruppens attityder och intressen.

Tidigare forskning
Jag har hittat flera arbeten som ligger nära mitt forskningsområde, men inget som exakt liknar
mitt arbete. Jag har främst sökt i databasen SAGE Premier, som innehåller 390 tidskrifter från
ämnesområdena samhällsvetenskap och humaniora (http://www.mdh.se/bib/databaser/).
Jag har fokuserat på att välja rätt sökord för att snabbt få bra träffar. Exempel på sökord jag
har valt är; ”media”, ”text analysis”, ”image analysis”, ”gender”, ”target group”, comparing
text”, ”comparing images”, ”magazines”. Med hjälp av dessa sökord har jag funnit flera
uppsatser som på något sätt går att likna vid eller relatera till min egen undersökning:

Studier har gjorts på hur till exempel alkoholkonsumtion tas upp i tidningar för kvinnor
jämfört med tidningar för män (Lyons, Dalton and Hoy 2006). Detta berör ju visserligen det
här med att jämföra och undersöka, men fokus ligger inte på informationsdesign.
Vidare har jag funnit en undersökning som studerar hur män beskrivs och framhävs i
tidningar för unga kvinnor (Firminger 2006). Detta berör dock inte informationsdesign, utan
ligger mer på genusforskning.
”Tvetydigheten i damtidningar – Om hur en kvinna förväntas vara om tidningarna får
bestämma” (Andersson 2006) är en undersökning och jämförande analys av tidningarna
Femina och Amelia. Analysen är på textuell nivå och rör därför i viss mån min forskning.
Fokus tycks dock vara att hitta textuella drag som förtydligar och stärker författarens åsikt om
att kvinnor framställs på ett visst sätt i tidningarna. Det är inte syftet med mitt arbete.
”En kvalitativ analys av Aftonbladets nätupplaga” (Jonsson 2006) innehåller en djupgående
analys av Aftonbladets hemsida. Arbetet liknar mitt i det avseende att det rör sig om analys på
informationsdesign-nivå, men skiljer sig från mitt eftersom analysen är av en websida, samt
för att någon jämförelse med andra websidor inte förekommer.
Uppsatsen ”Populärmagasin – vad kännetecknar ett säljande omslag” (Larsson & Angeria
2007), tar upp vilka komponenter som är avgörande för att ett omslag ska uppskattas och sälja
hos allmänheten. Den har gett mig en insikt i vad det är som ligger till grund när man gör ett
omslag. Genom deras uppsats har jag fått inspiration till mina omslagsanalyser.
”’SOLO har fått en lillasyster!’ - En undersökning om hur formen och innehållet skiljer sig
mellan tidningarna Solo och Solo G” (Laurell 2005) innehåller en omfattande analys om de
informationsdesignmässiga skillnaderna mellan de två tidningarna. Jag har haft nytta av denna
uppsats i min forskning, eftersom Solo är en av de tidningar jag har analyserat.
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Definitioner och metodologi
I mina textanalyser har jag använt mig av Lennart Hellspong och Per Ledins bok ”Vägar
genom texten”, som behandlar brukstextanalys. För bildanalyserna har jag använt boken
”Möten med bilder” av Yvonne Eriksson och Anette Göthlund för att gå till väga på rätt sätt.
Nedan kommer jag att ta upp de definitioner och den metodologi jag har använt mig av ur
deras böcker för att göra mina analyser. Detta för att det ska bli enklare att följa med i
resultatdelen av uppsatsen.

Vägar genom texten
Hellspong & Ledin har i deras bok utformat en modell för textanalys som förespråkar att alla
brukstexter är uppbyggda efter samtliga eller åtminstone någon utav dessa fem olika
strukturer:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontextuell struktur – vilket sammanhang verkar texten i?
Interpersonell struktur – hur vill texten verka mot eller påverka sin omgivning?
Textuell struktur – hur är texten uppbyggd rent språkligt och grammatiskt?
Ideationell struktur – hur är texten organiserad och disponerad?
Stilen – vilka stildrag är utmärkande i texten?

Jag har tittat på samtliga strukturer utom den ideationella, då den inte är lika relevant för mitt
arbete. Jag har mer varit ute efter hur texten är skriven rent språkligt, samt hur den vill
påverka målgruppen i sin kontext. Av den anledningen har jag utelämnat den ideationella
strukturen ur mina analyser. Inom varje struktur ingår flera moment man kan analysera och
har valt vissa moment och utelämnat andra, beroende på den aktuella artikeln. Det är
nämligen svårt att göra en textanalys utifrån en en mekanisk metod. För bästa resultat ska man
istället variera analysmodeller beroende på texten (Hellspong & Ledin, s.47).
Kontextuell struktur
I Hellspong och Ledins modell ingår i den kontextuella strukturen följande element:
Verksamhet, deltagare, kommunikationssätt, intertextuell kontext och kulturkontext
(Hellspong & Ledin, s.62). Jag har valt att utelämna kulturkontexten ur mina analyser, då det
främst har varit textens inre som har intresserat mig, inte så mycket hur texten påverkas av
kulturen i samhället.
Inom verksamhet har jag tagit upp och analyserat när texten är skriven, av vem den är
skriven, samt för vilket syfte.
Inom deltagare har jag undersökt vilka som deltar i textens kommunikationsprocess. Vilka
är sändarna och mottagarna? Jag har även tittat på om deras relation är symmetrisk eller
asymmetrisk. Alltså, vem som har makten. I en manual är det till exempel skribenten som har
makten eftersom läsaren är beroende av dennes kunskap.
Inom kommunikationssätt har jag tittat på koden i texten, samt om den är smal eller bred.
Smal är den om den bara kan förstås av ett fåtal människor, bred om den kan förstås av en
större allmänhet.
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Inom intertextuell kontext har jag undersökt om texten har en stark vertikal intertextualitet
Alltså, liknar den andra texter inom samma genre?
Interpersonell struktur
I modellen ingår följande element inom den interpersonella strukturen: Språkhandlingar,
attityder och ramar (Hellspong & Ledin, s.193) Jag har tittat på samtliga av dessa element,
men gått in olika djupt beroende på artiklarna.
Inom språkhandlingar har jag undersökt vilka allmänna språkhandlingar som finns, alltså
uppmaningar, frågor, interjektioner och utrop. Jag har även undersökt om metatextuella
språkhandlingar förekommer, alltså ord eller meningar som klargör textens funktion.
Inom attityder har jag granskat vilka personers attityder som lyser igenom texten. Jag har
gjort det genom att analysera vilka värdeord som förekommer. Värdeord är ord som visar
personers inställning till något, och de har kategoriserats som plusord (positiva ord) och
minusord (negativa ord).
Inom ramar har jag undersökt vilka sändar- och mottagarroller som finns, alltså vem är det
som tilltalar vem i texten? Jag har även granskat huruvida sändaren framträder med personliga
pronomen, samt om det finns ett direkt tilltal i texten. Jag har också tittat på om det finns
direkt anföring (uttalande med talstreck framför) i texten. Vidare har jag kikat på om sociala
figurer, som till exempel ironi och sarkasm förekommer. Begreppen närhet och distans har
också granskats. Hur nära, respektive distansierad är texten i förhållande till dess läsare?
Textuell struktur
I modellen ingår följande element inom den textuella strukturen: Lexikogrammatik,
textbindning och komposition (Hellspong & Ledin, s.112). Jag har tittat på alla dessa element,
men gått in olika djupt beroende på artiklarna.
Inom lexikogrammatik har jag tittat på ordlängden, samt hur stor del av texten som helhet
som är långa ord. 30 % är standard för brukstexter (Hellspong & Ledin, s.71) och jag har
jämfört denna standard med hur det ser ut i artiklarna jag undersökt. Jag har även undersökt
huruvida texten är allmän eller specifik, konkret eller abstrakt, samt nominal eller verbal.
Inom textbindning har jag kikat på om texten är noga med tema-rema-principen, alltså om
den går från det bekanta till det obekanta. Jag har också tittat på vilka typer av
konnektivbindningar som förekommer i texten, alltså vilka ord som binder ihop satser och
meningar. Är de additiva (”och”), temporala (”sedan”), kausala (”därför att”) eller adversativa
(”men”)?
Inom komposition har jag undersökt hur texten är disponerad. Går det att tala om en
temadisposition (olika aspekter av samma ämne), och är den i sådana fall specificerande eller
generaliserande? Alltså, går den från det mer specifika till det mer allmänna eller tvärtom?
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Stilen
För att avgöra vilken stil de olika texterna har, har jag utgått från olika stildrag och stilaxlar.
En text kan ha textuella, ideationella, interpersonella och kontextuella stildrag (Hellspong &
Ledin, s.215)
De textuella stildragen utgörs av följande stilaxlar: Nominal eller verbal, tung eller lätt,
enkel eller utsmyckad, pratig eller koncentrerad.
De ideationella stildragen utgörs av följande stilaxlar: Konkret eller abstrakt, exakt eller
vag.
De interpersonella stildragen utgörs av följande stilaxlar: Dialogisk eller monologisk,
informell eller formell, subjektiv eller objektiv, personlig eller opersonlig, engagerad eller
distanserad, ironisk eller seriös.
De kontextuella stildragen utgörs av följande stilaxlar: Allmänspråklig eller fackspråklig,
skriftspråklig eller talspråklig.
När jag har analyserat stilen har jag undersökt vilka stilaxlar som bäst stämmer överens med
artikeln. Jag har även försökt gå utanför analysmodellen och bilda mig en uppfattning om
vilken stil texten har som helhet, istället för att bara titta på dess beståndsdelar.
Avslutningsvis har jag tittat på hur textens funktion uppfylls. Är stilen effektiv så tillvida att
den uppyller sin funktion?

Möten med bilder
Boken förespråkar ett antal olika metoder för bildanalys, och är skriven av Yvonne Eriksson
och Anette Göthlund. De metoder som tas upp är: Formal- och stilanalys, ikonografisk analys,
samt ikonologisk tolkning. Semiotiken tas också upp i boken, om än inte lika utförligt. Nedan
kommer jag att beskriva bokens olika metoder något mer ingående, och sedan förklara vilka
av dem jag har utgått ifrån i mina bildanalyser, samt varför jag valt just dessa.
Formalanalys
Formalanalysen utvecklades av Heinrich Wölfflin och när man gör en formalanalys tittar man
på bildens komposition, färg och form. Dessa tre komponenter utgör grunden i bildens
kommunikation. Grunden i formalanalysen är den helt objektiva beskrivningen av bilden.
(Möten med bilder, s.25-26).
Stilanalys
Stilanalysen används främst för att fastställa vilka gemensamma drag som återfinns hos en
grupp konstnärers verk under en viss period. Därför är den bra om man vill undersöka
förändring eller kontinuitet (Möten med bilder, s.28).
Ikonografisk analys
Den ikonografiska analysen innebär att man ”analyserar betydelsen av bildens olika element,
dels relaterar dem till varandra” (Möten med bilder, s.33).
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Ikonologisk tolkning
Den ikonologiska tolkningen innebär att man ”avläser betydelsen av de symboler som
förekommer i bilden och sätter in dem i ett historiskt sammanhang; man måste här beakta
bildens kontext. Det handlar alltså om att tolka bildens innehåll som symbol för ett budskap.”
(Möten med bilder, s.34)
Semiotik
”Semiotiken är den vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen. Den
intresserar sig för kommunikation och meningsskapande. Förenklat kan man säga att det är en
teori om hur människor kommunicerar via tecken. Begreppet kan härledas till grekiskans
semaion, som betyder just tecken.” (Möten med bilder, s.34)
Inom semiotiken talar man alltså om olika tecken. En representation av någonting som ser ut
som dess motsvarighet i verkligheten brukar kallas för ett ikoniskt tecken. Man talar även om
indexikala tecken, som bygger på närhet, (rök är index för eld), samt symboler, som kan vara
utformade som ikoner men ha andra innebörder (ett kors är en symbol för kristendomen).
(Möten med bilder, s.37)
När man tolkar någonting enligt semiotiken, tar man först reda på bildens grundbetydelse
(denotation). Efter det undersöker man bildens associationer, eller merbetydelser
(konnotationer). (Möten med bilder, s.38)
Mitt tillvägagångssätt
Jag har börjat alla mina bildanalyser med att beskriva det jag ser framför mig, helt objektivt.
Vilka färger, vilka former förekommer i bilden? Alltså har jag utgått ifrån en formalanalys.
Vidare har jag analyserat, tolkat och diskuterat bilderna utifrån deras kontext och
beståndsdelar. Jag har alltså byggt på min formalanalys med en ikonografisk analys.

Resultat
Analys 1: ”Raggskola / Ragga med telefonen!”
MOORE, augusti 2007, s.58-59
Kontexten
Författare
Den här artikeln är ursprungligen skriven av en man vid namn Johnny Moe, och sedan
översatt av redaktören Fredrik Backman, som arbetar på tidningen Moore. Detta tillkännages
med röd text precis efter artikelns ingress. En bild av en leende man syns till vänster om
ingressen. Huruvida det är Johnny Moe eller Fredrick Backman på bilden framgår inte av
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artikeln. Vi får inte veta exakt datum då artikeln skrevs eller översattes utan får nöja oss med
att den trycktes i augustinumret år 2007.
Verksamhet och syfte
”Ragga med telefonen!” är en del av tidningen Moores raggskola, som återkommer i varje
nummer. Tidningen säljs både som lösnummer och som prenumeration i hela landet, och når
därför ut till väldigt många människor. Dock är unga män (18-35 år) tidningens primära
målgrupp.
Syftet med artikeln är att förbättra läsarnas raggteknik. Artikeln är tidsbunden, då den
behandlar ämnet mobiltelefoner, som ju är en modern uppfinning. För 50 år sedan hade
artikeln alltså inte fungerat, och om ytterligare 50 år kanske den inte heller kommer att göra
det, beroende på hur tekniken utvecklas.
Deltagare
Textens deltagare är skribenten och läsarna. Skribenten är i det här fallet Johnny Moe, men
Fredrick Backman kan ha färgat texten med sin egen personlighet vid översättningen.
Deltagarnas relation är något asymmetrisk. Skribenten har makten över läsarna. De som läser
artikeln vill lära sig hur de ska förbättra sin raggteknik. Detta förutsätter att de redan är
missnöjda med sin teknik, och är öppna för förslag på förbättring. Det ger alltså skribenten
makten att påverka med sina ord och personliga åsikter i ämnet.
Däremot har läsarna möjligheten att sluta läsa när de vill. De kan reagera på något i texten
och lägga tidningen ifrån sig. De är alltså inte tvingade att fortsätta läsa artikeln, de gör det på
eget bevåg. Man kan alltså sammanfatta med att skribenten har makten, men bara så länge han
lyckas övertyga sina läsare.
Textkod
Textens kod är förhållandevis bred i och med att den håller sig på en talspråklig nivå. Den kan
alltså begripas av de flesta. Dock kan man diskutera huruvida kvinnor verkligen skulle
uppskatta textens innehåll (den är trots allt mansinriktad). Äldre människor skulle också
kunna ha svårt att ta till sig det talspråkliga, ibland slangartade språket. De skulle kanske
förstå det, men inte uppskatta det och därmed tappa intresset. Genom att titta på dessa
avgränsningar har vi alltså redan gallrat ner målgruppen till i huvudsak unga män.
Bilder
Artikelns andra sida upptas av en bild som är ungefär en halv A4 stor. Den föreställer en tjej i
bikiniöverdel och bikinitrosor. Hon står på alla fyra och tittar förföriskt in i kameran. Hon är
ganska kraftigt sminkad och bakom henne skymtar vatten, vilket gör att vi kan dra slutsatsen
att hon befinner sig utomhus. I förgrunden syns en hand som håller i en mobiltelefon. På
mobiltelefonens display kan vi läsa ”Tio minuter sen? Jaha, du är en sån?”. Det är ett citat
taget ur artikelns brödtext. Klara associater finns mellan mobiltelefonen och en fjärrkontroll
(man riktar en fjärrkontroll mot tv:n för att styra den) och man kan därför fråga sig om
mobiltelefonen i detta sammanhang är tänkt att ”styra” tjejen på bilden.
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Det interpersonella
Uppmaningar
Den här artikeln är fullkomligt överhopad av uppmaningar. Det kommer inte som en
överraskning, eftersom det trots allt rör sig om en artikel med syfte att upplysa och förändra
beteenden hos läsaren. Men det är fortfarande en intressant iakttagelse. Bara rubriken i sig är
en enda stor uppmaning, som dessutom följs av en interjektion för att riktigt betona
budskapet: ”Ragga med telefonen!” Redan där fastställs resten av tonen i artikeln. Några
exempel på uppmaningar är: ”...var uppmärksam!”, ”Var en man!”, ”Ta kontroll!”, osv.
Frågor
Frågor finns också med i artikeln, dock inte i lika stor utsträckning. Dessutom rör det sig
främst om retoriska frågor, som läsaren ska ställa en tänkt tjej i olika situationer. Ett exempel
finns i artikelns avsnitt ”Språket”, sista meningen: ”Om hon påpekar att de är sexuella och
försöker sätta dit dig skriver du ’det var inte så jag menade, tänker du bara på sex?’”
Attityden
Skribentens attityd till ämnet lyser tydligt igenom, bland annat genom mängden värdeord.
Nedan följer en lista över textens värdeord. Dessa värdeord använder författaren för att
beskriva sin inställning till vilka sorts sms som i hans mening fungerar för att attrahera
kvinnor. Några exempel är: Lättsamt, sexigt, intressant, roligt.
Sändar- och mottagarroller
Det finns en tydlig sändarroll i artikeln. Skribenten. Han framkommer i jag-form i början av
artikeln för att berätta om sina erfarenheter av flirtande via sms. Sedan iklär han sig plötsligt
rollen som läsarens kompis och bundsförvant genom att använda sig av pronomenet ”vi” som
i ”vi män”. Det är hans sätt att verkligen komma ner på läsarens nivå och göra sig kompis
med denne. Därefter växlar han mellan jag- och vi-form för att ömsom visa sin auktoritet och
makt, ömsom bli läsarens kompis igen.
Läsaren tilltalas i du-form rakt igenom texten, och den fiktiva tjejen som får sms skrivs ut
med tredje persons ”hon”.
Ibland har skribenten valt att ge tydliga exempel på sms, och då har han låtit läsaren eller
tjejen bli textens ”jag” (beroende på sms:ets innehåll), respektive ”du”. För att tydliggöra vad
jag menar har jag valt andra styckets första och andra mening i avsnittet ”Lekfullheten”:
”Låt säga att en tjej skickar ett mess där det står ’du borde bjuda ut mig på middag!’ Då svarar
du ’det blir en minuspoäng för den frågan. Är du en golddigger?’”
I den här meningen skrivs tjejen först ut som tredje persons ”tjej”. Sedan blir hon sändaren av
ett sms där hon tilltalar den fiktiva killen (”du”). Sedan är det återigen författaren som talar till
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läsaren; ”Då svarar du”, varpå texten visar ett fiktivt sms från läsaren till tjejen, som då blir
”du”. Det finns alltså tre stycken ”du” i dessa två meningar. Först den fiktiva killen, sedan
läsaren, sedan den fiktiva tjejen. Det här exemplet valde jag för att visa hur komplicerade
sändar- och mottagarroller kan bli om texten innehåller inbäddningar, som i detta fall.
Det textuella
Ordlängd
I vanlig bruksprosa är medelvärdet för antal långa ord (sju bokstäver eller fler) 30 % (Vägar
genom texten, sida 71). I den här artikeln är antalet långa ord i procent bara 13 % (175/1281).
Och då är dessutom många utav de långa orden ord som vi inte omedelbart tolkar som långa.
Till exempel: Uppmärksam, anspelning, herregud, kvinnan, världen. En anledning till att
texten är så lättläst är givetvis att skribenten vill komma ner på läsarens nivå. Detta blir
enklare med en talspråklig och mer slangartad stil.
Nominal eller verbal?
Artikeln innehåller ungefär lika många verb som substantiv. Texten är ju uppmanande, något
som i sig bidrar till andelen verb (skicka, skriva, sända, osv.). Men å andra sidan så behöver
författaren även många substantiv för att bygga upp en känsla av stabilitet i texten (man
skickar inte bara, utan man skickar ett SMS, osv.) Exempel på substantiv är: Träning,
tekniker, attityd, energi, tema, telefonen, sms-konversationer, män, kvinnor, språk. Texten är
alltså balanserad i det avseendet att den innehåller ungefär lika många verb och substantiv.
Specifik eller allmän?
Texten är allmän. Den domineras av korta ord, något jag redan har tagit upp i detta avsnitt.
Den innehåller mestadels dynamiska verb som uttrycker handling. Den använder sig inte av
många fackord och räkneord, och de substantiv som finns är väldigt enkla. Dock finns det
exempel på en del sammansatta substantiv, något som vanligtvis tyder på en specifik text:
Sms-konversationer, raggningsexpert, dejtingliv, tjejkompisar, säkerhetsavstånd,
genomsnittstid. Det här beror troligtvis på att skribenten vill specificera och lyfta fram vissa
saker i texten för att inte kunna missförstås. Det rör sig dock fortfarande om en mestadels
allmän text.
Abstrakt eller konkret?
Artikeln är konkret. Antalet statiska verb är få och substantiven som finns är mestadels
konkreta. Skribenten talar om sig själv i första person, och läsaren i andra person, något som
minskar textens abstraktion jämfört med om tredje person hade använts.
Textbindning
Tema-rema-principen är väldigt tydlig i den här texten. Skribenten tar upp en person eller ett
ting och refererar sedan tillbaka till det som något bekant i nästföljande mening. Ett exempel
finns redan i första stycket efter ingressen: ”Jag har spenderat halva mitt liv åt sms:ande. Att
göra det rätt kräver, för de flesta män, en hel del träning.” Här är det ordet ”sms:ande” som
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kommer in som tema i första meningen. I andra meningen refererar skribenten tillbaka till
temat som något redan bekant, med hjälp av ordet ”det”.
I texten är det främst en explicit kausal konnektivbindning som används, och då ofta med
ordet ”om”. Men det finns även tendenser till en adversativ konnektivbindning, då med ordet
”men” i fokus. Det här stämmer bra med att texten är dels orsakstriggande (om du skriver så
här så reagerar hon så här) och dels förmanande (men skriv inte så här).
Komposition
Texten är temadisponerad. Huvudtemat tar upp hur man raggar med sin mobiltelefon. Sedan
går skribenten vidare genom att dela upp själva raggningstekniken i olika delar (eller
aspekter) av samma ämne. Dessa delar är: ”Språket”, ”Tekniken”, ”Spänningen”,
”Lekfullheten”, ”Humorn”, ”Kraven”, ”Testen”, ”Kontakten”, ”Svaret”, ”Sammanfattning”.
De olika delarna kan läsas separat utan att missförstås, och är därför temadisponerade.
Stilen
Om man tar några steg tillbaka och överblickar texten som helhet istället för att se till dess
delar, så ser man att den är lätt och väldigt talspråklig. Den innehåller få utsmyckningar och
går direkt på ämnet. Detta kan man se bland annat genom att antalet adjektiv är väldigt få.
Mängden konkreta substantiv gör också texten konkret.
Artikeln är subjektiv, vilket framgår genom skribentens ständiga användande av värdeord,
men även av jag-formen. Artikeln som helhet är ju en raggskola skriven av en person, så hela
syftet med artikeln kan sägas vara subjektivitet. Det är ju hans åsikt som ska lyftas fram och
påverka läsarna. På ett ställe i texten kan man läsa ”Studier har visat att genomsnittstiden från
första mötet till sex är ungefär sju timmar.” Detta får inte läsaren möjlighet att argumentera
emot, och det ges heller inga källhänvisningar till studierna. Det är med andra ord en mycket
subjektiv text.
Ganska ofta känns texten ironisk eller sarkastisk. Redan i ingressens första mening ser vi
tydlig ironi: ”Sms-konversationer med det motsatta könet är en komplicerad vetenskap.” Det
här är ingenting bevisat, utan bara en rolig, ironisk kommentar från författaren för att lyfta in
läsaren i ämnet. Bara några rader längre ner kommer nästa kommentar, den här gången i form
av en sarkasm: ”Män har en tendens att vara väldigt formella och konkreta i vårt sätt att
kommunicera. (Vi är nämligen, till skillnad från kvinnor, logiska.)”
Texten fyller förmodligen sitt syfte utomordentligt bra. Den tar bit för bit upp det som
läsaren är intresserad av. Att den är humoristisk gör nog inte texten mindre trovärdig, utan ska
snarare ge läsaren en känsla av kompisskap mellan honom själv och skribenten. Sen kan man
fråga sig om syftet verkligen enbart är att få någon att ragga bättre med mobiltelefonen. Det
skulle lika gärna kunna vara att roa, eftersom artikeln är skriven på ett så kåserande och
ironiskt sätt. Den förutsätter nog att läsaren kan ta saker med en nypa salt och inte använda
texten som ”raggningsbibel.”
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Analys 2: ”18 saker du inte bör säga på första dejten”
Solo, mars 2008, s.53
Kontexten
Författare
Artikelförfattaren står i det här fallet tydligt utskrivet högst upp på sidan, precis under
ingressen. Vi får veta att hon heter Maria Melle. När artikeln skrevs av henne framgår dock
inte. Den enda tidsrelaterade informationen vi får är det datum då tidningen publicerades i
affären. Men då rör det sig inte om ett exakt datum, utan det står bara mars 2008 på omslaget
till tidningen.
Verksamhet och syfte
Solo är en tidning som vänder sig till unga kvinnor i åldern 15-24 år. Den riktar in sig på
mode, smink, trender, sex, kost och träning. Det är med andra ord en tidning som försöker
täcka många olika områden på ett begränsat antal sidor. Tidningen säljs som lösnummer och
prenumeration i hela landet och når därför ut till väldigt många. Den här specifika artikeln
handlar om vilka fallgropar som kan finnas på en första dejt, och hur man undviker dem. Den
har som syfte att informera, och instruera på ett rakt och humoristiskt sätt.
Deltagare
I det här fallet är deltagarna skribenten Maria Melle, samt mottagarna (de unga kvinnorna som
representerar målgruppen). Man kan även säga att själva tidningen Solo är ”huvudsändaren”,
då det trots allt inte skulle få passera dåliga artiklar av en skribent. Det sitter ju alltid en
chefredaktör som läser igenom artiklarna och kontrollerar deras informationsvärde.
Relationen mellan deltagarna är asymmetrisk. Artikeln tar upp ämnet dejtingteknik. Man
kan därför ana att läsaren trots allt lyder under skribenten här, eftersom de vill lära sig något
nytt av artikeln. I det här fallet är det alltså så att skribenten har makten, men bara så länge
hon lyckas övertyga sina läsare.
Textkod
Koden är bred i den mån att de allra flesta (utom möjligtvis små barn) kan läsa och ta till sig
texten. Men den är smal i den mån att den har en så pass tydlig målgrupp. Texten tar upp
specifika frågor som bara rör tjejer i åldern för deras målgrupp, vilket gör att andra inte är
intresserade av texten. Män skulle inte läsa artikeln, såvida de inte vill veta hur tjejer tänker
under dejten. Och äldre skulle inte ha något intresse av artikeln eftersom den ligger utanför
deras perspektiv (”säg inte: min biologiska klocka har börjat ticka.”)
Bilder
Artikeln är en A4-sida stor. Rubriken och ingressen är satta över en bild som tar upp halva
sidan. Bilden föreställer en man och en kvinna. Mannen är i bakgrunden, kvinnan i
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förgrunden. Kvinnan har uppsatt hår och solglasögon på huvudet. Hon bär en tub-top och
håller en mobiltelefon mot örat. Hon ler brett. Bildtexten bredvid henne säger: ”-vad bra
mamma, då kommer vi ikväll...”. Mannen har på sig en ljus skjorta och har en lite
sammanbiten, sur min. Han sveper ut med händerna i en gest som ser uppgiven och lite
irriterad ut. Bilden säger oss direkt en sak; det är en konflikt mellan de två. Detta avslöjas av
deras olika kroppsspråk. Hon ser glad ut, han sur. Vad konflikten rör sig om får vi veta med
hjälp av bildtexten. Vi drar snabbt slutsatsen att hon har bokat in middag med sin mamma och
sin dejt utan att ens ha frågat honom först. Annars skulle han inte se så sur ut. Bilden har alltså
en direkt koppling till texten. Texten tar ju upp hur man inte ska bete sig på en första dejt, och
bilden stärker budskapet genom att visa vilka hemska konflikter som kan uppdagas om man
beter sig på fel sätt.
Det interpersonella
Uppmaningar
Den här texten innehåller en hel del uppmaningar. Texten är uppdelad i 18 små stycken. Varje
stycke innehåller ett tips, så att det blir 18 tips när man har läst hela artikeln. Varje sånt här
litet stycke börjar med orden: ”säg inte:”. Därpå följer en hypotetisk mening med sådant som
man inte ska säga på sin första dejt. Efter den följer ännu en uppmaning: ”säg istället:”. Det
här upprepas för varje nytt stycke, så det rör sig alltså totalt om 18 ”säg inte:” och 18 ”säg
istället:”. 36 gånger i texten får alltså läsaren höra vad hon (jag utgår ifrån att läsaren är en
hon eftersom det är målgruppen för texten) ska säga eller inte säga. Och då tar texten trots allt
bara upp en halv A4-sida. Det rör sig om smart användning av anaforer.
Frågor
16 frågor finns med i texten, men inte i den form att skribenten ställer direkta frågor till
läsaren. Istället kommer defram som hypotetiska frågor i de föreställda dejtingsituationer som
läsaren kan tänkas hamna i. Ett exempel har vi i andra stycket i texten: ”Säg inte: Du, din heta
kompis, vad heter han och har han någon tjej?”. Frågorna används alltså för att informera
läsaren om vad hon inte ska säga eller säga.
Attityden
Den här artikeln är full av värdeord. I det här fallet hittade jag ungefär lika många plusord
som minusord. Plusorden har använts i de stycken som tar upp vad man ska säga, minusorden
i de stycken som tar upp vad man inte ska säga. Exempel på plusord är: ”coolt”, ”bra”, ”heta”,
”grym”. Exempel på minusord är: ”jätteskumt”, ”dålig”, ”fatalt”.
Sändar- och mottagarroller
Skribenten finns med hela tiden eftersom det är hon som ger tipsen och råden. Men hon
skriver aldrig ut sig själv i jag-form. Hon framställs därför som ganska osynlig i just den här
artikeln. Läsaren tilltalas med du-form, antagligen för att skribenten inte önskar en formell
relation med läsaren. Ytterligare en du-form används, och då är det en tänkt kille som
representeras. Exempel: ”Säg istället: Du verkar ha en personlig klädstil.” Här är duet i texten
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den tänkta fiktiva killen.
Jag-form finns faktiskt med i texten, men då är det inte skribentens ”jag”, utan läsarens
”fiktiva jag”. Denna form behövs för att få med exemplena på vad man ska säga och inte ska
säga. Exempel: ”Säg inte: Ser jag tjock ut i de här jeansen?”. Här är jaget i texten läsarens
fiktiva jag.
Det textuella
Ordlängd
I vanliga bruksprosa är medelvärdet för antal långa ord (sju bokstäver eller fler) 30 % (Vägar
genom texten, sida 71). I den här artikeln är antalet långa ord i procent bara 13 % (59/445).
Man kan förklara detta med målgruppen, som ju är 15-24 år. De vill tilltala den äldre delen av
målgruppen, men måste samtidigt göra det enkelt för den yngre delen. Det kan också vara så
att det är typiskt för just den här sortens underhållande läsning att hålla nere svårighetsgraden
i texten. De ord som räknades som långa (sju bokstäver eller fler) var dessutom sällan längre
än just sju-åtta bokstäver. Det är även ord som vi ofta stöter på i vardagen, till exempel:
”tunnhårig”, ”sympatiska”, ”ögonfärg”.
Nominal eller verbal?
Antalet verb och pronomen är nästan dubbelt så stort som antalet substantiv. På den punkten
rör det sig alltså om en verbal text. Anledningen till detta är att läsaren hela tiden använder sig
av exempel för att tydliggöra sina ståndpunkter. Exempel: ”Min syrra har precis fått sitt första
barn. Äntligen börjar jag komma över min avsky för de små krypen.” I den här meningen har
vi fem pronomen: ”Min”, ”sitt”, ”jag”, ”min”, ”de”, samt fyra verb: ”Har”, ”fått”, ”börjar”,
”komma”. Substantiven i meningen är betydligt färre: ”Syrra”, ”barn”, ”avsky”, ”krypen”.
Skribenten använder substantiven för att få en kärnmening i budskapet, men betoningen ligger
ändå på personerna och deras handlingar (verb och pronomen).
Specifik eller allmän?
Antalet statiska verb är få jämfört med antalet dynamiska verb. Det här är ett bra tecken på att
det rör sig om en ganska allmän text. Dessutom dominerar korta ord, som jag redan gett
exempel på i avsnittet Ordlängd. Texten innehåller bara ett par räkneord: ”18 saker du inte bör
säga på första dejten”, ”jag vill gifta mig inom ett år”. Även det skjuter texten mot det mer
allmänna. Dessutom är meningarna väldigt högertunga, då det finita verbet kommer i början
av de flesta meningarna: ”Säg istället: Du verkar ha en personlig klädstil.” Här är det finita
verbet säg och hela återstoden av meningen fundamentet.
Abstrakt eller konkret?
Texten känns konkret, då det inte finns några passiva verb. De substantiv som finns är
dessutom genomgående konkreta, med bara några få undantag som till exempel ”intelligens”.
Första- och andra persons pronomen är också återkommande i hela texten. Det här ger en
närvarande och detaljerad känsla.
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Textbindning
Den här artikeln är främst uppbyggd av adversativ konnektivbindning. Första exemplet på det
har vi redan i ingressens första mening: ”På första dejten har du chansen att ge ett gott intryck
– men du kan också misslyckas fatalt.” Här ger skribenten läsaren en ljus bild, för att sedan
plötsligt vända på steken och förbereda läsaren på vad texten ska handla om.
Stilen
För att sammanfatta stilen, kan vi säga att den textuellt sett är lätt, interpersonellt sett är
informell och ideationellt sätt konkret. Att den är lätt ser vi på talspråkligheten, de korta
orden, bristen på utsmyckande adjektiv och detaljer. Att den är informell framgår i
subjektiviteten, samt i talspråkligheten. Bristen på fackord ökar också textens informella
känsla. Det konkreta stildraget hämtar texten ur sina konkreta substantiv och aktiva verb.
Skribenten försöker komma sin läsare nära med hjälp av sin lekmannamässiga språkstil.
Ibland är hon märkbart ironisk i artikeln. Ett exempel har vi i en mening där skribenten talar
om för läsaren att hon inte ska avslöja en porrfilmsinspelning för sin dejt. Då kan vi fråga oss,
hur troligt är det att läsaren överhuvudtaget har spelat in en porrfilm?
Å ena sidan ger skribenten bra och konkreta, verklighetsbaserade förslag, som till exempel i
följande mening: ”Säg inte: Jag vill gifta mig inom ett år. Säg istället: Du verkar vara en bra
kille.” Det kan vi köpa, för inte många killar vill nog höra prat om giftermål redan på första
dejten. Men å andra sidan, i en mening, där tjejen i den fiktiva dejten uttrycker avsky över
rökning, hävdas av skribenten att hon istället ska säga till sin dejt att rökare oftast är
sympatiska.
Det blir alltså ibland lite osäkert huruvida författaren har skrivit artikeln för att instruera,
roa, eller både och.

Jämförelse av Analys 1 och Analys 2
Kontexten
Jag väljer att jämföra de båda bilder som finns med i artiklarna. I Moores artikel är det en tjej,
i Solos artikel är det en tjej och en kille. Ändå rör artiklarna likvärdiga ämnen. Moores artikel
handlar om hur man gör för att ragga effektivt med mobiltelefonen. Solos artikel handlar om
hur man raggar effektivt på sin första dejt (eller hur man INTE raggar ineffektivt). Vid första
anblick av bilderna kan man säga att bilden i Solo verkar handla mer om relationer. Det är en
bild av två människor i en konflikt, tjejen glad, han sur. Det finns inget sexuellt över bilden,
förutom det faktum att tjejen är ganska lättklädd i sitt sommarlinne. I Moores bild däremot
anar vi en mer rå, primitiv betoning i bilden. Tjejen är nästan naken, hon tittar förföriskt in i
kameran och framför henne ser vi en manshand som håller i en mobiltelefon riktad mot
henne. Man skulle nästan kunna se mobiltelefonen som en slags fjärrkontroll, med vilken han
styr tjejen. Det rör sig alltså om två motpoler. I tjejtidningen är det relationer, kärlek och
framtidsplaner som betonas. I herrtidningen är det sex, lust och passion.
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Det interpersonella
Båda artiklarna innehåller gott om uppmaningar, eftersom det trots allt rör sig om
instruerande texter. Men i Moore-artikeln är uppmaningarna starkare, ibland nästan lite
aggressiva. Redan i huvudrubriken märker vi skillnaden. Moores huvudrubrik: ”Ragga med
telefonen!” känns mer betonad än ”18 saker du inte bör säga på första dejten”, på grund av
utropstecknet i slutet. Så här fortsätter det, Moore-artikeln är helt enkelt mer drivande. Ett bra
exempel finns i slutet av artikeln: ”Var en man! Ta kontroll! Ditt sexliv kommer bli bättre.”
Här har vi två utrop, två uppmaningar. Och så sist en sammanfattande mening som visar
vilken belöningen för handlingarna kommer bli. I Solos artikel betonas inte uppmaningarna så
här hårt. De uppmaningar som finns är de återkommande 18 i varje stycke. ”Säg inte”, ”säg
istället”. Det upprepas visserligen hela tiden, men inte på ett lika demonstrativt sätt som i
Moore-artikeln.
Det textuella
Ordlängden i båda artiklarna är överensstämmande. Båda texterna har 13 % svåra ord, vilket
gör dem till extremt lättlästa. Det här kommer egentligen inte som en överraskning, då båda
tidningarna har ungefär samma målgrupp åldersmässigt, och det dessutom rör sig om samma
typ av artikel. Men det är ändå en notervärd iakttagelse.
Soloartikeln är väldigt verbal till skillnad från Mooreartikeln som balanserar fint mellan
verbalt och nominalt. En orsak till det kan vara att Mooreartikeln trots allt tar upp ett ämne
som rör tekniska termer (mobiltelefoner. Det blir därför helt naturligt en mer substantivrik
text.
Både Moore- och Soloartikeln är väldigt allmänna, men Mooreartikeln lutar lite mer åt det
specifika, då den har betydligt fler sammansatta substantiv. Att Soloartikeln har så få sådana
kan bero på det lite mer abstrakta ämnet.
Textbindning och komposition
Båda texterna har en temadisponerad komposition, och delar den adversativa
konnektivbindningen. Men Mooreartikeln har betydligt fler kausala konnektiver, eftersom den
är mer orsaksbunden (om du gör så här så blir det så här).
Stilen
Båda artiklarna är väldigt talspråkliga, lätta och med få detaljer. Dessutom använder de sig
båda två av en del ironi. Dock märks det att Mooreartikeln är mer utsmyckad med sarkasmer
än Soloartikeln. Den är helt enkelt lite råare i stilen.
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Analys 3: “Spelrecensioner”
Moore, augusti 2006, sid. 22
Kontexten
Författare
Högst upp i mitten av sidan, helt fristående från övrig text står det ”Recensioner av Kristofer
Ahlström”. Vi har alltså en tydlig sändare i det här fallet. Dock är det som vanligt så att
tidningen som institution räknas som huvudsändare, eftersom artikelförfattaren aldrig skulle
få passera med en dåligt skriven artikel. Det står ingenstans när artikeln är skriven, utan vi får
nöja oss med det som står på tidningens omslag (augusti 2006).
Verksamhet och syfte
Artikeln är en del av Moores “detaljer”-avdelning som finns med I varje nummer. I den
avdelningen listas och recenseras bilar, filmer, spel och musik. Den här sortens artiklar är
vanliga i de flesta livsstilsmagasin. I speltidningar finns de endast i form av spelrecensioner, i
modetidningar endast i form av kläder och smink, osv. Eftersom Moore är en bredare tidning
som handlar om flera olika saker är det bara naturligt att de har recensioner om flera olika
saker. Detta för att täcka in sin målgrupp. Tittar man på upplägget av spelrecensionerna så ser
de ut som traditionella recensioner. Ett kort uttalande, en bild av spelet, samt ett betyg på en
skala från ett till fem. Det rör sig alltså om en ganska stark vertikal intertextualitet.
Deltagare
Vi har två deltagare. Artikelförfattaren och läsarna själva. Författaren är inte redaktör på
tidningen (hans namn finns inte med i början), så vi får utgå ifrån att han är frilansande
skribent eller dylikt. Det är inte helt ovanligt när det gäller recensioner, då de flesta tidningar
inte har råd att heltidsanställa någon för en så pass liten roll. Läsarna kan vi sammanfatta som
spelintresserade män. Var de inte spelintresserade skulle de inte läsa spelrecensioner, såvida
de inte är väldigt uttråkade. Givetvis måste det inte vara män, det finns ju trots allt
spelintresserade kvinnor också, men de är en minoritet. Relationen mellan läsare och skribent
är ganska symmetrisk. Visserligen ger skribenten tydliga betyg för spelen och sågar eller
prisar dem i sina korta kommentarer, men det är fortfarande upp till läsaren att välja om han
ska köpa spelet eller inte.
Textkod
Koden är ganska smal. Den riktar sig tydligt till män i åldern 18-35, och då dessutom
spelintresserade sådana. Det snävar ner målgruppen ganska ordentligt. Äldre människor har
förmodligen inget intresse alls av artikeln, såvida de inte planerar att köpa ett spel åt sitt
barnbarn eller liknande och vill veta vilket som är bäst.
Bilder
De bilder som finns i artikeln är relaterade till de korta recensionerna. Totalt rör det sig om 8
olika bilder. Två av dessa är så kallade screenshots (skärmdumpar) ur de två spelen
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”Shadowgrounds” och ”SF: Alpha Anthology”. De visar alltså hur det ser ut inne i själva
spelet. Fyra bilder visar omslagen till spelen ”EyeToy Kinetic”, ”Dancing Stage”, ”Brain
Training” och ”Jaws Unleashed”. De återstående två bilderna visar redskap som används i
spelen ”Exer-Station” och ”GameBike”. Det finns alltså en viss variation som bidrar till en
lite mer levande känsla i artikeln. Man kan se ett intressant mönster i bilderna. De spel som
har fått bra betyg har fått skärmdumpar upplagda på sidan, de som har fått sämre betyg har
bara fått omslaget upplagt. Ytterligare fem spel har recenserats, och ligger i en så kallad ”Top
5”. Dessa spel har dock bara en kort beskrivning, inga bilder.
Det interpersonella
Metatextuella språkhandlingar
I början av artikeln finns en metatextuell språkhandling. En sådan språkhandling innebär att
texten talar om sig själv för att tydliggöra sin egen funktion. I ingressen har vi ett typiskt
exempel på en metatextuell språkhandling: ”Tur då att änglarna på Moore ser till att det finns
hjälp – i form av tv-spel. Här är några grymma sätt för att få dig fit inför nästa sommar.”
Attityden
Vi har redan konstaterat att det här är en subjektiv artikel, skriven av en kille som har suttit
och spelat ett antal spel och sedan skrivit korta kommentarer om dem. Därför är det inte
särskilt överraskande att texten kryllar av plus- och minusladdade värdeord. Plusorden
dominerar faktiskt, men det finns även gott om minusord som betonar något om de spel han
tycker är mindre bra. Intressant i sammanhanget är dock att många av värdeorden är
slanginfluerade. Det är alltså inte de värdeord vi vanligtvis ser i dessa sammanhang. Detta är
något som stöder det jag tidigare nämnt om en smal textkod. Exempel på slangartade värdeord
är: ”Grymma”, ”feta”, ”gött”, ”hårt”, ”pepp”, ”skränig”. Sedan finns också ett par exempel på
nedvärderande värdeord som faktiskt riskerar att förolämpa och såra folk: ”Tjejigt”, ”gay”,
”retarded”, ”klumpfotad”. Jag har även hittat ett värdeord som är en term som man behöver
vara lite insatt i spelvärlden för att förstå, och det är ordet ”trögpixlad”. Vad är egentligen en
trög pixel? Man brukar prata om antal pixlar, ju fler pixlar desto högre upplösning. Pixlar
byter även färg, så i det här fallet kan det vara fråga om att skribenten menar att pixlarna byter
färg långsamt så att bilden inte hinner med ordentligt. Men det är ett bra exempel på att
skribenten går in med en viss attityd i ämnet och förutsätter att läsaren ska förstå.
Sändar- och mottagarroller
I det här fallet omtalar författaren sig själv i vi-form. Det gör han för att han räknar sig själv
som en del av Moores team. Det märker man redan i ingressen där han skriver: ”Tur då att
änglarna på Moore ser till att det finns hjälp – i form av tv-spel.” Och lite senare skriver han:
”Vi vet, det ser ut som ett hjälpmedel för folk som typ inte kan gå och måste åka i sån där
elstyrd mojäng...”. Om vi inte hade fått informationen om Moore i början hade vi aldrig
kunnat förstå vilka ”vi” han syftade på. Läsaren tilltalas som du rakt igenom hela texten, och
dessutom väldigt ofta. Skribenten sätter in läsaren som den som spelar spelen, antagligen för
att öka upplevelsen av att befinna sig i samma skor som skribenten. Ett exempel på det är:
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”Om du bortser från den bisarra känslan i att bilen i spelet går snabbare, beroende på hur
snabbt du trampar på en cykel, så är GameBike en rätt finurlig pryl. ” Här hade skribenten lika
gärna kunnat sätta in ordet ”man”, eller till och med ”jag”. Men det gör han inte. Varför? För
att han vill de läsaren en känsla av att han eller hon använder spelen.
Sociala figurer
Skribenten använder sig av en del sociala figurer för att förtydliga vilken inställning han har i
ämnet. Jag har hittat en ironisk mening: ”Hur hårt rockar det att vara världens största vithaj?
Jävligt hårt, rockar det.” Det här i sig är inte nödvändigtvis ironi, men när vi fortsätter läsa så
står det: ”Ett spel som går ut på att glida runt i vattnet, stycka dykare med tänderna och ge sig
på oskyldiga oljeborrare borde rocka fetare än ’Meatloafs Bat out of Hell, pt 2: Back from
Hell’. Det gör det inte.” Först här förstår vi att det första uttalandet var ironiskt menat och att
han istället inte alls tycker om spelet.
Fult språk
Något som snabbt slår en när man läser den här texten är författarens språkbruk. Han skriver
grammatiskt korrekt, men slangorden, svordomarna och de nedsättande orden haglar tätt. Jag
har räknat antalet fula ord för att se hur många de egentligen är. Här är dem: Tjockis, gubbfan,
gay, retarded, jäkligt, kåt, jäkla, sexigare, jävligt. Nio ”fula ord” i en så pass liten artikel är
ganska mycket. Han lyckas ju dessutom pricka in och förolämpa väldigt många. Gubbfan
skulle förolämpa äldre människor, gay skulle förolämpa homosexuella (i alla fall i det
sammanhang som det används här), retarded skulle förolämpa människor med olika former
av utvecklingsstörning, och tjockis skulle förolämpa överviktiga. Det rör sig alltså om en
väldigt bred skala av fula ord. Frågan är nu varför han använder så många fula ord i sin text?
Är det för att roa? För att chockera? För att få uppmärksamhet? Det är väldigt svårt att veta.
Det har effekt i alla fall, man reagerar faktiskt på orden. Den här sortens ord skulle man aldrig
se i en vanlig kvälls- eller morgontidning till exempel, förutom i en artikel som förhåller sig
kritiskt till dem.
Det textuella
Ordlängd
Den här texten har 911 ord totalt, och 188 långa ord. Det betyder att artikeln innehåller 21
procent långa ord (ord med sju bokstäver eller fler). Detta kan förklaras med den slangartade
stilen (slang är ju ofta förkortade varianter av ord som betyder samma sak) och det hektiska
flödet i skrivandet. Skribenten vill att läsaren ska känna sig närvarande och de målande
beskrivningarna blir väldigt informationspackade och täta.
Nominal eller verbal?
Det här är en nominal text. Den är packad med substantiv och är därmed informationstät.
Självklart finns det verb, men de är inte ens hälften så många som substantiven. Det är även
gott om långa nominalfraser. Exempel: ”Idén är briljant: en interaktiv hurtbulle i Nike-gear
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som tjatar klyschiga träningsslogans åt dig – samtidigt som en kamera ser till att du inte
sjabblar med träningsmomenten.”
Specifik eller allmän?
Den här texten är allmän av flera anledningar. För det första innehåller den många dynamiska
verb, betydligt fler sådana än statiska. Det kan förklaras med att skribenten beskriver
skeenden i de spel han recenserar. Och då rör det sig ju om en viss dynamik, som tar sig form
i mängden dynamiska verb. Exempel på detta är: Rusade, pepprade, mixar, manövrera, äta,
glida, osv. Texten har också få räkneord. De räkneord som finns står framför spelen i Topp 5listan (1,2,3,4,5). Det finns några fackord, men de är så få att de inte bidrar till en mer specifik
text. Det som dock gör att texten känns specifik, är antalet sammansatta subtantiv. För det är
faktiskt gott om dem. Exempel på några: Fitnessnoja, porrfilmsmustasch, folkölsmage,
träningsmomenten, motståndsgrader, motionscykel, slacker-OS, västkustmil, passagerarplats,
pappersgem, Sonicspelet, igelkottspunkaren, slafsnivå, mördarmaskin. De här sammansatta
substantiven ger texten en känsla av noggrannhet, och kanske också uppfinningsrikedom, då
flera av substantiven är helt påhittade av skribenten för att roa läsaren. Man kan alltså säga att
det här rör sig om en allmän text, som lutar åt det specifika på grund av sina många
sammansatta substantiv.
Abstrakt eller konkret?
Artikeln är rakt igenom konkret, det ser man nästan utan att göra en särskilt djup analys.
Varför? Jo, för att de substantiv som finns i större delen av fallet består av egennamn och
tingbeteckningar. Tingebteckningar är helt enkelt konkreta saker som ”man kan ta på”, till
skillnad från mer abstrakta saker. Exempel på tingbeteckningar i texten är: Marinsoldat,
korridorer, blondin, rörmokaren, kontrollen, osv. Egennamnen i texten är givetvis namnen på
alla de spel som recenseras, men det finns fler. Till exempel: Friskis & Svettis, Ferrari,
Moore. Något som ytterligare konkretiserar texten är antalet dynamiska verb som ställs mot
ett väldigt litet antal passiva verb. Att skribenten tilltalar läsaren i du-form bidrar också till
textens konkreta känsla.
Textbindning
I den här artikeln slarvas det ibland med tema-rema-principen. Som i de två första meningarna
i ingressen: ”Nu är sommaren typ över och kvar sitter du med fjällande hud och en
folkölsmage du måste suga in för att den ens ska komma in under skolbänken. Pinsamt, men
helt ditt eget fel, tjockis.” Andra meningen känns ofullständig, då skribenten har utlämnat ”det
är” framför ordet pinsamt. Vi förstår ändå att ordet pinsamt syftar tillbaka på hela första
meningen, men det blir underförstått då ”det är” saknas. Skribenten gör likadant bara några
meningar senare, i den första spelrecensionen: ”Idén är briljant: en interaktiv hurtbulle i Nikegear som tjatar klyschiga träningsslogans åt dig – samtidigt som en kamera ser till att du inte
sjabblar med träningsmomenten. Kanske lite tjejigt, typ som att gå på Friskis & Svettis, men
när du väl kommit in i det, är det en rätt skön omgång.” Här syftar ”Kanske lite tjejigt”
tillbaka på meningen innan, men det får vi lista ut själva eftersom ”det är” saknas innan ordet
”kanske”.
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Ytterligare ett lustigt exempel på textbindning har vi i recensionen för Dancing Stage.
Första meningen: ”Den där rörmokaren i porrfilmsmustasch har en förmåga att ta sig in
överallt, nu är han dansös också.” Det här är alltså första meningen, och vi förväntas ändå
förstå vem rörmokaren med porrfilmsmustasch är. En liten hint får vi av bilden bredvid, där
rörmokaren (Super Mario) syns på spelomslaget. Men fortfarande så behöver vi förkunskap
för att tyda den här meningen. Någon som aldrig hört talas om Super Mario skulle antagligen
inte förstå meningen alls.
Det finns ställen i texten där skribenten följer tema-rema-principen dock. Första meningen i
recensionen för spelet Shadowgrounds: ”På den tiden när du inte var mer än en kåt glans i din
pappas ögon, kom det ett spel till Amiga som hette Alien Breed. Det var en totalt skamlös
ripoff...”. Här presenteras temat tydligt och kommer tillbaka som rema i andra meningen.
Referensbindning finns också. Ett bra exempel på det är Dancing Stage-recensionen, de två
första meningarna: ”Den där rörmokaren i porrfilmsmustasch har en förmåga att ta sig in
överallt, nu är han dansös också. Det här är ett spel med dansmatta, där man ska steppa på
pilar i snabb följd för att få gubbfan att dansa.” Här refererar ”gubbfan” till ”rörmokaren i
porrfilmsmustasch”. Det är alltså Super Mario som är ledfamiljen, och ”gubbfan” och
”rörmokaren i porrfilmsmustasch” som är sambandsleden.
Tittar man på konnektivbindningen så är det en blandning av flera olika sorter. Den är dels
adversativ, då skribenten väger för- och nackdelar med spelen mot varandra. Dels kausal, då
han förklarar vad olika handlingar i spelen resulterar i. Och dels additiv och temporal, då han
förklarar skeenden och ordningsföljd mellan scener i spelen.
Komposition
Kompositionen är en additiv temadisposition. Den håller sig alltså till det överordnade temat
”spel” och räknar sedan upp och recenserar ett antal olika spel i slumpmässig ordning.
Stilen
Två saker slår mig omedelbart med den här texten, redan efter att ha läst första stycket. Den är
skriven av någon med en ganska rå humor. Andra meningen till exempel: ”Pinsamt, men helt
ditt eget fel, tjockis.” Så här är inte vi läsare vana att bli tilltalade. Men ändå känns det som en
slags konvention för den här sortens tidning (Moore). Den är för killar, och killar anses ofta
ha en råare slags humor. En tjej skulle säkert inte ha blivit glad av att tilltalas som tjockis,
även om det bara är i en tidning. Det rör sig alltså om rätt grov humor, och en slangartad text
med många påhittade sammansatta substantiv. Låt oss ta en titt på stildragen.
Textuella stildrag
Sett ur en textuell synpunkt så är texten nominal och lätt. Nominal för att den är späckad med
substantiv, lätt för att den är talspråklig. Texten är enkel med få utsmyckningar. Den saknar
upprepningar och omkastningar helt utan är skriven på ett direkt och rakt sätt.
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Ideationella stildrag
Texten är väldigt konkret, främst på grund av antalet egennamn, tingbeteckningar och
dynamiska verb. Man få hela tiden känslan av att man är inne i spelen som recenseras tack
vare de konkreta beskrivningarna.
Interpersonella stildrag
Texten är dialogisk. Detta för att skribenten talar om sig själv som ”vi på Moore” till läsaren
”du”. Den är också informell, då den inte svänger sig med svår vokabular utan håller sig till
ord som är allmänt kända. Den är subjektiv, vilket är väntat eftersom recensioner alltid är
subjektiva till skillnad från referat. Den är engagerad, och stundtals ironisk.
Kontextuella stildrag
Artikeln är många gånger parodisk, talspråklig och till viss del kåserande. Parodisk blir den
för att flera anspelningar på spel och förekomster dyker upp och parodiseras. Talspråklig är
den i sin uppbyggnad för att nå målgruppen på ett effektivt sätt. Kåserande blir den för att
skribenten minns tillbaka till nostalgitrippar och spel som har haft en effekt på honom.
Funktion
Texten fyller sin funktion, åtminstone på de viktigaste punkterna. Den levererar snabba och
säkra kommentarer och man får veta det man vill veta: Är de här spelen värda att köpa eller
inte? Dock gör antalet svordomar, fula ord, slangord och påhittade sammansatta substantiv att
bruset i texten ökar. Man stör sig lite på det, i synnerhet på de fula orden (tjockis, retarded,
gay) som helt enkelt inte är accepterat i vårt samhälle idag. Nu uttrycker han sig inte så med
syfte att direkt förolämpa dessa kategorier av människor som de fula orden kan associeras till,
men det riskerar ändå att få den effekten. Dessa ord fyller heller inget omedelbart syfte,
förutom möjligen att chocka läsaren en aning. Jag tror att artikeln hade fyllt sin funktion
bättre utan dessa ord.
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Analys 4: “Test: Primers”
Solo, april 2008, s.117
Kontexten
Författare
Artikelförfattaren heter Monica Jonsson. Hennes namn ser vi direkt under ingressen. Det är
Solos standard för alla artiklar att lägga namnet på skribenten under ingressen. Det är lätt att
avgöra genom att titta på hur det ser ut i andra artiklar i samma tidning. Det är Monica som är
sändaren alltså, men även Solo som institution är sändare. Vi får inte veta när artikeln är
skriven utan får nöja oss med publiceringstiden på omslaget (april 2008).
Verksamhet och syfte
Artikeln handlar om primers. En primer är, för de som inte vet, basen man lägger på ansiktet
innan man har på sin foundation. Den är helt enkelt till för att få ett jämnare och mer naturligt
resultat. Artikeln testar 10 olika primers och väljer sedan en favorit av dessa 10 som lyfts fram
mer än de andra. Den här sortens test är ganska vanligt förekommande i Solo, men finns inte
med i varje nummer. Syftet med artikeln är att informera läsaren om olika primers på
marknaden, men även att sälja den som ”tar hem förstaplatsen”. Det är alltså både information
och reklam på en och samma gång. Syftet är givetvis också att locka fler läsare och
prenumeranter till tidningen med bra och pålitliga tester. Recensionen är upplagd på ett
klassiskt sätt för sin genre. Namnet på primern, ett par kommentarer om den, samt ett betyg (1
till 5 S, där S:et står för Solo). Det rör sig alltså om en stark vertikal intertextualitet.
Deltagare
Deltagarna är svåra att avgöra. Varför? Jo, för att det i ingressen står: ”Solo har testat ett gäng
för att ta reda på vilken som duger, vilken som suger och vilken produkt som gör smärre
underverk...”. Solo testar kan betyda skribenten enbart, men det är inte troligt. Det troliga är
att en förutvald panel av testpersoner från tidningen har testat primers tillsammans och att de
sedan har enats om betygen. Skribenten är sedan bara förmedlare av testresultaten. Vi kan
alltså tala om tre deltagare; skribenten, testpanelen och läsarna. Relationen är asymmetrisk.
Läsarna har förmodligen inte suttit och testat 10 olika primers för att se vilken som är bäst,
och litar därför på testpanelen som ju faktiskt har gjort det. Därför har skribenten (som
förmedlar testresultaten) ganska stor makt över läsaren.
Textkod
Koden är smal. Texten kan utan tvekan förstås av de flesta, särskilt då ordet Primer tydligt
förklaras redan i ingressen. Men killar har inget intresse av artikeln, såvida de inte jobbar
inom till exempel teater- eller makeupbranschen. Målgruppen blir därför kvinnor. Det kan
röra sig om kvinnor i alla åldrar, men tidningens målgrupp är 15-24 år, och därför kommer vi
också utgå ifrån att det är den målgruppen texten riktar sig till.
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Bilder
Till höger på artikelsidan är alla olika primers som ingår i artikeln uppradade. Det är
fotografier, och varje primer ligger precis bredvid nästa. De löper som en bård till höger på
sidan, uppifrån och ner. Vi vet att det är meningen att vi ska titta på bilden uppifrån och ner
för att varje primer är numrerad med en siffra som finns representerad i artikeltexten. Primer
nummer ett börjar högst upp till höger och sedan fortsätter det ner på sidan till primer nummer
sju. Efter det uppstår intressant nog ett hopp där primer nummer åtta fortsätter, inte under
sjuan, utan längst ner i mitten av sidan. Tian slutar alltså under sjuan. Alla primers är lagda så
att man enkelt kan läsa texten på dem.
Det interpersonella
Metatextuella språkhandlingar
I ingressen finns ett bra exempel på en metatextuell språkhandling: ”Solo har testat ett gäng
för att ta reda på vilken som duger, vilken som suger och vilken produkt som gör smärre
underverk...”. Den här meningen talar om vad resten av artikeln ska handla om.
Attityden
Antalet värdeord är många. Dock är antalet minusord lågt jämfört med antalet plusord. Detta
trots att det är ungefär lika många primers som har fått bra betyg som de som har fått mindre
bra betyg. Här följer plusorden: Bästa, dryg, sidenlen, matt, len, lätt, fräsch, vårdande, fint,
bra, frisk, mjuk, superenkel, fyllig, hållbart, prisvärd. Orden dryg och matt kan tolkas som
negativa, men är i det här fallet positiva, då dryg syftar på att primern räcker länge, och matt
syftar på att den tar bort glansiga ytor på huden. Minusorden är följande: Oljig, stram,
snordyr. Att skribenten har valt så pass få minusord visar på en överlag bra inställning till alla
primers. Kanske för att alla primers trots allt gör samma sak och det är svårt att differentiera
mellan dem.
Sändar- och mottagarroller
Skribenten framträder inte i jag-form, utan presenterar sig själv som ”Solo, som har testat
primers”. Detta för att hon bara presenterar slutresultatet av testerna. Läsaren tilltalas som du,
men inte ofta alls. En gång finns ordet du med, en gång dig, och en gång din. Det är allt.
Närhet och distans
Eftersom läsaren inte tilltalas direkt speciellt ofta i den här texten behöver vi fundera på varför
det är så. Min teori är att ämnet primers är lite känsligt. Det handlar ju trots allt om att täcka
över ”ful hy”, eller i alla fall problemområden i huden som man är mindre nöjd med. Solo är
antagligen rädda att bli för intima med läsaren på den här punkten, då risken finns att man
sårar någon oavsiktligt. Ett exempel på det har vi i den här meningen: ”En cremefärgad, lätt
skimrande lotion som får huden att se frisk ut efter applicering.” Om de istället hade skrivit:
”En cremefärgad, lätt skimrande lotion som får din hud att se frisk ut efter applicering”, så
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hade kanske någon tolkat det som att läsaren har ”sjuk” (motsatsen till frisk) hy innan
appliceringen.
Det textuella
Ordlängden
Texten har totalt 585 ord, varav 134 räknas som långa. Totalt blir det 22,9 procent långa ord.
23 procent om man avrundar uppåt. Jämfört med vanlig bruksprosa, som har cirka 30 procent
långa ord, rör det sig alltså om en väldigt lätt text, åtminstone vad gäller ordlängd.
Nominal eller verbal?
Antalet substantiv är betydligt fler än verb och pronomen, vilket är ett typiskt tecken på en
nominal text. De substantiv som finns är främst tingbeteckningar, men egennamn är också
vanligt förekommande i hela texten. Detta för att namnge olika primers. Exempel: ”’Magic
Primer’, Helena Rubenstein”. Här har vi två egennamn i snabb följd efter varandra.
Nominalfraser finns på flera ställen i artikeln och gör givetvis texten mer nominal. I följande
exempel kursiverar jag huvudordet i nominalfrasen: ”En transparent gelé som förutom sin
primära egenskap som makeupbas, även ska skydda huden mot skadlig miljöpåverkan. ”
Antalet pronomen är väldigt lågt för att skribenten inte använder direkt tilltal ofta i texten.
Specifik eller allmän?
Texten är främst allmän, men med drag som gör att den ibland känns specifik. De substantiv
som finns är nästan genomgående enkla, vilket är ett allmänt drag. Det finns givetvis
sammansatta substantiv, som till exempel ”makeupbas” och ”makeupresultat”, men de
dominerar inte i texten. Dessutom är de flesta ord i artikeln korta, något vi redan har bevisat i
avsnittet om ordlängden. De verb som finns är främst dynamiska: Håller, slätar ut, jämnar
till, duger, suger, skippa, skydda. Det ger också texten en allmän känsla. Det finns räkneord,
och då är det två olika sorters: De siffror som numrerar varje primer, samt priset på varje
primer. Detta gör texten något mer specifik, men räkneorden är fortfarande en minoritet som
man inte lägger märke till förrän man gör just en analys. Fackord finns, och det rör sig alltså
om smink- och skönhetsbaserade fackord som alla inte känner till. Några exempel är:
Foundation, primer, serum, silikonbaserad, lotion, creme, t-zonen, primereffekt,
makeupfixerare. Det finns alltså i den här texten saker som pekar på en specifik text, och
andra saker som pekar på en mer allmän.
Abstrakt eller konkret?
Texten är konkret. Det kan man se på det stora antalet egennamn och tingebeteckningar.
Ytterligare ett kriterie för att en text ska räknas som konkret är att de substantiv som finns är
konkreta, alltså ”går att ta på”. Det är de flesta substantiv i den här texten, men jag har även
hittat några substantiv som är mer abstrakta och tänkte därför ge några exempel på dessa:
Omdöme, betyg, egenskap, underverk, dagen. Det här är mer abstrakta substantiv. Man kan ju
till exempel inte ta på ett omdöme eller en egenskap. Dock är dessa en minoritet i texten, så
jag vågar ändå påstå att texten är mer konkret än abstrakt. Fler faktorer i texten som visar att
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den är konkret, är det faktum att majoriteten av verben är dynamiska, samt att andra persons
pronomen förekommer.
Textbindning
Den tematiska bindningen (tema-rema) är stark i den här artikeln. Ett tydligt exempel på det
har vi i testet för den första primern: ”En lätt och rosafärgad lotion som är väldigt dryg och
därmed lite mer prisvärd. Den får huden att kännas sidenlen och gör att makeupbasen sitter på
plats.” Här är det ordet lotion som är temat som sedan återkommer som rema i andra
meningen (”den”).
I vissa fall är textbindningen mer implicit än explicit. Ett bra exempel finns i ingressen: ”En
primer slätar ut, jämnar till och ger den bästa basen för din foundation. Solo har testat ett gäng
för att ta reda på vilken som duger, vilken som suger och vilken produkt som gör smärre
underverk...” Här är det ordet primer som är huvudordet i första meningen. I andra meningen
är det ”ett gäng” som är remat, men det blir underförstått för läsaren. Hade det stått ”ett gäng
sådana”, så hade det blivit tydligare för läsaren vad skribenten syftar tillbaka på.
Texten innehåller också flera explicita konnektivbindningar, och då främst adversativa.
Exempel på detta i test nummer sex: ”En tonad creme vars främsta syfte är att skydda mot sol
och skadlig miljöpåverkan, men som även sägs vara en bra makeupfixerare. Det tar dock tid
innan cremen går in i huden, vilket gör att makeupen har svårare att fästa.” Här finns de två
adversativa konnektivbindningarna ”men” och ”dock”, som visar på motsättningar i texten.
Skribenten lyfter fram bra egenskaper med produkten, för att sedan väga dessa mot mindre
bra egenskaper.
Komposition
I det här fallet rör det sig om en additiv temadisposition. Huvudtemat är primers, och sedan
följer flera underordnade teman som radas upp additivt efter varandra (varje specifikt
primertest). Dispositionen går alltså från generellt till mer specifikt.
Stilen
Man märker tidigt i den här artikeln att det rör sig om ”två olika delar”. Dels har vi ingressen,
som tydligt är subjektiv och skapad av skribenten själv. Det märker vi på starka värdeord och
det slangartade verbet ”suger”, som knappast känns objektivt. Primer-tipsen längst ner till
höger känns också subjektiva, och man kan därför dra slutsatsen att den är egenkomponerad
av skribenten. Själva testdelen känns dock mer objektiv, och det är den antagligen för att det
är många olika viljor som har testat alla primers. Därav måste de enas om ”en röst” istället för
flera. För att beskriva stilen tydligare ska vi titta på de olika stildragen.
Textuella stildrag
Texten är nominal och lätt. Nominal för att antalet substantiv och nominalfraser överstiger
antalet pronomen och verb (även om dessa givetvis också finns). Lätt är den för att
ordlängden är övergripande kort.
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Ideationella stildrag
Texten är väldigt konkret, främst på grund av antalet egennamn, tingbeteckningar och
dynamiska verb. Man får hela tiden känslan av att man är inne i spelen som recenseras tack
vare de konkreta beskrivningarna.
Interpersonella stildrag
Texten är monologisk. Ett par gånger tilltalas läsaren med ”du”, men större delen av tiden
pratar testpanelen för sig själv och diskuterar för- och nackdelar med olika primers. Man
känner sig aldrig särskilt närvarande som läsare. Artikeln kan räknas som informell, eftersom
den inte innehåller många svåra ord. Artikeln är subjektiv, men av vem (testpanelen eller
skribenten? Är skribenten kanske till och med en del av testpanelen?). Det är svårt att avgöra i
artikeln vem det är som talar, eftersom skribenten uttalar sig själv som ”Solo”.
Kontextuella stildrag
Artikeln är mer skriftspråklig än talspråklig, åtminstone i de partier där skribenten har valt att
inte tilltala läsaren direkt utan bara prata om produkterna. Men i de få avsnitt där en relation
etableras mellan skribent och läsare märks en mer talspråklig stil.
Funktion
Texten fyller sin funktion bra. Den tar kort och koncist upp det läsaren vill veta: Vilken
primer är egentligen bäst? Vi behöver inte fundera på vilken det är heller, för det flaggar
skribenten tydligt med med hjälp av en grön rund logga med texten ”SOLO-FAVORIT!”. Vi
behöver alltså egentligen inte ens läsa recensionerna utan kan bara memorera namnet på
Solofavoriten och gå ut och köpa den. Men om vi vill vara säkra på att vi får exakt rätt primer
för just oss, så kan det vara en bra idé att gå in och läsa de respektive kommentarerna lite mer
ingående. Funktionen fylls alltså bra.

Jämförelse av Analys 3 och Analys 4
Kontexten
I Soloartikeln ligger bilderna som en bård på höger sida och ramar in hela texten tydligt. Alla
primers ligger bredvid varandra, uppradade. I Mooreartikeln finns bilderna utspridda över
hela sidan, direkt kopplade till det spel som det syftar till. Varför är det så här? Varför har inte
Moore radat upp alla screenshots och spelomslag på höger sida som en bård? Och varför har
inte Solo lagt varje primer i direkt koppling till respektive test? Det är givetvis väldigt svårt
att svara på, men min teori är att Solo har lagt dem bredvid varandra så att man tydligt ska
kunna se storleken på varje primer (det är ju relevant hur mycket de innehåller), då det
faktiskt inte står i testerna hur många ml varje tub innehåller. Det är säkert också av
utrymmesskäl som Solo har gjort så här. Att lägga alla bilder på sidan och ha texten löpande
utan att bli avbruten av bilder är ett bra sätt att spara sidplats. I Mooreartikeln var inte
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utrymmet lika snålt tilltaget. Det skulle dessutom se oerhört fult ut att rada upp alla
screenshots bredvid och bara ha all text tillsammans i en enda röra. Spelbilderna bidrar till att
ögat får en skön och välbehövlig paus mellan varje recension.
Det interpersonella
Båda artiklarna börjar intressant nog med en metatextuell språkhandling. I Mooreartikeln står
det ”Tur då att änglarna på Moore ser till att det finns hjälp – i form av tv-spel. Här är några
grymma sätt för att få dig fit inför nästa sommar.” I Soloartikeln ”Solo har testat ett gäng för
att ta reda på vilken som duger, vilken som suger och vilken produkt som gör smärre
underverk...”
Tittar man på respektive artikels attityder i form av värdeord, ser vi både likheter och
skillnader. Likheten är att de båda två innehåller mestadels plusord. Detta kan tyda på en
subjektiv inställning hos de som har testat spel och primers. De tycker helt enkelt att det mesta
är bra, och då finns det ju ingen anledning att slösa med minusorden. Dock är samtliga
värdeord i Moore betydligt mer slangartade än de i Solo. Jämför till exempel grymma, fett och
gött ur Moore, med fräsch, vårdande, fint och bra ur Solo. Det kan vara så enkelt att den
skillnaden bara beror på att skribenten har gjort en ”killanpassad text” i Moore. Slang känns
mer grabbigt och det gör skribenten allt för att upprätthålla. Sen spelar ämnet också in i varför
det är så här. Konsolspelvärlden har ju en helt annan vokabulär i sig än sminkvärlden. Att
skriva att en primer är ”fet” eller ”go” skulle bara förvirra och förbrylla.
Något som bygger vidare på det här med slang som vi redan har konstaterat finns i
Mooreartikeln, är fult språk. Vi ser flera exempel på fult språk i Mooreartikeln jämfört med
Soloartikeln. I Moore kan vi läsa klumpfotad, gay, retarded och tjockis, som kan tolkas som
direkta förolämpningar. Det är helt enkelt ord som förvridits och tagits ur sitt sammanhang.
Det skulle anses vara mer politiskt korrekt att skriva rörelsehindrad, homosexuell,
utvecklingsstörd och överviktig, åtminstone om det är i positivt laddade sammanhang. Här har
skribenten gått emot detta helt. Motsvarigheten till fula ord finns inte direkt i Solo, åtminstone
inte i den här formen. I Solos ingress hittar jag ordet suger, som är ett slangartat lite fult ord,
vanligt förekommande bland ungdomar. Men det är ingen förolämpning mot någon specifik
folkgrupp.
Ironi finns det också gott om i Mooreartikeln. I Soloartikeln hittar vi ingen ironi alls, och
här är det förmodligen helt ämnesberoende. Att skriva i ett primerstest: ”Den här primern går
aldrig in i huden. Den kliar och lämnar märken efter sig. Den är verkligen skitbra.” skulle inte
gå hem. En mer seriös ton behövs: ”Den här primern går aldrig in i huden. Den kliar och
lämnar märken efter sig. Undvik. ” Spel är ju trots allt inget som påverkar användarens fysik
eller hygien direkt, men primers känns mer intimt och behöver därför hanteras annorlunda i
tester.
Nu är vi inne på ämnet närhet och distans, och här skiljer sig artiklarna åt. Mooreartikeln är
väldigt nära läsaren. Direkt tilltal används hela tiden och talspråket haglar. Soloartikeln är
något mer skriftspråklig och direkt tilltal används i princip ingenting. Detta för att – som
nämnt ovan – primerartikeln berör en mer personlig fråga än spelartikeln. Det rör sig nästan
om intimhygien (dålig hy osv.) och därför vågar inte Solo blir för personliga med sina läsare.
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Medan Mooreartikeln ibland är nästan löjligt intim med läsarna, då den i början tilltalar dem
som tjockis.
Det textuella
Ordlängden är väldigt lika mellan de båda artiklarna. I Solo är det 23 procent långa ord. I
Moore är det 21 procent långa ord. Inga av artiklarna kan dock klassas som svåra eftersom 30
procent långa ord är normalstandard i bruksprosa.
Båda artiklarna är nominala. Det är naturligt, eftersom de trots allt testar produkter
(substantiv) och därmed innehåller många egennamn och tingbeteckningar. Intressant är dock
att Mooreartikeln innehåller betydligt fler sammansatta substantiv, och då också ofta
egenkomponerade sådana, till exempel porrfilmsmustasch.
Båda texterna är i grund och botten allmänna med drag från det mer specifika. Spelartikeln
lutar åt det specifika på grund av mängden sammansatta substantiv. Primerartikeln lutar åt det
specifika på grund av att den innehåller en del fackord.
Båda texterna är konkreta, då de innehåller många tingbeteckningar (konkreta substantiv).
Primerartikeln har dock en del abstrakta substantiv som gör den något mer abstrakt, men det
är fortfarande två konkreta texter.
Båda artiklarna har adversativ konnektivbindning. Båda använder den här typen av
konnektivbindning för att väga för- och nackdelar mot varandra. Det är väntat, eftersom det är
recensionsartiklar. Men spelartikeln innehåller även kausal och temporal konnektivbindning.
Kausal för att visa vad en handling i spelet kan resultera i . Temporal för att tala om olika
tidsperspektiv och skeenden i spelen.
Stilen
Båda artiklarna är nominala, lätta, konkreta och allmänna (med ett fåtal specifika drag). Det
som skiljer dem åt är närheten respektive distansen. Mooreartikeln är grov, rå och så nära
läsaren som det bara går. Soloartikeln är mer förfinad med få fula ord och en rädsla för närhet.
Den är helt enkelt mer distansierad. Av denna anledning leker den inte lika mycket med
sociala figurer som till exempel ironi. Det här är främst ämnesbetingat då ämnet i Solo är
något känsligare och personligt än det i Moore.

Analys av artikel 5: ”Intervju med Frida Sjöberg”
Moore, mars 2008-04-29, s.36
Kontexten
Den här artikeln tar upp hela fyra uppslag i marsnumret 2008 av Moore. Den sträcker sig från
sida 36 till och med sida 43. Artikeln är en intervju med en utvald tjej, som också finns med
på tidningens omslag. Så här ser det ut i alla nummer av Moore, det finns alltid en omslagstjej
som sedan intervjuas och visas på flera uppslag inuti tidningen. Man kan lugnt påstå att det
här är en viktig del av tidningen som drar in en del pengar, annars skulle man aldrig lägga så
många sidor på bara en artikel. Artikelförfattaren, Patrik Eriksson, står tydligt utskriven med
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namn under ingressen. Där finns också fotografens namn med. Att skriva med fotografens
namn är i det här fallet viktigt då en väldigt stor del av artikeln faktiskt är fotografier av tjejen.
Bilderna
Artikeln innehåller totalt sex stycken bilder. Jag tänkte ta upp dem en efter en och sedan
diskutera dem.
Bild 1
Den här bilden tar upp hela första uppslaget och ligger bakom ingressen och rubriken. Frida
(som är modellens namn) halvsitter på en enorm hög med träspån eller liknande och vi ser
henne från sidan. I bakgrunden skymtar silhuetten av en svensk skog. Det här får sitt samband
om vi läser ingressen: ”Vad är egentligen vackrare än den svenska naturen och den svenska
kvinnan? Ingenting, tänkte vi och skickade ut sanslöst vackra Frida Sjöberg bland furorna för
att prata om divalater, tv-spel och vad som funkar mellan lakanen” Det rör sig alltså om en
naturbild. Frida halvsitter i träspånet. Hennes högra arm använder hon för att stötta upp
överkroppen med. Hennes vänstra arm har hon höjt mot sitt ansikte, och vi ser att hon håller
vänsterhanden mot vänster sida av huvudet, ungefär som om hon precis har dragit fingrarna
genom håret. Hon är nästan helt naken, bortsett från ett par svarta trosor med guldfärgat
spänne. Hennes långa hår rinner ner över axlarna och ligger över hennes bröst så att det täcker
bröstvårtorna. Hennes ben är böjda och särade. Hennes fötter vilar inte stadigt i träspånet, utan
hon trycker bara ner tåspetsarna. Hon är ganska kraftigt sminkad, rejält med eyeliner, mascara
och läppstift.
Bild 2
Den här bilden tar upp första sidan av uppslag nummer två. Här ser vi Frida framifrån istället.
Hon halvsitter återigen, den här gången på något som ser ut att vara sågade trädstammar. Hon
har återigen högra handen som stöd på en stam bakom sig, och den vänstra armen lojt upplyft
över huvudet. Den här gången har hon förutom trosorna på sig en behå som ser ut att vara en
del av samma set som trosorna. Håret ligger den här gången på vänster sida om hennes
vänstra bröst, i armhålan. Hennes ben är återigen särade och böjda, och eftersom bilden är
tagen nästan rakt framifrån så resulterar det i en så kallad ”skrevbild”.
Bild 3
Den här bilden tar upp andra sidan av uppslag nummer två. Frida står upp den här gången. I
bakgrunden ser vi en stor trave med timmerstockar. Frida står med ryggen mot fotografen,
med lätt böjda ben och armarna virad runt överkroppen, som om hon ”kramar sig själv”, lite
lutad mot timmerstockarna. Hon har vridit på huvudet och tittar rakt in i kameran. Den här
gången har hon ingenting på överkroppen igen och har dessutom bytt trosor till ett par andra
svarta. Man ser silhuetten av hennes vänstra bröst eftersom hon är fotad snett bakifrån. Håret
ligger ner över ryggen och nuddar nästan troskanten.
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Bild 4
Bild fyra tar upp hela uppslag nummer tre. Här ser vi återigen Frida i profil, precis som i
första bilden. Den här gången har de dock spegelvänt så att man ser henne från vänster sida
istället för höger. På den här bilden syns en hel del himmel i bildens övre kant. Frida står
återigen på de fallna timmerstockarna. Den här gången är hon klädd exakt likadant som i bild
1. Hon har ändrat position något jämfört med första bilden. Den här gången har hon båda
händerna i marken bakom sig, fingertopparna är riktade inåt mot hennes kropp. Hennes rumpa
nuddar inte marken, utan hon ser ut att hålla upp hela sin underkropp med hjälp av benen och
armarna. Precis som i första bilden är det dock inte hela fötterna i marken, utan bara tårna.
Hennes ben är väldigt böjda och dess form bildar tillsammans med övriga kroppens siluett
bokstaven ”M”.Håret ligger ner över brösten igen, men man kan ändå skymta bröstvårtan på
vänster bröst.
Bild 5
Bild fem tar upp hela första sidan av fjärde och sista uppslaget. Här är traven med
timmerstockar från bild tre tillbaka igen. Frida har trosorna med guldspänne på sig och ingen
behå. Hon står upp och är sedd från vänster sida. Men hon vinklar överkroppen något så att
man ändå kan se en del av hennes mage. Hennes högra hand håller i en av timmerstockarna,
som stöd. Hennes vänstra hand ligger precis som i flera av föregående bilder vilad mot hennes
huvud. Hon står med högra benet rakt. Det vänstra benet är uppdraget under henne och hon
vilar vänster häl mot höger knä. Hennes hår ligger återigen ner över brösten.
Bild 6
Den sjätte och sista bilden tar upp andra sidan av fjärde och sista omslaget. Här sitter Frida
framför traven med timmerstockar och är fotad från vänster sida. Hon har på sig trosorna med
guldspänne. Hennes högra knä vilar mot marken och hennes vänstra är upplyft mot
överkroppen. Hon har vänster arm mot vänster knä. Vänster hand vilar hon mot höger tinning.
Höger hand ligger mot en timmerstock som stöd. I den här bilden ligger hennes hår över
ryggen, och man kan se en skuggad siluett av hennes vänstra bröst och bröstvårta.
Diskussion
De här bilderna kan upplevas som provocerande av många. De anspelar på sex inte bara i hur
de är koreograferade, utan också i till exempel hennes blick. Det finns många likheter mellan
de sex bilderna. De är alla lättklädda, de är alla sexuella, de visar alla en bakgrund av svensk
natur. Dessutom är hennes poser ofta ganska lika (m-formad kropp, ena handen som stöd, den
andra lagd över huvudet, böjda och särade ben). Inom informationsdesign sägs det ofta att
varje bild ska komplettera texten eller understryka det som står i texten. Även om texten är
full av sexanspelningar och bilderna också är det, så har inte bilderna direkt något att göra
med texten. Varför just timmerstockar har valts som primär bakgrund i bilderna, kan
diskuteras. Det kan ha något att göra med att trädfällning är ett manligt betonat yrke. Att då ta
in en naken kvinna i sammanhanget används även på andra sätt (tänk snygg kvinna som lutar
sig mot en splitterny porsche).
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Hennes bröst visas aldrig helt öppet. De är antingen dolda av hennes hår, eller lagd i skugga.
Detta är antagligen ett estetiskt val för att det inte ska bli alltför grovt. Man har kanske försökt
få bilderna att kännas mer smakfulla. Eller så är det ett medvetet val för att lämna lite åt
läsarens fantasi.
Man kan inte se någon progression i bilderna. De blir inte djärvare för varje uppslag, utan
håller ungefär samma nivå hela tiden. Djärvare poser kompletteras med behå, mindre djärva
poser och hon får vara utan behå.
Det interpersonella
Språkhandlingar
Den här texten innehåller många olika allmänna språkhandlingar. Redan i rubriken har vi ett
exempel på det: ”Frida Sjöberg!”. Rubriken ska alltid vara det som tydligt säger vad resten av
artikeln ska handla om. Det gör den här rubriken, om än på ett annorlunda sätt. Utropstecknet
i slutet av rubriken vittnar om skribentens attityd till ämnet. Vi får känslan av att den här Frida
Sjöberg är speciell på grund av utropstecknet.
I ingressen som följer hittar vi fler intressanta iakttagelser. En fråga, som egentligen är ett
påstående, samt en metatextuell språkhandling. Frågan ”Vad är egentligen vackrare än den
svenska naturen och den svenska kvinnan?” vill väcka känslor och tankar hos läsaren. Sedan
följer följande mening: ”Ingenting, tänkte vi...” Med hjälp av den här meningen förvandlas
frågan till ett implicit påstående (ingenting är vackrare än den svenska kvinnan och den
svenska naturen).
Den metatextuella spåkhandlingen ligger sist i ingressen: ”Ingenting, tänkte vi och skickade
ut sanslöst vackra Frida Sjöberg bland furorna för att prata om divalater, tv-spel och vad som
funkar mellan lakanen.” Här får vi veta vad resten av artikeln kommer handla om.
Resten av artikeln är bara frågor från tidningen till Frida och svar från Frida till tidningen.
Det rör sig alltså om ett hela tiden skiftande perspektiv.
Attityder
Vi har två attityder i artikeln. Fridas och skribentens. Och det är faktiskt så att Fridas attityd
tydligast lyser igenom eftersom hennes svar tar upp större delen av artikeln. Hon använder sig
ibland av värdeord, men det är förhållandevis sällan om man ser till det faktum att hon ändå
uttalar sig ganska mycket. Totalt rör det sig om elva plusord och bara ett par minusord.
Plusorden använder hon för att prata om sina stunder på gymmet och sig själv som potentiell
flickvän.
Ramar
Läsaren tilltalas inte överhuvudtaget i den här artikeln. I ingressen får visserligen läsaren en
retorisk fråga som sätter igång dennes tankegångar, men läsaren tilltalas aldrig direkt med dutilltal. Det här är istället en sluten text mellan skribenten och Frida Sjöberg. Skribenten
tilltalar Frida med du-tilltal och hon pratar om sig själv som ”jag” och ställer inga frågor
tillbaka till skribenten. En intressant iakttagelse är på ett ställe i texten där Frida säger ”...men
du ska ge fan i att komma fram till gymmet och börja fråga mig om träningstips bara för att
36

ragga på mig” och intervjuaren då svarar: ”Skulle aldrig hända. Vi nöjer oss med att hjälpa
dig med bänkpressen.” Här verkar det som om ”du” syftar på hela den manliga rasen, och ”vi”
syftar på detsamma.
Eftersom det är en intervju används hela tiden direkt anföring när Frida svarar på frågorna.
Någon indirekt anföring finns inte, och det är antagligen för att den här formen av artikel
håller sig till vissa genrekonventioner. Det går bra att blanda indirekt och direkt anföring, men
här har skribenten valt att hålla sig till direkt anföring.
Det textuella
Lexikogrammatik
Artikeln innehåller 832 ord totalt, varav 125 räknas som långa ord. Det blir 15 procent långa
ord. Det här är 15 procentenheter mindre än vad som är normalt för vanlig bruksprosa. Vad
mängden korta ord beror på är svårt att säga, men eftersom texten är väldigt talspråklig (det
blir den givetvis eftersom det är en intervju) kan det vara därför.
Den här texten är verbal. Det ser man på den stora mängden verb och pronomen. Visst finns
det även gott om substantiv, men då det är här är ett slags personporträtt så blir det naturligt
med mycket verb och pronomen.
Det är en allmän text, vilket betyder att den inte går in i detalj i något specifikt ämne. Det
ser man på det stora antalet dynamiska verb, och de korta, ofta enkla substantiven.
Texten är också konkret, på grund av de dynamiska verben, mängden konkreta substantiv,
samt det regelbundna användet av första- och andra persons pronomen.
Textbindning
Eftersom artikeln bara består av frågor och svar i direkt anföring så är det ganska naturligt att
det blir en slags associativ bindning. När hon svarar något så spinner det fram nya frågor
beroende på vad hon svarar. Men ibland ser vi exempel på motsatsen, då intervjuaren frågar
något som inte alls har med föregående fråga att göra. Det finns även exempel där tema-remaprincipen kommer in i frågorna. Hon svarar på något och han inflikar ”Det låter ju rätt soft.”
Här syftar ”det” tillbaka på hennes svar. I övrigt är artikeln full av mestadels adersativa
konnektivbindningar. Om vi kikar på det sammanhang som de finns i så upptäcker vi snart att
det beror på att hon svarar något, men sen reserverar sig lite för svaret och erbjuder en annan
synvinkel: ”- Jag är ju inte klar med min utbildning, men jag är nog rätt bra faktiskt.”
Komposition
Här är det svårt att avgöra vilken sorts disposition som är rådande i texten. Dels är det en
temadisposition. För i början diskuteras hennes intressen, i mitten vilken typ av killar hon
föredrar och i slutet kommer sexsnacket in i bilden. Men då kan vi också nästan påstå att det
är en specificerande disposition, där frågorna hela tiden blir mer och mer intima. Det är ett
smart drag av intervjuaren att värma upp med enklare och mer generella frågor för att avsluta
med de personliga.
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Stilen
Stilen i den här artikeln är väldigt intim och sexuell. Det här syns tydligt i frågorna, men även
i svaren, särskilt i slutet av artikeln. Bilderna bidrar också till den sexuella stilen, särskilt då
de inte ligger bredvid texten, utan direkt bakom som bakgrund. Faktum är att de flesta
frågorna har någon form av sexuell anspelning, till och med de som bara ska behandla hennes
intressen. Ett exempel på det har vi här: ”Vi förstår vad du menar. Personlig tränare alltså, kan
du leva upp till förväntningarna man får av ditt utseende?”. Här har Frida bara pratat om vad
hon utbildar sig till, men får en sexuellt betonad fråga som gensvar. Vilka förväntningar
intervjuaren får av Fridas utseende avslöjar han inte, men vi förstår ändå att det knappast är
något oskyldigt med tanke på bilderna och det sexuella temat i sammanhanget.
I övrigt är texten väldigt talspråklig och enkel, med en del grova antydningar. Det är ganska
barnförbjudet material helt enkelt, men eftersom det är en herrtidning kan den knappast ställas
till svars för det.

Analys 6: ”Intervju med Craig David”
Solo, februari 2008, s.32
Kontexten
Artikeln är en del av Solos avdelning ”Stjärnspaning” som finns med i varje Solo-nummer.
Kriteriet för intervjun är alltså att personen måste vara en stjärna på något sätt. Skribentens
namn, Carin Jonsson, är tydligt utskrivet under ingressen. Vem som har fotat framgår inte.
Bilder
Det finns två fotografier i artikeln, som är ett uppslag stor. Jag tänker beskriva dem och sedan
diskutera dem.
Bild 1
Den första bilden tar upp hela första sidan av uppslaget. Den ligger bakom rubriken och
bredvid ingressen. Bilden föreställer Craig David, som är en världskänd R&B-artist. Han står
upp och är fotad rakt framifrån. Han har på sig en vit skjorta som nästan helt är dold av en grå
tjockare tröja. Ovanpå det har han en svart lång kappa. Det går inte att se vilka sorts byxor
han har på sig eftersom den delen är lagd i skugga. Han håller ett stadigt tag med händerna
kring kanterna på kappan, det ser ungefär ut som att han drar ihop den kring sig. Han har
huvudet lagt lite på sned till höger och tittar rakt in i kameran. Han har skäggstubb och ler
inte, men ser heller inte sur eller arg ut. Snarare får man intrycket att han försöker se tuff ut.
Det gäller både hans hållning och uppsyn.
Bild 2
Den här bilden är ganska liten och ligger högst upp i högra hörnet på uppslagets andra sida.
Här ser vi Craig David igen. Den här gången har fotografiet tagits mitt i en rörelse, nämligen
när han springer. Han har på sig ett par vita shorts som når ner till knäna. Han har ingenting
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på överkroppen och man kan se att han svettas något. Intressant nog har han ingenting på
fötterna. Det är överraskande eftersom han ser ut att jogga, och det gör man oftast inte barfota.
Hans ansiktsuttryck är ansträngt men samtidigt lite aggressivt, det uttrycker envishet. Det
finns en bildtext till bilden: ”Inga problem.”
Diskussion
Det är två olika bilder, och båda kompletterar varandra. Den mer påklädda bilden är mer
tillgjord eftersom det är en tydlig pose i den. Den andra bilden, där han springer med bar
överkropp, är mer naturlig då den är tagen mitt i en rörelse. Han springer åt vänster i bilden,
vilket leder läsaren in mot brödtexten. Bilderna kompletterar varandra eftersom det är en mer
påklädd och en mindre påklädd. Det ger variation i hela artikeln. Dock kan den avklädda
bilden inte anses ha särskild stor sexuell anspelning. Han tittar inte in i kameran utan ser ut att
vara i sin egen värld. Vad bildtexten ”Inga problem” syftar på kan vi bara gissa. En god
gissning är att det inte är några problem för Craig David att springa eftersom han är vältränad.
Det interpersonella
Språkhandlingar
Rubriken sätter an tonen för resten av artikeln, men gör det på ett lite annorlunda sätt med
hjälp av en kombination av presentation och citat: ”R&B-hunken Craig David: ’Jag har inte
hittat den rätta svenska tjejen än’”. Här får vi först veta att intervjun kommer att handla om
någon vid namn Craig David. R&B-hunken står med för att förtydliga vem det rör sig om.
Bilden bakom rubriken visar ännu tydligare vem det är. Citatet är taget ur brödtexten och ska
gissningsvis användas för att locka målgruppen (som ju är just tjejer och Craig David-fans).
Det ska kanske ge fans ett litet hopp om att de kanske blir just de som lyckas dejta honom i
framtiden, till exempel.
I ingressen förtydligas vad artikeln kommer ta upp i större detalj. I första meningen får vi
veta att Craig David är tillbaka med ett nytt album (han är alltså väldigt aktuell). Sen får vi
veta att Solos redaktör har träffat honom och diskuterat ”självförtroende, överspända kändisar
i vip-loger och den där förmågan att få flickhjärtan att bulta...”. Det här är ett intressant fall av
hopning, alltså uppräknande av flera saker. Det finns en viss rytm i hopningen och det
fungerar nästan hypnotiserande och slussar in läsaren i texten.
Det finns bara två interjektioner och två utropstecken i hela artikeln. Det är när Craig svarar
på om han har flickvän: ”Nej, jag har inte hittat den rätta svenska tjejen än!” och när han
svarar på om han har läst något upprörande om sig själv: ”Oh, ja!”. Det ger artikeln en ganska
sansad känsla med ett lugnare tempo. Många utropstecken och interjektioner har en förmåga
att åstadkomma en hetsigare känsla i texten.
Attityder
I den här artikeln finns två attityder. Craig Davids och intervjuarens. Intervjuarens attityd
lyser igenom i ingressen, i inledningen innan intervjufrågorna, samt i själva intervjufrågorna.
Craigs attityd lyser igenom i svaren på intervjufrågorna. Antalet plus- och minusord är ganska
jämnt balanserat, vilket visar på en viss opartisk attityd (något är dåligt, men det finns bra
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saker med det också, t ex). Craigs lite nonchalanta och avslappnade attityd lyser igenom i de
sorters värdeord han använder sig av. Ta till exempel: Fuckin’ cool, coola, streetsmart och
sköna. Det får oss ganska snart att se att hans inställning till intervjun är väldigt avslappnad
och något informell.
Ramar
Läsaren tilltalas inte alls i artikeln. Istället är det en dialog mellan intervjuaren och Craig,
vilket knappast är överraskande. I början av artikeln förekommer dock ett ganska lustigt grepp
från intervjuarens sida. Hon skriver om Craig i tredje person och sig själv i första person. I de
första styckena introducerar hon Craig och vem han är, och lyckas även belysa hans
popularitet genom att beskriva ett 25-årigt fan som tagit sig in på avspärrade områden för att
träffa sin idol. Det ger texten en större berättelsekänsla, det blir plötsligt mer en nyhetsartikel
än en intervju. Men sen vrids perspektivet när hon får komma in och träffa Craig, och då
övergår hon till att tilltala Craig i andra person och han svarar med direkt anföring.
Intressant är Craigs svar på frågan om något kan få honom att stanna i sängen en hel dag: ”Om du har rätt tjej bredvid dig vill du inte stiga upp ur sängen på en hel dag.” Här säger han
”du”, men han kan inte mena du, eftersom intervjuaren han pratar med är kvinna. ”Du” får
alltså stå för män överlag i det här sammanhanget. Men eftersom det är tjejer som läser
artikeln kanske hans kommentar är ett försök att ge tjejerna större förståelse för hur män
fungerar.
Det textuella
Lexikogrammatik
Artikeln innehåller totalt 1277 ord. 197 av dem är långa vilket innebär 15 procent långa ord.
I början av artikeln, där skribenten introducerar Craig på ett berättande sätt är texten jämnt
balanserad mellan verbalt och nominalt. Men när själva intervjun kommer igång ökar
mängden pronomen och verb samtidigt som mängden substantiv minskar, vilket gör den
övervägande verbal.
När det gäller huruvida texten är specifik eller allmän finns det saker som tyder på båda
dragen. Det som tyder på en mer allmän text är det faktum att korta ord dominerar (15 procent
långa ord är en mycket låg siffra), samt att enkla substantiv är övervägande i texten. Det som
tyder på en mer specifik text är det faktum att det finns en del fackord och räkneord i texten.
De räkneord som finns är till exempel: 25-årsåldern, 13 miljoner sålda plattor, tränar fem
gånger i veckan, aktuell med sitt tredje album, ålder: 26 år. De fackord som finns är
relaterade till musikindustrin. Exempel på några är: R&B, vip-loger, skivbolagsfolk, studio,
promotion. Men det faktum att dessa fackord och räkneord finns väger inte så tungt då de inte
förekommer ofta i texten. Därför är det en allmän text, med ett fåtal mer specifika drag.
Det här är en konkret text. Det syns på de dynamiska verben, förekommandet av första- och
andra persons pronomen, samt de många konkreta substantiven.
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Textbindning
I början av artikeln förekommer referensbindning, när skribenten introducerar Craig. I det här
fallet är ”Craig David” en ledfamilj, med flera olika sambandsled. Sambandsleden är: honom,
Craig, världsstjärnan, R&B-stjärna, han, man. Skribenten använder olika ord för att variera
texten men ser samtidigt till att läsaren förstår vem det rör sig om. När intervjun börjar
försvinner i princip referensbindningen, eftersom skribenten börjar tilltala honom i första
person istället.
Det finns en tydliga tema-rema-princip i artikeln. Ett exempel har vi när intervjuaren ställer
en fråga: ”Vad har du lärt dig om musikindustrin?” Craigs svar: ”Det blir vad du själv gör det
till.” hänvisar direkt till hennes fråga och vi ser en tydlig tematisk bindning.
Om man tittar på konnektivbindning så finns det gott om exempel på det också. Främst är
texten adversativ med många ”men” och ”dock”. Men det finns även exempel på temporal
konnektivbindning: ”När kritiker skrivit om skivan på ett sätt som inte är rättfärdigat[...]Då
knäcker det självförtroendet såklart.” Några få kausala konnektivbindningar finns också, men
majoriteten är ändå adversativa, alltså resonerande eller argumenterande.
Komposition
Intervjuaren börjar med att ställa generella frågor, som till exempel vad han har sysslat med
och hur han var som tonåring. Sen blir det mer personligt med frågor om hur han festar, om
han har flickvän, och hur han charmar en kvinna. Till slut gör hon ett hopp och frågar honom
hur hans vardag ser ut om tio år. Och avslutningsvis en fråga om han gillar Sverige.
Intervjuaren är alltså först mer generell, sedan något mer personlig och sedan mer generell
igen. Det kan vara så att hon använder de mer generella frågorna på slutet för att avrunda
med, så att det inte ska sluta ”på toppen av berget” så att säga. Det är alltså en generaliserande
temadisposition, som blir mer specificerande för att sedan generaliseras igen.
Stilen
Den här artikeln är konkret, dialogisk, informell och ganska talspråklig. Den är subjektiv
endast i början, där skribenten får chansen att säga vad hon tycker om stjärnan. Dock är hon
aldrig rakt igenom subjektiv. Hon säger till exempel: ”Nu 13 miljoner sålda plattor senare, är
han dock ingen sweet tonåring längre. Snarare en biffig man.” Det här är hennes personliga
åsikt, som säkert kan backas upp helt objektivt av bilden i artikeln där han tränar, men det är
ändå hennes åsikt.
Artikeln blir aldrig jätteintim. Den tar upp vad han har lärt sig, vad han sysslar med, hur det
är att få uppmärksamhet, vad han köper för sina pengar. Men det blir aldrig jättepersonligt.
Dessutom avrundar skribenten med ett par mer opersonliga frågor för att knyta an slutet till
början. Artikeln är mer romantiserande än sexuell. Intervjuaren frågar hur han charmar en
kvinna, inte hur han förför en kvinna.
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Jämförelse av Analys 5 och Analys 6
Det kontextuella
Bilderna
Båda artiklarna vill intressera läsaren med intressant information om en person av motsatt
kön. Dock spelar Moores artikel an betydligt mer på sex. Solos artikel är mer inne på typisk
manlighet, framtid, romantik. Det avslöjas väldigt tydligt av bilderna. I Solos artikel finns
totalt två stycken bilder. En fullt påklädd, där Craig har en till synes ”tuff image”, samt en
mer avklädd där han tränar med bar överkropp. I Moores artikel är samtliga bilder nästan helt
nakna, bortsett från trosor och/eller behå. Tjejen i sammanhanget tittar dessutom in i kameran
på ett förföriskt sätt och man ser ibland hennes bröstvårtor och väldigt ofta hennes skinkor.
Bilderna skulle kunna tolkas som provocerande på ett annat sätt än bilderna i Solos artikel
eftersom hon är så avklädd.
Det är dock viktigt att komma ihåg att Moore är en herrtidning som innehåller halvnakna
tjejer på var och varannan sida. Solo har inte mycket sådant alls, och därför skulle det bli
närmast absurt om de bröt av med sådana bilder helt plötsligt mitt i tidningen. Dessutom är ju
Craig David en världsstjärna, till skillnad från tjejen i Moore som för de flesta är helt okänd.
Det skulle alltså bli större ramaskri om Craig helt plötsligt poserade naken än om någon
okänd tjej från Småland gör det.
Det interpersonella
Språkhandlingar
Här finns några liknande faktorer mellan de båda artiklarna. Särskilt ingresserna är
förvånansvärt lika. I Moore läser vi: ”Ingenting, tänkte vi och skickade ut sanslöst vackra
Frida Sjöberg bland furorna för att prata om divalater, tv-spel och vad som funkar mellan
lakanen.” Här presenteras kortfattat vad intervjun kommer handla om, med hjälp av hopning
(uppräkning av flera saker) som används på ett rytmiskt sätt. I Solos artikel läser vi: ”Solos
Carin Jonsson träffade honom och pratade om självförtroende, överspända kändisar och den
där förmågan att få flickhjärtan att bulta...”. Det finns en väldigt tydlig likhet här. Hopningen
består av två substantiv följt av ett verb i båda fallen. I Solo är det ”självförtroende”,
”överspända kändisar” och ”få flickhjärtan att bulta”. I Moore är det ”divalater”, ”tv-spel” och
”funkar mellan lakanen”. Om det här är ett typiskt drag för intervjuartiklar är svårt att avgöra
utan att kolla upp ett väldigt stort antal artiklar, men det är helt klart ett tydligt gemensamt
drag för just dessa två nummer.
Attityder
Det är Fridas och Craigs attityder som syns betydligt mer än skribenternas. Fridas attityd är
mer positiv, det ser man bland annat på den stora användningen av plusord. Dessa använder
hon främst om sig själv, och det ger en lite ”skrytig känsla”. Craig är mer avslappnad och
använder både plus- och minusord ganska jämnt fördelat. Det tyder på en mer opartisk och
nonchalant inställning till intervjun. Kanske beror det på att Frida ännu inte är känd och vill
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lyfta fram sina bra sidor, medan Craig redan är inne på sitt tredje album och ”har sitt på det
torra” med fans och annat.
Värt att notera är också att skribentens attityd syns tydligare i Solos artikel, i början. Där
bidrar hon med sina egna åsikter och skriver i jag-form på ett berättande, lite dramatiserat sätt.
Det draget saknas helt i Moores artikel som nästan omedelbart hoppar in i intervjun.
Ramar
Här liknar de båda artiklarna varandra mycket. Intervjuaren ställer frågor och får svar i direkt
anföring i båda artiklarna. Du-tilltal används hela tiden från intervjuarens sida, och intervju”offret” talar om sig själv i jag-form när han eller hon svarar. Det är inte ovanligt att likheten
på det här planet är stor eftersom det är en ganska stark genrekonvention att göra på det här
sättet.
Det textuella
Lexikogrammatik
Värt att notera är mängden ord. I Solos artikel är det 1277 ord, i Moores bara 832. Och ändå
är Solos artikel bara ett uppslag medan Moores är hela fyra uppslag. Det här beror på att
bilder tar en stor del av Moores artikel. Dessutom är ofta Fridas svar ganska kortfattade, till
skillnad från Craig Davids svar i Solo som ibland är ganska omfattande.
Men trots den ganska olika mängden ord, så är procentantalet för långa ord exakt detsamma
för båda artiklarna. 15 procent långa ord innehåller dem. Det beror säkerligen på den höga
talspråkligheten i båda artiklarna, som givetvis är väldigt verbala på grund av intervjugreppet.
Att 15 procent är lågt jämfört med 30 procent som är normen för vanlig bruksprosa kan
mycket väl bero på den ganska unga målgruppen, samt det faktum att det inte rör sig om
fackprosa utan underhållning. Det ska helt enkelt vara enkelt och lättläst.
Båda artiklarna är verbala, allmänna och konkreta. Dock känns Solos artikel något mer
specifik, då den innehåller ett antal fackord från musikindustrin och faktiskt också ett antal
räkneord.
Textbindning
Båda artiklarna knyter an till tema-rema-principen och innehåller mycket adversativa
konnektivbindningar. Solos artikel har dock fler temporala konnektivbindningar.
Komposition
Här dyker något mycket intressant upp. I Solos artikel rör det sig om en tematisk,
specificerande disposition som sedan blir mer generaliserande igen. Men i Moore är det bara
tematisk, specificerande disposition. Det kan man se på frågorna i intervjun som bara blir
fräckare och intimare i Moore, medan det i Solo blir långsamt lite mer personligt, och sedan
plötsligt mer opersonligt igen. Dessutom når Solo aldrig ner till den intima nivå som Moore
hamnar på i slutet. Jämför en av de mer personliga frågorna i Solo: ”Hur charmar du en
kvinna?” med en av de mer personliga frågorna i Moore: ”Missionären, spanska stolen eller
bakifrån?”
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Stilen
Artiklarna har flera saker gemensamt; de är intervjuer, de innehåller bilder, det är frågor och
svar. Men de skiljer sig också åt rent stilistiskt. I Solos artikel fokuseras mer på personen,
eller själen ifråga. Intervjuaren frågar om hans erfarenheter, hur han var som barn, vad som
fascinerar honom. Mer abstrakta saker helt enkelt. I Moore ser vi inte lika mycket sånt. Det
börjar visserligen med en fråga om vad hon gör om dagarna, men sen kommer det snabbt in
på utseende, vilka killar hon gillar, om hon är ”dyr i drift”, samt vad hon tänder på. Det är
alltså mer yta i Moore, mer själ i Solo. Moores artikel anspelar hela tiden på sex, varje svar
vrids till en ny sexrelaterad fråga. Ett exempel ur Moores artikel: ”...ger du mig order blir jag
förbannad. – Oh, en humörmänniska. Avspeglar det sig på andra sätt?” De här dragen saknas
helt i Solo, som snarare är intresserad av hur Craigs liv ter och har tett sig.

Analys av Omslag 1
Solo, april 2008
Färger
Färgerna i det här numret är överlag väldigt ljusa och ”flickiga”. Det rör sig om pasteller av
olika slag. Ljust lila, ljust rosa, ljust orange. Svart bryter av på vissa ställen mot de ljusa
färgerna. Bakgrunden bakom omslagsmodellen är vit och det ger hela omslaget en ännu
ljusare och glättig känsla. Färgvalet kan ha något att göra med årstiden, vår, samt högtiden,
påsk. Uttryck som ”vi går mot ljusare tider” kan lätt associeras till intrycket man får av
färgerna.
Textpuffar
Bland textpuffarna har jag inte räknat med rubriken, utan bara de små korta notiser runt
omkring rubriken. Totalt finns det elva stycken textpuffar. Jag räknar upp dem nedan i helt
slumpmässig ordning, och exakt så som de ser ut i tidningen (versaler eller gemener). Jag
sätter ett komma där det är ett radbryt i textpuffen. Bokstaven P sätts inom parentes innan ett
ord som är punktlistat.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Värde 89 kr, PÅ KÖPET, SOL-,PUDER, I TVÅ PERFEKTA, VÅRNYANSER
Vårens shopping, 380 tips!
FÖRHÅLLANDEFÄLLAN: , HÅLLER HAN, DIG TILLBAKA?
STOR HÅRSPECIAL, (p)Vårens trender (p)Hetaste frisyrerna, (p)Frisörernas bästa
tips (p)Föna håret till, perfektion (p)Dramatiska makeovers
PARIS HILTONS FRAMGÅNGSTRICK (p)SÄSONGENS FINASTE SMYCKEN,
(p)BALLERINA I VERKLIGHETEN – SÅ ÄR DET (p)SOMMARENS SKÖNASTE
RESOR
EXTRA, STORT, SKÖNHETS-, NUMMER
SEX-, FRÅGORNA, du verkligen, vill ha svar på
Så kommer du, honom riktigt nära, 23 kärleksfulla metoder
BARA I SOLO: , KÄNDISTJEJERNA GER, SINA BÄSTA LIVSRÅD
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10. DRÖMRUMPAN, -SÅ BLIR DEN DIN
11. Mode-, dieten, Utmärkt för, lata tjejer
När vi läser börjar vi ofta i det övre vänstra hörnet. Textpuff nummer ett sitter just i övre
vänster hörn, och vi förstår snart varför. Det rör sig om ett ganska bra erbjudande. Om läsaren
köper tidningen så får hon med ett solpuder på köpet. Förhoppningen med att ha puffen just
där är förmodligen att läsaren ska fastna för tidningen på en gång och köpa den, redan innan
hon har läst övriga textpuffar.
Tittar man ämnesmässigt på textpuffarna så ser man snart att det rör sig om smink, mode,
förhållanden, sex, träning och kost. Kort sagt, det mesta som en tjej i den åldern förväntas
vara intresserad av. Allting täcks in bara i textpuffarna, något som gör att en väldigt bred
målgrupp nås. Om en tjej kanske inte är ett dugg intresserad av smink så kanske hon ändå är
intresserad av hur hon ska få den perfekta rumpan och köper därför tidningen ändå.
Siffror används flitigt i puff 1, 2 och 8. Där får vi veta att solpudret är värt hela 89 kronor,
att hela 380 shoppingtips finns med i tidningen, samt att det finns 23 bra metoder för att
komma nära sin pojkvän.
Värt att notera är att ett aktivt du-tilltal används i textpuffarna. I puff 3: ”dig”. I puff 7:
”du”. I puff 8: ”du”. Och i puff 10: ”din”. Det här är ett sätt att bli personlig med läsaren.
Notervärt är också att många av puffarna är nominalfraser. ”Sexfrågorna du verkligen vill
ha svar på”, ”kändistjejerna ger sina bästa livsråd”, modedieten utmärkt för lata tjejer”,
”förhållandefällan: håller han dig tillbaka?”, ”drömrumpan – så blir den din”. Substantiven är
alltså av största vikt i sammanhanget och kommer först i meningarna för att direkt fånga
läsarnas intresse för olika ämnen.
Bilder
Det finns bara två bilder förutom den stora bilden av omslagsmodellen. Det är dels en bild av
solpudret som ligger högst upp i vänstra hörnet. På den bilden ligger en bit av en textpuff:
”VÄRDE 89 KR”. Bilden är ett fotografi av pudret och ligger faktiskt framför nedre delen av
första bokstaven i tidningsrubriken ”SOLO”. Eftersom bilder och rubriker båda har en
förmåga att fånga läsarens blick - och dessutom gör det ännu bättre om de ligger i övre
vänster hörn enligt många forskare, så kan vi dra slutsatsen att just solpudret är en viktig
omslagsdetalj. Den ligger ju till och med framför en del av tidningsrubriken, något som gör att
vi omedelbart ser den.
Bild nummer två ligger längst ner i högra hörnet på omslaget. Det är en bild av två
tidningssidor, tagna direkt ur tidningen och förminskade. Sidorna föreställer olika
håruppsättningar och håraccessoarer. I sitt sammanhang passar bilderna utmärkt, då de hör till
textpuffen ”STOR HÅRSPECIAL”.
Omslagsmodellen
Omslagsmodellen är Paris Hilton, rik amerikansk hotellarvtagerska. Hon är världskänd och de
flesta behöver ingen presentation av hennes namn för att veta vem hon är. Ofta brukar
omslagsmodellernas namn finnas med i nära sammanhang till bilden, med någon slags
information om ifall det står mer om dem inuti tidningen. Här gör det inte det. Jag fick leta
länge och väl innan jag till slut hittade Paris namn allra längst ner på sidan. ”Paris Hiltons
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framgångstrick”. Det är en del av den minsta textpuffen på omslaget.
Paris har blont hår, som på bilden ser ut att blåsas bakåt något av en vindpust. Hon är
välsminkad i ganska ljusa pastellfärger. Färgerna matchar omslagets ljusa helhetskänsla på ett
bra sätt. Hon är iklädd en vit top som visar ganska mycket solbrun hy. Hon tittar in i kameran
på ett nästan förföriskt sätt. Hon ler inte, utan ser snarare lite småsur ut. Dock är det kanske ett
försök att matcha den förföriska blicken.
Paris är världskänd och det är inte alls olikt Solo att ha med världskändisar på omslaget. I
tidigare nummer finns bland andra skådespelerskan Mischa Barton också med. Det är ett
grepp de använder sig av för att kändisar ofta är förebilder för många unga flickor i den här
åldern. Att ha en okänd söt tjej på omslaget skulle inte ha riktigt samma effekt.

Analys av Omslag 2
Moore, augusti 2006
Färger
Bara två färger används på omslaget. Gult och rött (svart och vitt används också men räknas
inte som färger i sammanhanget). Alla färger har både positiva och negativa betydelser,
beroende på i vilket sammanhang de används (http://office.microsoft.com/svse/frontpage/HA010429371053.aspx). Nedan listas de använda färgerna och deras potentiella
betydelser.
Gul – glad, hjärtlig, optimistisk eller feg, irriterande, framfusig
Röd – stark, modig, passionerad eller farlig, aggressiv, dominant
Eftersom intrycket man får av omslaget är helt och hållet individuellt är det svårt att säga
exakt huruvida färgerna står för något positivt eller negativt. Dock är det absolut så att de
skarpa färgerna gör att man hajar till och reagerar lite extra, något som ju inte kan vara
negativt för att få en tidning såld. Ju mer mättnad en färg har, desto hotfullare uppfattas den
ofta. De gula och röda färger som används på omslaget är extremt mättade och kan därför
uppfattas som mer framfusiga och dominanta än om de hade varit mindre mättade.
Textpuffar
Det finns totalt tio textpuffar på omslaget. Jag räknar upp dem nedan. (p) framför ett ord eller
mening betyder att det rör sig om en punktlista av något slag. Ett komma betyder radbryt i
textpuffen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BARA, 29 kr
SVERIGES SNABBAST VÄXANDE MAGASIN FÖR MÄN
SVERIGES, ROLIGASTE, TIDNING, ENLIGT ORVESTO & SIFO
FUSKA DIG TILL, FRAMGÅNG, DET ÄR SJUKT, ENKELT FAKTISKT.
Jessica! , Big Brothers superstjärna, får kläderna avslitna.
STILGUIDE, SÅ SKA DU KLÄ DIG SOM EN MAN
TERRORISTER! , SNUBBARNA. VAPNEN. METODERNA.
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8. PLUS! VINCE VAUGN (p)KVINNOPLANETEN (p)NONSENS
9. CARINA, Också från Big Brother. , Också avklädd.
10. BRÄNN EN, MILJARD, INKÖPSLISTAN DU ALDRIG, KOMMER ATT
BEHÖVA.
Där folk i västerländsk kultur oftast börjar läsa, i övre vänstra hörnet, sitter en ganska stor
triangelformad svart yta, med den vita texten ”BARA 29 kr”. Det här är alltså information om
hur mycket (eller i det här fallet lite, som de vill signalera) numret kostar. Den här
informationen finns i betydligt mindre teckenstorlek nere i högra hörnet, men tydligen vill
Moore förstärka budskapet om hur billigt numret är och väljer därför att sätta den
informationen där folk oftast kollar först. Den svarta stora triangelformade ytan kanske ska
fungera som blickfångare om folk kollar någon annanstans först.
Ämnesmässigt ser vi att tidningen tar upp framgångsstrategier, snygga tjejer, mode, vapen
och pengar. Att den dessutom gör det på ett ganska humoristiskt sätt förstår vi av textpuff
nummer 3 ”SVERIGES ROLIGASTE TIDNING”. Textpuffarna i sig är faktiskt ofta
utformade med en humoristisk touch. I textpuff 10, till exempel, finns en sarkasm som
knappast kan undgå någon. Och i textpuff 8 finner vi att tidningen dessutom innehåller vadå?
Jo, ”nonsens”. Det är en ganska stor skopa självironi som tidningen leker med.
I textpuffarna används ofta du-tilltal och pronomen. I puff 4,6 och 10 ser vi exempel på det.
”Dig”, ”du”, ”dig”, ”du”. Samtliga dessa pronomen finns i liknande sammanhang, och det är
när skribenten försöker uppmana läsaren att göra något. Det görs bäst på en mer personlig
nivå och då används gärna du-tilltal. ”Fuska dig till framgång”, ”Klä dig som en man”,
”Bränn en miljard”, osv.
Bilder
Utöver omslagsmodellen finns bara en bild på omslaget, och det är ett fotografi av en
halvnaken tjej. Bilden är placerad till höger om omslagsmodellen, strax under dennes högra
arm. Tjejen ligger på mage, med armbågarna stödda mot golvet. Hon svankar något och har
benen lyfta uppåt mot rumpan. Hon har på sig vit behå, vita trosor och vita och rosa
högklackade skor. Hon är kraftigt sminkad och tittar förföriskt in i kameran. Bilden hör till
textpuff nummer 9.
Omslagsmodell
Omslagsmodellen heter Jessica och är från den populära tv-serien Big Brother. Hon är ingen
världsstjärna, men presenteras ändå bara med sitt förnamn i textpuff nummer 5. På
omslagsbilden står hon med ryggen mot läsarna, med händerna tryckta mot en vägg. Väggen
är dock ”bortplockad” på bilden, så det ser istället ut som om hon vilar händerna mot
tidningsrubriken. Hon vrider huvudet mot läsarna och tittar rakt in i kameran. Hon har långt
blont hår med svarta slingor i. Hon har en tatuering på höger överarm och en svanktatuering
och är kraftigt sminkad. Hon har ingenting på överkroppen, men ett par svarta trosor på
underkroppen. Hon har också på sig ett par jeans, men de dras av henne på bilden av två tjejer
(man ser fyra välmanikyrerade händer som drar i byxorna i bildens underkant). Om vi läser
textpuffen helt så förstår vi bilden: ”Jessica! Big Brothers superstjärna får kläderna avslitna.”
Omslagsbilden och den andra bilden kan tolkas provocerande av många, och då kanske
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särskilt av tjejer, som kanske anser att bilderna är objektifierande. Dock är det här ingen
ovanlig bild på herrtidningarnas omslag, snarare tvärtom. Det är nu en del av den rådande
genrekonventionen för herrtidningar, och skulle man ersätta det med till exempel en kille i
kostym skulle många säkert bli missnöjda.
Man kan fråga sig varför det är just kvinnohänder som sliter av Jessica byxorna. Hade
manshänder varit för provocerande? Hade det kunnat associeras till våldtäkter och överfall?
Eller är det helt enkelt bara sexigare i många killars ögon att en tjej får kläderna avslitna av
andra tjejer? Kanske är det en blandning av båda faktorerna.

Jämförelse av Omslag 1 och Omslag 2
Färger
Det första som slår mig är skillnaden i mättnad hos färgerna. Moores färger är väldigt mättade
och framstår som mer aggressiva och dominerar helhetsintrycket av omslaget. På Solos
omslag är färgerna mer milda, mjuka och feminina. Det känns mer nedtonat och inte så
påstridigt.
Textpuffar
Båda tidningarna använder sig av den allmänna uppfattningen om västerländsk läsriktning för
att avgöra vart den viktigaste informationen ska stå. I Solos fall är det viktigt att man får
solpuder värt 89 kronor helt gratis med tidningen. I Moores fall är det viktigt att läsaren
förstår hur billig tidningen är i förhållande till mängden information den innehåller (BARA 29
kr).
Ämnesmässigt så har tidningarna mode gemensamt. Båda tidningarna verkar vilja sätta en
slags trendstandard för sina målgrupper, eller åtminstone informera om vad som är inne just
nu. De har också gemensamt att de ofta tar upp hur man ska bete sig för att lyckas med
diverse olika saker i livet.
Skillnaden i ämne föreligger mest på materiell nivå. Det rör sig helt enkelt om en
avsmalning mot de olika målgruppernas intressen. I Moore pratas mer om vapen, pengar, bilar
och sex, då det är dessa intressen som målgruppen i viss mån förväntas ha. Sex diskuteras i
Solo också, men dessa artiklar kompletteras ofta med artiklar om förhållanden och relationer i
större utsträckning. Dessutom är smink, träning och kost ett betydligt mer återkommande
ämne än i Moore.
Tittar man på helheten rent ämnesmässigt verkar alltså Moore ta upp mer sådant som ”man
kan få”, medan Solo mer tar upp sådant som ”man kan bli”.
Rent språkligt så är Moore dessutom betydligt mer självironiska och sarkastiska än Solo. På
Solos omslag finner man mestadels ganska seriösa textpuffar. Det som står där är menat att
tas på allvar. Men på Moores omslag går att ana en hel del lössläppt humor som både roar och
generar.
Båda tidningarna använder du-tilltal för en mer personlig ton med sina läsare.
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Nominalfraser används också flitigt av både Solo och Moore. Detta för att fånga läsarens
intresse tidigt i en textpuff.
Bilder
Här föreligger en skillnad. På Solos omslag finns bara två bilder; en av solpudret som
kommer med tidningen, och en bild som visar några sidor ur själva tidningen. På Moores
omslag finns en bild, som visar en halvnaken tjej. Skillnaden som föreligger här är alltså att
Moore använder människor på omslaget, medan Solo använder både människor och saker.
Samt att människorna på Moores omslag är avklädda. Åtminstone i det här specifika fallet.
Omslagsmodell
På Solos omslag ser vi Paris Hilton, känd arvtagerska från USA. Det är en ansiktsbild, som
visar hennes ansikte, samt hals och axlar. Bilden är inte speciellt vågad, även om hon har en
lite förförisk blick. På Moores omslag ser vi Jessica, känd från Big Brother i Sverige. Hon är
dock inte alls lika känd som Paris Hilton, åtminstone inte internationellt. I det här fallet är det
en helfigursbild som visar henne nästan helt naken, om man bortser från ett par svarta trosor.
Det är en vågad bild och hon är kraftigt sminkad.
Det intressanta om man nu jämför dessa två situationer är att Paris Hilton är en tjej, som får
vara omslagsmodell för en tjejtidning. Och Jessica är en tjej, som får vara omslagsmodell för
en herrtidning. Frågan är nu givetvis varför inte tjejtidningarna har halvnakna män på sina
omslag. Eller varför inte herrtidningarna har ansiktsbilder av män.
Min egen teori är att det har med ämnet att göra. Solo tar upp hur du ska klä dig, hur du ska
sminka dig, hur du ska träna. Ibland hur du ska göra allt detta för att se ut som en viss kändis.
Att då ha en känd tjej på omslaget är ett strategiskt val för att sätta igång de behoven hos unga
tjejer. Att ha andra tjejer att se upp till och formas efter.
Hos män däremot verkar man inte anse att det behovet är lika stort. Kanske tror man att
mäns sexdrift slår högre än behovet av att se ut som någon känd man. Därav valet av
halvnaken tjej som omslagsmodell. Det här är dock bara min teori.

Slutdiskussion
Med mitt arbete har jag lyckats hitta och analysera både skillnader och likheter mellan
tidningarnas artiklar och omslag. Nedan kommer jag att ta upp och sammanfatta de mest
tydliga och betydelsefulla skillnaderna och likheterna.
Analys 1 och 2 - raggtekniksartiklarna
Skillnaderna
Mellan de två artiklarna som tar upp raggningsteknik föreligger ett par väldigt tydliga
skillnader. Den största har vi i bildvalet. Moores artikel innehåller en bild med en halvnaken
tjej, Solos artikel innehåller en bild med två fullt påklädda individer; en tjej och en kille.
Bilderna talar för att Solo förespråkar en relation med hjälp av rätt raggteknik, och att Moore
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är mer inne på sex och passion.
På interpersonell nivå skiljer sig artiklarna åt då Moores är mer drivande och framfusig i sin
framställning. Detta ser man på antalet uppmaningar och interjektioner i Moore. Solo är mer
nedtonad på den här punkten, medan Moore blir nästan predikande emellanåt.
På textuell nivå är det tydligt att Moore är något mer nominal än Solo. Det beror troligtvis
på att de tar upp raggning med mobiltelefoner, ett ämne som är mer konkret än bara raggning,
som är fallet i Solo. Med ämnet medföljer ett visst antal tekniska termer och substantiv.
På stilnivå är Moore betydligt grövre, ironisk och sarkastisk än Solo.
Likheterna
Båda artiklarna har 13 % svåra ord, vilket gör dem till extremt lättlästa. De har dessutom båda
två en temadisponerad komposition, något som förmodligen beror på just genrekonventioner.
Analys 3 och 4 - recensionsartiklarna
Skillnaderna
Bilderna har disponerats olika i artiklarna. I Moore är det bilder ur olika spel och varje bild
ligger i direkt koppling till respektive spel. I Solo är det bilder av de primers som har testats,
och alla ligger till höger på sidan, numrerat så att man lätt ska hitta dem i texten. Min gissning
är att Solo har gjort så här av utrymmesskäl.
På interpersonell nivå har Moore mer slang, mer ironi, och även ett fulare språk. Moore
innehåller flera svordomar och rena förolämpningar mot olika grupper i samhället. Solo är
försiktigare i sin framställning. Det här syns även i närheten och distansen i texterna. Solo är
betydligt mer distanserad än Moore. Det här beror troligtvis på att Solo testar primers som är
mer intimt än spel.
På textuell nivå är Moore mer nominal än Solo, på grund av den stora mängden
sammansatta, påhittade substantiv.
Likheterna
Det finns några likheter mellan de båda artiklarna, och det är dels att andelen långa ord är
ungefär likvärdigt (21 % för Moore, 23 % för Solo). Båda artiklarna har fler plusord än
minusord, något som tyder på en positiv attityd överlag i båda texterna.
Analys 5 och 6 - djupintervjuerna
Skillnaderna
Bilderna är den största skillnaden här, vilket kanske inte är helt oväntat. I Moore är det
många, stora bilder av en nästan helt naken tjej. I Solo är det två bilder av Craig David, som
visserligen anspelar på manlighet men som känns långt ifrån lika sexuella som i Moore.
Ännu en skillnad är att skribenten i Solo syns mer än skribenten i Moore. Hon uttalar sig
subjektivt och berättande i början av artikeln medan Moore går direkt på intervjun.
Artiklarna skiljer sig också i upplägget av frågorna. I Moore blir frågorna fräckare och
anspelar mer och mer på sex. I Solo är det mer relationsfrågor och det blir aldrig för intimt.
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Likheterna
Båda artiklarnas ingresser innehåller hopningar, alltså uppräkningar. Båda texterna har
dessutom 15 % långa ord, även om Moores artikel är längre.
Omslag 1 och 2
Skillnaderna
Den största skillnaden ligger på ämnesmässig nivå, och det här är en helt målgruppsanpassad
skillnad. Textpuffarna signalerar helt enkelt om olika ämnen. Ytterligare en skillnad ser vi i
tidningarnas färgval. Moore har starkare, mer mättade färger, medan Solo har valt pasteller
för en mjukare och mer feminin känsla. Omslagsmodellerna liknar varandra så tillvida att de
är tjejer båda två, men Moores omslagsmodell är nästan naken medan Solos är fullt påklädd.
Likheterna
Omslagen är lika i sin layout i det avseende att textpuffarna ligger runt omslagsmodellen för
att inte dölja något av den bilden. Dessutom är textpuffarna utformade likadant då de ofta
börjar med ett substantiv. Båda omslagens textpuffar har dessutom ett rikt förråd av pronomen
för att locka fler köpare.

Med det här arbetet har jag följt sex stycken artiklar och två omslag, analyserat och granskat
dem noga. Jag har funnit intressanta skillnader och likheter. Vissa som bara gäller för en eller
ett par av artiklarna, andra som gäller för allihop. Hade mer tid funnits hade jag analyserat
hela tidningarna som helhet för att ytterligare stärka det jag har kommit fram till.
Jag har med mitt arbete lyckats bevisa att det föreligger flera målgruppsberoende skillnader
och likheter. Det jag själv misstänkte, nämligen att Moore är en betydligt grövre tidning inte
bara i sina bildval, utan även i sitt språkval, har jag fått bekräftat. På samma sätt har jag insett
att Solo är mer nedtonad och anpassar sig efter sin unga, kvinnliga målgrupp.
Man kan ställa sig många intressanta frågor efter det här arbetet. Vad händer om man
överför Moores mer sarkastiska, råa humor till Solo? Skulle det fungera eller inte?
Förmodligen är det ingen som skulle vilja prova, då ett misstag kan kosta en tidning stora
pengar. Och vad skulle hända om man började klä av ett dussintal killar i varje nummer av
Solo? Skulle det uppskattas eller inte? Och varför är det så att det är tjejer med på både
tjejtidningarnas och killtidningarnas omslag? Nu har det visserligen dykt upp en killtidning på
marknaden som ofta har män på omslagen, men skulle det fungera att ha det på Moores
omslag, eller är den tidningen redan så etablerad på marknaden som en ”tidning med
utvikningstjejer i”?
Vilken makt har tidningarna över unga tonårskillar och tonårstjejer? Det är inte en fråga
som jag har försökt besvara, men det är en fråga som dyker upp efter att ha granskat språket
och stilen i dessa tidningar. Vad är kraftfullast när det gäller övertalning och reklam? Text
eller bild? Är en kombination av dessa två element kanske det mest kraftfulla?
Ska någon av dessa två tidningar försöka närma sig den andra för att utplåna
”könsskillnaderna”? Eller ska man låta männen läsa sina herrtidningar och tjejerna sina
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tjejtidningar? Är fult språk som svordomar verkligen nödvändigt i en herrtidning för att det
ska kännas manligt? Är ett mjukt språk nödvändigt i en tjejtidning för att det ska kännas
kvinnligt?
Alla dessa frågor har vaknat i mig under mitt arbete. De kommer inte att besvaras av mig här,
men kanske av någon annan i framtiden, eller av mig själv om jag någon gång skulle vilja
fortsätta min forskning.

/Kristina Eriksson
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Bilagor
Egna kommentarer
Bilagorna innehåller samtliga av de artiklar och omslag som jag har använt i mina analyser.
Den första artikeln innehåller tyvärr också, till skillnad från de andra, mina egna anteckningar.
Detta för att jag av misstag råkade anteckna i originalartikeln innan jag hade kopierat den. Jag
har förgäves försökt nå Moore för att få en ren version av originalet, och valde därför att ha
med artikeln som den är ändå. Hoppas att denna förseelse kan ursäktas och att ni kan läsa och
ta till er artikeln i alla fall.
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