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Syftet med analysen är att utreda om det finns likheter i språkbruket i en blogg med flera 

skribenter som berör samma ämne. Bloggen vars skribenter analyseras är ”Drömmarnas 

Berg”. Genom att analysera skribenternas inlägg, och på så sätt profilera var och en, och 

sedan jämföra dessa så visade resultatet att det finns tydliga olikheter i deras språkbruk. Även 

om inläggen i sig är snarlika när det gäller användandet av internetjargong har olikheterna 

övertaget och det är mer synligt i deras sätt att kombinera talspråk och annan terminologi. 

Alla skribenter har sin egen stil och den blev tydligare efter att ha analyserat och jämfört 

inläggen med varandra.  

Nyckelord: Blogg, bloggare, textanalys, språkbruk, genre, mottagaranpassning, termer, 

talspråk, intertextualitet
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1 Inledning 
Lika mycket som bloggvärlden fortsätter att expandera och är föränderlig, fascineras jag av 

detta fenomen. Det finns inga kriterier eller skrivna regler över hur en blogg eller inlägg bör 

se ut – allt detta formas efter grundaren och skribenten. Eftersom alla bloggar har lika mycket 

likheter som olikheter så valde jag att se till en blogg som har flera skribenter. Ordspråket ”ju 

fler kockar, desto sämre soppa” gör sig påmint när en blogg med många skribenter blir synligt 

i bloggsfären, som är en kollektiv benämning för bloggar som ett virtuellt samhälle. Den 

delade uppgiften som dessa skribenter har, alltså soppan som ska tillredas, är att skapa en 

blogg som drar till sig läsare med samma intresse, en variant av recensioner av diverse verk. 

Med den fäbless jag har för litterära verk och sociala medier så är analyserandet av en blogg 

ett perfekt alternativ. 

          Som bokälskare på jakt efter nya verk att läsa, fungerar bloggar utmärkt då man kan 

hitta andra likasinnade som gärna recenserar de böcker som avverkats. Genom att följa olika 

bloggar inom samma kategori kan man se skillnader i språkbruket som används. Att språket 

kan skilja mycket mellan bloggar och skribenter är intresseväckande, så pass intressant att det 

är värt att forska vidare på. Dock kan denna skillnad vara svår att upptäcka i första hand 

eftersom alla bloggar har en egen form, och en van bloggläsare kan snabbt anpassa sig efter 

den enskilde bloggens form. Därför blev valet en blogg som involverar mer än en skribent, 

som det normalt brukar vara. Det är en blogg som inriktar sig på en specifik genre och består 

av inlägg som kan klassificeras som recensioner.  

          Skribenterna som analyseras är plockade från bloggen vid namn ”Drömmarnas Berg”, 

en blogg som inriktar sig mot fantastik i synnerhet fantasy och science-fiction. Oavsett om det 

berör spel, film eller böcker så skriver skribenterna om sådant som intresserar dem. Fantastik 

är en genre inom litteratur, film och konst som ägnar sig åt de fantastiska elementen och är i 

sig en paraplyterm för flertal undergenrer som alla i en eller annan mening innehåller element 

av det fantastiska. Detta är en genre som ligger mig varmt om hjärtat och det gjorde att 

bloggen blev mer tilltalande att använda som material. I denna analys profileras skribenterna 

var för sig på så sätt att jag analyserar deras texter och detta gör jag genom att undersöka hur 

skribenterna skriver. Sedan används resultatet för att jämföra skribenterna med varandra. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Med funderingen på hur ett intresse kan påverka personer är syftet med denna studie att 

framhäva om det intresset som skribenterna delar även påverkar det språkbruk som används i 

deras skrivande. Blir skribenterna influerade av varandra, eller andra liknande bloggar och 

tillämpas detta i skribenternas sätt att skriva, eller har dessa individer egna signum som 

kännetecknar deras sätt att skriva? 

Mer konkret så är frågeställningen som driver syftet följande: 

o Har skribenterna olika stilar i sitt språkbruk och vilken stil är det?  

o Går det att framhäva vad som kännetecknar varje enskild skribent? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 finner man information om forskningsbakgrunden till textanalys men även den 

forskning som berör bloggandet. I kapitel 3 redogörs de material som används och 

analysmetoderna som används för att analysera inläggen. Där finns även 

bakgrundsinformation om själva bloggen och skribenterna introduceras. En utförligare 

presentation av den valda analysmodellen finns i metoddelen, och där kan man även granska 

hur modellen är uppbyggd och varför den är komponerad på ett visst sätt. Därefter följer en 

presentation av resultatet i kapitel 4 och slutligen i kapitel 5 diskuteras och sammanfattas 

resultaten. 

  



 
 

8 
 

2 Bakgrund 

I detta kapitel kan man läsa om bloggens historia, bloggsfären som fenomen samt hur 

blogginläggens utformning ser ut, om de skillnader som finns när man läser till exempel en 

tidning i pappersform eller på skärmen. Det finns även en fördjupning som berör 

textanalysens historia. 

2.1 Bloggar 

Ordet blogg är en förkortning från webblogg som i sin tur härstammar från engelska ordet 

weblog (som är en sammansättning av orden web och log). Bloggen kan även benämnas som 

webbjournal och webbdagbok. Förkortningen användes för första gången 1997, men 

bloggfenomenet inleddes redan i mitten av 1990-talet då grundaren av webben, Tim Berners-

Lee, publicerade en webbsida, innehållande adresser till andra webbplatser, som somliga 

anser vara föregångaren till bloggen. (Våge 2005:10) Varför just denna webbsida av Berners-

Lee kan betraktas som föregångare är baserat på att webbsidan hade adresser till andra 

webbplatser och bestod inte av någon annan text. Detta grundar sig på det faktum att många 

bloggar, eller rättare sagt bloggare, använder sig av länkar till andra sidor. ”Links from the 

Underground” startades 1994 av Justin Hall och anses vara en prototyp till dagens blogg, då 

den hade bloggliknande drag. Den webbsidan, av Hall, kom senare att kallas för filterblogg 

eftersom den filtrerade bland länkar och kommenterade dessa. 

Bloggen som fenomen kan vara svår att definiera då de är föränderliga men man kan lägga 

tyngdpunkterna på de olika egenskaper som bloggen har. Man kan även förklara bloggens 

grundidé genom att påpeka att en blogg, webbplats, har en startsida som utmärkande består av 

ett antal daterade texter som ofta arrangeras i en kronologisk ordning, det senaste inlägget är 

överst. Utöver den textorienterade bloggen så finns det även varianter som fotobloggar, 

ljudbloggar och även videobloggar för att nämna några. Bloggen som analyseras i den här 

uppsatsen tillhör den textorienterade formen av blogg.  

Bloggarnas innehåll är mycket varierande och kan användas till allt från att förmedla åsikter, 

rapportera nyheter till dagboksvarianten där skribenten använder bloggen till att skriva ner 

sådan man gör i en dagbok (Våge 2005:9). Tidigare, långt innan bloggen blev just en blogg så 

hade inläggen en mer essäistisk form i jämförelse med idag (Rettberg 2014:11). Då bloggen 

till viss del är beroende av en publik (läsare) som interagerar med författaren, så ger bloggen 

uppslag till en litterär genre, nämligen brevväxling (Lenemark 2012:23).  
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Att definiera en blogg kan anses som besvärligt och det har att göra med alla förändringar 

som den genomgår. Internet i sig förändras dagligen och anpassas efter användarna. Detta 

gäller även bloggens struktur. Alla bloggare har möjlighet att skapa bloggen efter sitt eget 

tycke och de behov som ska uppfyllas för att bloggaren ska kunna använda denna digitala 

kommunikationsform. All den forskning som innefattar internet och bloggar blir snabbt 

föråldrad på grund av denna kvicka förändring. Den som valt att forska inom ämnet kan få 

uppdatera sin forskning väldigt snart och kanske behöver revidera vissa kapitel som inte 

längre är aktuella, något som Rettberg har fått göra när det gäller hennes forskning (Rettberg 

2014:3). I sin handbok om hur man skapar och underhåller sin blogg, säger Blood att en 

webblogg är svår att definiera men lätta att känna igen (2002:1). Vilket stämmer in ganska bra 

i den något luddiga beskrivningen som redan existerar. Även Rettberg nämner detta i sin bok 

Blogging där det framgår att man lär känna en blogg som bäst genom att blogga själva och att 

läsa andras bloggar (2014:5). 

Man kan sammanfatta bloggen som en webbsida där bloggaren formar sidan efter sitt 

personliga syfte, intresse och möjligen även andra infall som kan dyka upp. Syftet med 

bloggen kan därför variera och kan inte kategoriseras i en helhet, utan någon vidare 

undersökning i vad bloggaren använder webbsidan till. Precis som olika litterära genrer kan 

bloggar förgrenas i olika undergenrer. Varje blogg har eget namn/titel och kanske även en 

undertitel och precis som med böcker brukar dessa beskriva eller på något sätt indikera vad 

bloggen handlar om. Bloggens namn brukar vara placerad högst upp på sidan och beroende på 

bloggaren kan man även se en logotyp eller bild i samband med bloggens namn. Nedan (se 

figur 1) kommer ett exempel på hur en personlig blogg kan se ut. Denna bild är hämtad från 

wordpress.com egna startsida. Där bloggens namn är i fetstilt ”I’ve become my parents” med 

en liten underrubrik. Nedanför bilden ser man det senaste publicerade inlägget som har en 

rubrik och ett datum. 
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Figur 1: Exempel på en personlig blogg 

2.2 Bloggsfären 

Medieforskaren Kitzmann argumenterar i sin bok Saved from Oblivion. Documenting the 

Daily from Diaries to Web Cams (2004) att bloggen samt andra medier utgör platser för en 

form av identitetsskapande. Detta då många använder bloggen som till exempel dagbok, och 

dokumenterar sina dagliga händelser. Det finns enligt Kitzmann ett behov att dokumentera sitt 

liv på en offentlig plattform och att man formar ”jaget” efter de normer som kretsar kring 

användaren, med andra ord så anpassar man sig till sin omgivning. Däremot kan man även 

argumentera emot detta då internet och bloggen, tack vare att det finns ett obegränsat 

utrymme, kan tillåta fler grupper att existera utan att behöva påverka varandras existens på 

samma sätt som det skulle påverka olika grupper som befinner sig i det verkliga livet i samma 

byggnad eller samma stad. Detta utrymme ger fler människor möjligheten att upptäcka sig 

själva genom att experimentera på så sätt att individen kan tillhöra fler än en kategori av olika 

grupper, baserat på bland annat intresse, härkomst eller religion.  

Bloggen expanderades eftersom alltfler upptäckte hur den här webbplatsen kan användas, 

vilket ledde vidare till att bloggen blev en egen subkultur. Under år 2000 växte bloggandet 

kraftigt och sidan Blogger.com introducerade något som kallas för permalänk (permalinks), 

detta för att ge bloggarna möjligheten att hänvisa (länka) till andra texter/bloggare utan att 

länken skulle försvinna till en arkivsida där läsaren fick leta igenom för att hitta rätt, något 

som den gjorde tidigare. En permanent länk är alltså till för att underlätta för läsaren, som tack 

vare länken inte behöver gå omvägar för att hitta dit som bloggaren vill hänvisa vidare till. 

Det medföljde snabbt andra förändringar inom bloggens värld, allt för att underlätta livet som 

bloggare. Möjligheten att kunna kommentera varje inlägg introducerades också under denna 
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period vilket förde med sig en interaktivitet mellan bloggare som sedan skapade sociala 

nätverk och ”communities”, alltså ett samhälle på internet. Detta leder oss vidare till det som 

kallas för bloggsfär – en kollektiv benämning för bloggar som ett socialt nätverk eller 

community. Det finns många bloggar som är ihopkopplade med varandra med hjälp av länkar 

och även referenser till varandras inlägg. Genom dessa länkar som blir bestående, 

permalänkar, kan man beskriva att läsaren hoppar mellan bloggarna för att lättare hitta det 

som författaren rekommenderar eller refererar till. Många gånger använder man även länkar 

för att läsaren ska kunna förstå inlägget bättre. Om författaren berör ett ämne som kan vara 

okänt för många så är det en stor hjälp med en länk som för vidare läsaren till en text som 

förklarar djupare om det som stycket berör. 

2.2.1 Bloggsfärens omfattning 

Att föra statistik över bloggsfärens storlek eller antalet bloggar som existerar är ett uppdrag 

som möts av många bekymmer då det finns viktiga faktorer att ta hänsyn till, som till exempel 

bloggar som blivit inaktiva på grund av att skaparen har övergivit bloggen eller bara valt att 

sluta uppdatera med nya inlägg. Detta hindrar inte andra från att försöka beräkna bloggsfärens 

storlek. Under hösten 2003 presenterades ett resultat, ett av de första, där webbutvecklaren 

Maciej Ceglowski rapporterade sin uppskattning av antalet bloggar till 1,37 miljoner varav 

0.9 miljoner av dessa fortfarande var aktiva. Resterande hade inte blivit uppdaterade de 

senaste åtta veckorna. Projektet kallades för NITLE Weblog Census. NITLE justerade denna 

siffra, senare samma år, till 2,1 miljoner och kunde även kategorisera bloggarna efter språk, 

där det visade sig att 1,3 miljoner av dessa 2,1 miljoner var engelskspråkiga.  

I Sverige kan man genom olika webbplatser söka efter bloggar, anpassat efter intresseområde 

eller göra en mer allmän sökning. Bloggportalen.se är en av Sveriges största hemsidor som 

har den här funktionen, däremot kräver det att bloggaren själv registrerar sin blogg i deras 

databas för att finnas med. Där kan man även hitta listor över de mest länkande bloggarna, 

mest valda som favorit, mest besökta privata bloggar och mest besökta proffsbloggar, bara för 

att nämna några. I deras söksystem kan man söka bland sammanlagt 135 562 bloggar 

(information hämtad 28/3-2015 kl 13:13). 

2.2.2 Blogginlägg 

Bloggar kan variera när det gäller utseende och innehåll. Detta gäller även inläggen som 

publiceras, men även dessa har ett skelett, en grundidé, som är en viktig detalj när inläggen 

ska läsas och analyseras.  
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I Bloggtider nämner Våge (2005) en artikel av Herring, ”Bridging the Gap” (2005), där 

Herring har summerat en medellängd för inläggen hos ett antal slumpvist utvalda bloggar. 

Inläggen i snitt visade sig vara 210 ord långa och innehöll 16 meningar. 

I ett inlägg väljer skribenten själv vad som ska skrivas och det valet gör man inför varje 

inlägg, därför kan inläggen se olika ut. Längden på inläggen kan variera och vara allt från 

några få ord till långa uppsatsliknande texter. Det finns ingen gräns i hur många tecken ett 

inlägg måste vara, till skillnad från till exempel ett twitter-inlägg som enbart rymmer 140 

tecken. Skribenten kan även illustrera sina inlägg med hjälp av bilder/videoklipp för att väcka 

nyfikenhet, eller klargöra inläggets syfte (Våge 2005:27). Att använda bilder i sina inlägg kan 

även locka till en läsare som snabbt ögnar igenom startsidan. 

För att man lättare ska kunna förstå hur ett inlägg kan vara strukturerat så kommer här nedan 

(se figur 2) en bild på ett inlägg, taget från en blogg. Jämför man detta inlägg med den 

tidigare bilden ser man några små skillnader, men i det stora hela är likheterna slående. 

 

Figur 2: Exempel på hur ett blogginlägg är strukturerat 

Inlägg brukar oftast ha datum i början eller längst ner på inlägget, men detta varierar beroende 

på vilket upplägg bloggaren har.  

2.3 Textanalys 

Anledningarna till att man analyserar texter är fler än vad man kan ana. Textriktighet och 

språkriktighet har blivit större med åren, vilket kan bero på att vi skriver mer än vad vi 

någonsin har gjort (Karlsson 2005). En ökning i bloggar är ett exempel på detta, men även all 
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reklam som vi ser överallt, kan bestå av text som ibland kan vara missvisande eller svår att 

förstå. Analyserar vi sådant material ökar vår förståelse rörande reklamens bakgrund och vi 

kan förstå reklamens budskap bättre. Vi möter även texter på andra sätt. Det finns 

bruksanvisningar, tidningsnyheter, blanketter, informationsbroschyrer och en massa annat 

som vi dagligen stöter på, alla med olika typer av text och syften. 

Genom att analysera en text kan man besvara frågor som: varför den har en viss struktur, vem 

som är mottagaren, och vad som gör en text svårläst och i vissa fall kan det även förklara 

varför en text helt enkelt inte fungerar i sin kontext. Hellspong nämner i Metoder för 

brukstextanalys att vi lär oss även tänka kritiskt, läsa mellan raderna och förstå texten bättre 

genom att analysera den men även anammar kunskap om det mänskliga intresset, ett 

hermeneutiskt mål: ”Texter sätter hela tiden spår hos oss. Ofta märker vi knappt hur det går 

till. Just därför kan vi försöka värja oss mot deras påverkan eller åtminstone vakta på den.” 

(Hellspong 2001:13). 

Eftersom internet fortfarande kan betraktas som relativt nytt, en ny skriftbruksprodukt – säger 

även Karlsson att det borde finnas ett stort intresse att undersöka detta fenomen närmare. Hon 

nämner även att detta ger språkforskare en möjlighet att titta närmare på privatpersoners 

skriftbruk, då det är vanligare att språkforskare ofta använder professionella produkter 

(Karlsson 2000:1). 

Karlsson nämner i sin forskning om nytt skriftbruk att internet har bidragit med nya 

textformer, med en ny och annorlunda textuell form, även kallade för hypertext och cybertext. 

Karlsson undersökte bland annat vad som kunde kopplas till en mer etablerad skrifttradition, i 

denna undersökning blev svaret att en hemsida karaktäriseras som väldigt heterogen i relation 

till både traditionell skriftbruk och en mindre etablerad multimodal textkultur. (Karlsson 

2002:11)  

2.3.1 Textanalysens olika delar 

En textanalys består i sig av olika moment. Mer omfattande innehåller en textanalys enligt 

Josephson (2011) moment som grammatisk-stilistisk inriktning – som ger en viss information 

om textens stil och tonläge. Detta utförs genom att man behandlar ord och meningar, man ser 

till andelen verb och substantiv, andelen långa ord och även sammansatta ord. Enskilda 

svårbegripliga ord eller andra ord som i kontexten kan anses olämpliga är även sådant som 

innefattas av analysen. För långa meningar är också ett moment som finns med, Josephson ger 
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riktlinjen 25 ord eller fler för att man ska kunna utpeka en för lång mening (Josephson 

2011:17). Ytterligare en del är att se på fundamentets längd, då detta kan ge svar på hur 

informationstung en text är. Nästa del i analysen är en textlingvistisk inriktning – som man 

gör för att se om texten är strukturerad och sammanhängande. För att upptäcka hur den är 

strukturerad så undersöker man bland annat sambandsled, vilket innebär att man ser till de 

företeelser som återkommer i meningarna, även undersöker vilken disposition princip som 

texten följer. Den tredje delen är kognitiv och pragmatisk inriktning där man kan se hur texten 

uppfattas och uppfyller sitt syfte. Genom att se till den kunskap som krävs för att förstå 

innebörden samt att utpeka vilken genre den tillhör kan man besvara dessa frågor. Fjärde och 

sista momentet är den etnografiska inriktningen som kräver intervjuer eller deltagande 

observation för att bli utförd på ett mer regelrätt sätt. Men Josephson anser att man kan 

anlägga ett etnografiskt perspektiv i sin bedömning även om man inte kan genomföra den i sin 

helhet (Ibid 2011:21).  
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3 Material och metod 

Detta kapitel innehåller en presentation av materialet och analysmetoden som jag har valt att 

använda i uppsatsen. 

3.1 Material 

De inlägg och skribenter som analyseras är plockade från en blogg vid namn Drömmarnas 

Berg – SF (Science Fiction), Fantasy och Skräck, som har i skrivandet stund sex olika 

skribenter. Bloggen presenteras som en om SF, Fantasy och Skräck i vid bemärkelse. 

Anledningen till att bloggen bildades sägs vara att dessa vänner med det gemensamma 

intresset, fantastik, ville ha en sida på svenska för andra och även för dem själva. 

Skribenterna presenteras här nedan med de namn som används på bloggen och även de 

smeknamn som skribenterna använder i sina inlägg. 

Karl (Drömmarnas Berg) – Karl är bloggens grundare. Han har en magister i informations- 

och biblioteksvetenskap samt jobbar som bibliotekarie. 

Andreas (aarnell aka A) – Jobbar inom bioteknik i Cambridge. Han har stort intresse för tv-

serier med övernaturliga, fantastiska och/eller science fictioninslag. Inom böcker är det väl 

utvalda fantasyromaner som föredras. 

Olov (Rymd-Olov) – Beskriver sig enbart som akademiker, dock en misslyckad sådan. Han 

föredrar romaner och skriver helst bokrecensioner. Hans nick, enligt honom själv, ska ge en 

antydan om vilken genre som föredras, alltså science fiction. Men även fantasy och skräck 

hamnar på hans läslista.  

Andreas (blonc aka AndreasG) – Arbetar som sjuksköterska och enligt presentationen så 

förvarnas det om att skribenten kommer att länka en hel del i sina inlägg. Science fiction är 

den genre som skribenten är mest förtjust i. 

Peter (Den Mörke Lorden) – Han jobbar som personlig assistent. Skribenten har Star Wars 

och rollspel högst upp på sin lista bland favoriter, men även det mesta inom det fantastiska 

och även inom litteratur och film. 

Stefan (StefanNordin aka Stefan) – är det senaste tillskottet bland skribenterna och arbetar 

som biblioteksassistent. Han anser sig själv vara en så kallad fanboy, en hängiven supporter, i 

själen. Läser mycket fantasy och har en svaghet för fantasyfilmer från 80-talet. 
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3.1.1 Avgränsning av materialet 

Inför analysen har jag valt bort inlägg med bilder eller videoklipp. Då länkar är en stor del i 

bloggandet har jag tagit hänsyn till dessa men de utgör ingen större del av själva analysen. För 

att kunna profilera skribenten grundligt har jag valt att analysera två till tre inlägg per skribent 

och sammanlagt blev det tretton inlägg. Antalet inlägg baserades på längden vilket innebär att 

skribenter med korta inlägg fick fler inlägg analyserade, om det krävdes. De skribenter som 

har publicerat inlägg som varit 200 ord eller mer har varit lättare att analysera än de inlägg 

som varit kortare och möjligheten som de längre inläggen har gett är chansen att skapa en bild 

över hur skribenten skriver. Därför har de skribenter som enbart publicerat korta inlägg 

istället fått fler inlägg analyserade. Utöver dessa premisser är inläggen plockade 

slumpmässigt, det vill säga att ämnet som inlägget berör har inte spelat någon roll. Längden 

och i det här fallet bristen på bild/videoklipp har varit det avgörande i själva gallrandet av 

inlägg. 

3.2 Analysmodellen 

Analysmodellen som tillämpas i den här uppsatsen är speciellt framtagen efter de behov som 

finns för att kunna profilera skribenterna från bloggen så korrekt som möjligt. I modellen har 

jag använt mig av delar från olika analysmetoder för att kunna besvara frågeställningarna och 

därmed studiens syfte om skribenternas intresse påverkar det språkbruk som används. Detta är 

för att kunna framhäva om skribenternas intresse påverkar det språkbruk som används. 

Delarna är plockade från Hellspongs Metoder för Brukstextanalyser (2001), Språkrådets 

Textvård – Att läsa, skriva och bedöma texter (2011) och Renbergs Retorikanalys (2007).  

Modellens olika delar presenteras i den ordningen som analysen utförs:  

3.2.1 Textanalys 

Även om en textanalys innehåller olika delar, detta för att man ska kunna få fram så mycket 

fakta om en text som möjligt, så ingår inte alla delarna i denna analys då alla delar inte är 

relevanta. I min studie ingår endast momenten som berör långa meningar, svårbegripliga ord 

och fundamenten från den grammatiska inriktningen. Från textlingvistisk inriktning är enbart 

momenten då jag analyserar vilken disposition med. Sedan är det även momentet som berör 

språkbruk och mottagaranpassning som är med i min analysmetod. 

Modifieringen som är gjord i den här analysen är att ingen analysdel är komplett i sig, då den 

här analysen bygger på utvalda delar från olika typer av analysmetoder. Delarna är utvalda 
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efter det syfte som analysdelen har, för att kunna utläsa och framhäva varför vissa texter kan 

anses som typiska för just den skribenten. Man kan kortfattat säga att den här analysmodellen 

är en selektion bestående av olika analysmodeller som förts samman till en hel analysmodell.  

Läsbarhetsindex (LIX) är första momentet. Alla inlägg genomgår en LIX-analys där man kan 

få en uppfattning om hur lätt- eller svårläst en text är. Allt är baserat på medeltalet ord per 

mening, andelen långa ord (ord med sju bokstäver eller mer) angivet i procent. Då LIX enbart 

ger en indikation om hur lätt eller svår en text är så kräver det att man utökar analysmetoden 

med andra moment. Metoden som introducerades av Carl-Hugo Björnsson 1968 finns idag 

tillgänglig på internet med webbadressen: www.lix.se där man enbart behöver infoga den text 

som ska analyseras för att sedan få en klassificering uträknat efter den metod som Björnsson 

skapat. Det finns en indelning för att man lättare ska kunna tolka det LIX-värde en text får. 

Här nedan ser man den indelningen: 

Första kolumnen beskriver värdet och i andra kolumnen finner man förteckningen som 

exemplifierar värdet. Exempelvis så skulle en text som får värdet 38 i detta fall klassificeras 

som en lättläst. 

<30 Mycket lättläst ex: barnböcker 

30 – 40 Lättläst/Normaltext ex: 
skönlitteratur, populärtidningar 

40 – 50 Medelsvår/Sakinformation ex:, 
normal tidningstext, wikipedia 

50 – 60 Svår, normalt värde för officiella 
texter och facktexter 

>60 Mycket svår, ex: facktexter, 
forskning, avhandlingar  

 

3.2.1.1 Grammatisk inriktning 

Den grammatiska inriktningen hjälper att reda ut enskilda svårbegripliga ord som kan störa 

och då har jag valt att utgå från Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) för att försäkra mig att 

ordet är etablerat i det svenska språket. Därefter undersöker jag långa meningar då även det 

kan störa läsaren. Detta av anledningen att man som läsare kan tappa fokus för att meningen 

inte har någon paus i form av ett kommatecken eller punkt. Sista momenten är att se om 

texten är högertung eller vänstertung, vilket man gör genom att lokalisera det finita verbets 

(FV) placering i en mening. Kommer det tidigt i en mening kan den anses som lättläst då 

http://www.lix.se/
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verbet hjälper läsaren att ta till sig tyngre information. Detta moment genomför jag genom att 

läsa inlägget och markera eller kommentera de ställen som på något sätt står ut från resten av 

inlägget, där ingår talspråk eller felstavade ord men även svårbegripliga ord. Sedan går jag 

igenom meningarna för att lokalisera långa meningar, alla meningar som har 25 ord eller fler. 

Därefter kontrollerar jag om texten är högertung eller vänstertung, genom att markera FV i 

varje stycke och därmed få en bättre perspektiv om var fundament är. 

3.2.1.2 Disposition 

Från det textlingvistiska momentet undersöker man dispositionen i alla inlägg, för att få en 

tydligare bild av hur skribenten har valt att lägga upp sin recension. Det finns olika typer av 

dispositioner som man kan tillämpa i sitt skrivande, till exempel om det är en kronologisk 

disposition, det vill säga en struktur i texten som följer en ordnad tidsföljd. Eller om 

skribenten har valt ett annat sätt att föra texten framåt som till exempel genom att använda sig 

av en jämförelsedisposition där kontrasterna emellan är det som för texten vidare (Hellspong 

2001:33). 

3.2.1.3 Ordförråd 

Genom att analysera språkbruket kan man upptäcka ord som kan vara störande för läsaren. 

Skribenten kanske använder sig av talspråk eller annan jargong som inte är etablerat eller 

förväntat av läsaren, vilket kan utesluta personer som inte har de förkunskaper som krävs för 

att förstå ett sådant språkbruk. Eftersom jag redan har markerat de ord som är svårbegripliga, 

felstavade eller av någon annan anledning fångat min uppmärksamhet får jag en bättre 

överblick på vilket språkbruk som används. 

3.2.1.4 Mottagaranpassning 

Momenten som berör textens mottagaranpassning (Josephson 2011:14) är viktiga i den 

aspekten att inläggen som analyseras har en målgrupp och genom att se om texten är 

mottagaranpassad besvaras även frågan om det är till rätt målgrupp. Detta är ett moment som 

finns med i olika delar beroende på vilken ingång analysen har. Målgruppen i fråga är 

genreinriktat mot fantastisk då det är vad bloggen handlar om. Språkbruket hjälper mig att 

avgöra målgruppen och kan därmed avgöra vem målgruppen är och hur inlägget är anpassat 

efter den målgruppen. 
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3.3.1 Retorisk analys 

Med hjälp av en retorisk aspekt, vilket innebär att man undersöker vilket etos, patos och logos 

den analyserade texten har, så kan man utläsa mer om hur skribenten använder sitt skrivande 

för att nå ut till läsaren (Renberg 2007). Detta för att undersöka hur övertygande recensionen 

är. I denna del av analysen ser man om argumentationsmedlet etos inkluderas. Ett etos är till 

för att få läsarna positivt inställda för att sedan ta till textens budskap på ett bra sätt. Vidare 

kan man undersöka om skribenten har lagt tid på att välja sina ord och organisera 

framställningen så att budskapet blir tydligt och detta är då ett bevis på att logos finns med 

som argumentationsmedel. Sista momentet är att se om skribenten har något patos, då ett 

starkt patos ger texten en trovärdighet och därmed gör det lättare att övertyga läsarna om 

ämnet/budskapet som texten berör eller vill föra fram. Ett bra sätt, i just dessa recensioner, är 

skribenternas sätt att referera till andra verk. Detta ger en inblick hur intertextualiteten 

fungerar i förhållande till kontexten och det visar att skribenten är insatt inom genren och det 

verk som inlägget behandlar. Alla tre aspekterna är inkluderade i min analysmetod. 

3.3.4 Publiceringsmetod 

Sista momentet i analysmodellen är att undersöka om inläggen är anpassade efter den 

publiceringsmetod som tillämpas, alltså om texten fungerar med den utformningen på 

internet. Finns det länkar i texten och hur använder skribenten sig av dessa länkar i texten? 

Fyller länken en funktion och är den placerade flytande i texten? Vilket skribenten kan göra 

genom att hänvisa till länken. Utöver de delar som nämns funderar jag även på hur länkarna 

kan göra nytta eller om inlägget fungerar även utan de länkar som finns. 

3.4 Reliabilitet och etik 

Syftet med denna studie är att undersöka hur bloggarna använder språket i sina inlägg och att 

jämföra deras språkbruk med varandra, precis som Karlsson (2005) lyfter som en intressant 

vinkel (se avsnitt 2.3). Reliabiliteten ligger då på det faktum att det endast är dessa bloggare 

som analyseras och inga andra. Då det är en blogg jag inte följer eller har läst sedan tidigare 

har det varit lätt att vara objektiv i analysen. Vilket känns viktigt då inläggen är plockade från 

en offentlig blogg. Det kan verka privat med en blogg då det handlar om privatpersoner men 

det publiceras med ett offentligt verktyg och bloggaren blir därför mer utblottad i jämförelse 

med inlägg som publiceras i en låst blogg. Jag har valt att använda mig av skribenternas namn 

precis som de gör själva i bloggen för att analysen ska kännas mer verklig.  
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4 Resultat 

Resultatet av de analyserade inläggen presenteras först där varje analysmoment är uppdelade 

under olika rubriker som sedan följer en sammanfattning för varje skribent. Därefter följer en 

sammanställning av resultatet under 4.7 och bloggarna jämförs med varandra under samma 

rubrik.  

4.1 Drömmarnas Berg 

Första skribenten som analyserades var Drömmarnas Berg. Det räckte med två inlägg då båda 

hade en tacksam mängd med ord att analysera. ”Anno Dracula av Kim Newman 1992” och 

”Farlander av Col Buchanan” var rubrikerna på dessa inlägg.  

4.1.1 Analys av ”Anno Dracula av Kim Newman 1992” 

Kontexten av inlägget är att skribenten skriver en recension av det här verket, Anno Dracula 

av Kim Newman, och refererar till andra kända verk.  

4.1.1.1 LIX och grammatisk inriktning 

Enligt LIX kan man klassificera inlägget som lättläst, detta då värdet hamnar på 38. Vidare 

framgår det att texten är högertung och även detta ger en fingervisning att inlägget är lättläst. 

Ett undantag är sista stycket då första meningen saknar verb, och verb är det som hjälper 

läsaren att ta till sig information vilket innebär att en mening utan verb kan bli tyngre att till 

sig. Hittills har de genomförda analysmomenten visat att texten kan anses som en relativt 

lättläst text.  

4.1.1.2 Disposition 

Dispositionen fungerar bra i texten då den har en mer kronologisk tidsföljd, och detta trots en 

inledning som inte avslöjar vad inlägget handlar om, men det kommer fram bitvis i varje 

stycke. Andra stycket ger läsaren en sammanfattning av verket och sedan fortsätter skribenten 

genom att berätta om verket och dess kontext. Som avslutning återkommer en referens till de 

verk som skribenten börjar med och även en betygsättning samt uppmuntran att alla som 

gillar vampyrer ska läsa boken.  

4.1.1.3 Ordförråd  

Språkbruket är blandat eftersom det är en del talspråk, skribenten använder ord som till 

exempel: jäkla, ha blivit i stället för har blivit, och även internetjargong. Dock kan talspråket 

bli det som stör läsaren mest. Internetjargong är väntat i många texter som publiceras på 
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internet men talspråk i text behöver inte vara lika etablerat inom den läsarkrets som bloggen 

riktar sig till. Som nämndes under kapitel 2.2.2. är det stor variation på hur ett inlägg kan se ut 

och detta innefattar även vilket språkbruk som skribenten väljer att använda. Det finns som 

nämnt tidigare, inga specifika regler för detta.  

4.1.1.4 Retorisk analys 

Ett visst etos, alltså en trovärdighet, får skribenten när referenser används rätt. All den 

intertextualitet som skribenten riktat mot Twilight och att skribenten nyttjar samtida verk 

fungerar för att läsaren ska kunna relatera till inlägget bättre. Dock försämras det när man som 

läsare inte hittar något patos, det som väcker känslor hos läsaren, detta framkommer i stället 

på slutet av inlägget. Det som ska göra läsaren mer mottaglig, i synnerhet positivt mottaglig, 

försvinner efter första stycken då man tappar bort sig i texten. Vad gäller logos så har tydligen 

inte skribenten lagt någon större tanke bakom dispositionen och logiken i sin text. När det 

redan finns brister så tappar skribenten möjligheten att övertyga sin läsare att man ska läsa 

verket som trots allt rekommenderas. 

4.1.1.5 Mottagaranpassning 

Baserat på språkbruket och de referenser som skribenten använder sig av blir målgruppen mer 

begränsad och förväntas ha en del förkunskaper. Ett igenkännande av verken som nämns 

krävs då de inte förklaras vidare, däremot finns det vissa ordval som ger en antydan om 

karaktärernas bakgrund. Exempelvis nämner skribenten ”att Oscar Wilde har fått nytt o-liv” 

och uppmuntrar läsaren att vilja läsa verket för att få veta mer om det som sker i boken. 

4.1.1.6 Publiceringsmetod 

Inlägget fungerar bra på bloggen, det finns en länk som hänvisar läsaren till en wikisida och 

länken används på ett bra sätt, nämligen löpande i texten. Länken stör inte läsaren då 

skribenten har skrivit in den på ett bra sätt.   

4.1.2 Analys av ”Farlander av Col Buchanan” 

Denna recension berör en bok vid namn Farlander och författaren är Col Buchanan. 

4.1.2.1 LIX och grammatisk inriktning 

Detta inlägg klassificeras som lättläst då värdet ligger på 37 och ser man till tabellen hamnar 

texten på lättläst. Vad gäller långa meningar så har texten en mening som består av 48 ord och 

skulle varit lättare att läsa om den delades upp i minst två separata meningar. Varningsflagg 
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för en lång mening är 25 ord, och denna mening överskrider det med 23 ord. Fundamenten 

följer en högertung linje och visar på att det finita verbet (FV) finns tidigt i varje mening, så 

enligt detta moment kan läsaren ta till den informationen som ges. 

4.1.2.2 Disposition 

Inlägget har en bättre disposition i jämförelse med första inlägget som analyserades då det 

börjar med en inledning om författarens idé och refererar genom ett igenkännande från andra 

verk i samma genre. I nästa stycke kan man läsa en sammanfattning, vilket skribenten kallar 

bokens grundkonflikt och med det vill nog skribenten ge en antydan till mer än bara 

handlingen, dock är det enbart en spekulation. Dispositionen kategoriseras som kronologisk 

då den följer en tidsangiven följd, och börjar med en bakgrund och fortsätter fram till ett 

nutidsperspektiv.   

4.1.2.3 Ordförråd 

Detta inlägg skiljer sig på flera plan från det första analyserande inlägget. Skribenten 

använder sig av talspråk som radda och har en mer personlig ton gentemot läsaren genom att 

använda pronomen som vi ett flertal gånger. Sedan är det stilfigurer som står ut mer än det 

tidigare inlägget. Skribenten nämner sig ha plöjt igenom böcker och att just denna författare 

kan anses som ett lapptäcke av idéer. Bortsett från dessa är det fler misstag som kan tolkas 

som slarvfel på vissa ställen där skribenten kan ha glömt bort att skriva ut hela ordet som till 

exempel so istället för som. Det finns även felaktigheter i inlägget som dubbla mellanslag, 

dock är detta kanske inte något som en läsare märker av direkt. Däremot kan sådana fel 

inkluderat med andra slarvfel visa att skribenten har skrivit med en lättsinnighet och inte haft 

en tanke att korrekturläsa sitt eget inlägg.  

4.1.2.4 Retorisk analys 

Ser man till hur skribenten frambringar patos genom att tilltala läsarna och inkludera dem i 

själva stycket, blir inlägget bra mottaget då man känner en gemenskap med skribenten. Dock 

faller detta i skribentens brist på logos, slarv i skrivandet med ofullständiga ord och meningar. 

När det sedan kommer till skribentens etos, som ska få läsarna att godta texten på ett bra sätt, 

yttrar det sig på skribentens sätt att tala till läsarna och inkludera läsaren i själva tankegången.  

Den delen då skribenten hänvisar till andra författare visar på en viss kännedom inom 

fantasygenren och detta kan vara betryggande att just detta verk recenseras av en skribent som 

har förkunskaper inom genren.  
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4.1.2.5 Mottagaranpassning 

Enligt de resultat om språkbruket som används och vilka som kan anses vara målgrupp så 

verkar inte skribenten rikta sig mot en specifik målgrupp. Detta gör att inlägget kan nå ut till 

en större målgrupp än den tänkta. Dock är skribenten mestadels vardaglig i sina ordval och 

detta ger en mer öppen målgrupp, skulle det varit fler termer så hade skribenten uteslutit 

läsare. Det som istället utesluter läsare i detta inlägg är skribentens referenser till andra 

författare inom fantasygenren eftersom det kan krävas förkunskaper för att förstå dessa 

referenser och vikten med att skribenten tar upp dessa. 

4.1.2.6 Publiceringsmetod 

Det finns inte en enda länk i detta inlägg, något som hade varit ett bra tips för läsare som inte 

är lika bevandrade inom fantasygenren. I synnerhet om man avser de faktum att länkar kan 

användas för att läsaren ska kunna fördjupa sig. Eller för att skribenten på detta sätt kan tipsa 

om just de verk och författare som det refereras till. 

4.1.3 Sammanfattning 

Avslutningsvis visar analysen att båda inläggen är lättlästa baserade på de moment som 

utförts på inläggen. Skribenten förväntar sig att mottagarna har de förkunskaper som krävs då 

vissa referenser inte förklaras på ett djupare plan. Men användningen av dessa referenser 

höjer skribentens etos. I övrigt är det inga svårbegripliga ord, enbart stavfel och/eller talspråk 

som kan utesluta ovana läsare. Men kontextuellt så är båda inläggen övergripande i sitt ämne 

och även den oerfarna kan förstå innebörden och bli inspirerad till att vilja läsa de verk som 

skribenten nämner i sina recensioner. I detta inlägg finns inga länkar och skribenten har 

möjligheten att länka vidare till sidor där läsaren kan läsa mer om de författare som nämns 

istället för att förvänta sig att läsaren redan vet vilka skribenten talar om och vad det innebär 

för just det verk som recenseras.  

4.2 Rymd Olov 

Skribent nummer två som analyserades hade precis som skribenten Karl, inlägg som var 

tillräckligt långa så det krävdes enbart två inlägg för att få en klar bild över dennes skrivande.  

”Tematisdag: Dylan Dog finns på svenska igen!” och ”Alba av Kristina Hård” var namnen på 

hans inlägg.  

4.2.1 Analys av ”Tematisdag Dylan Dog finns på svenska igen!” 

Det här inlägget handlar om en av skribentens favoritböcker nämligen Dylan Dog. 
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4.2.1.1 LIX och grammatisk inriktning 

Detta inlägg har ett LIX-värde på 37 och klassificeras som lättläst enligt LIX-tabellen. Ser 

man till fundamentet, det vill säga var man finner det finita verbet i meningarna, så får man 

ytterligare tillägg om att texten är lättläst. Det finita verbet finns tidigt i meningarna och 

därmed är även detta ett bevis att texten är lätt att läsa. Går man sedan vidare och undersöker 

långa meningar så finns detta att tillgå och längsta meningen består av 53 ord.  

4.2.1.2 Disposition 

Inlägget har en kronologisk disposition och börjar med en lång inledning för att sedan i nästa 

stycke nämna tidigare intresse som berör samma ämne. Det är ett ganska kort inlägg som 

behandlar mer om verket som fenomen och även om skribentens ritual för att läsa boken, 

istället för själva handlingen. Skribenten avslutar med att uppmuntra alla läsare till att läsa 

boken. 

4.2.1.3 Ordförråd 

Med ett språk som traditionstyngt mörker, stödja kulturgärning och fäbless ger detta i första 

anblick att inlägget skulle ha en terminologi som lätt kan utesluta läsare utan rätt 

förkunskaper. För att sedan möta ord och meningar som fånlog som inte är etablerat eller 

inkluderat i SAOL och vågade liksom inte får man ett annat perspektiv och förvånas över hur 

språkbruket blandas.  

4.2.1.4 Mottagaranpassning 

Det verkar vara en bredare målgrupp som mottagare då skribenten gärna länkar till äldre 

inlägg för att man som läsare ska få den kunskap som krävs för att förstå vad skribenten 

hänvisar till. Skribenten är också väldigt mån om att vara tydlig och gör detta genom att ha 

med länkar till sina källor och även skriva utförligt om den bakgrund som kan vara relevant 

för läsaren.  

4.2.1.5 Retorisk analys 

Skribenten har ett etos som blir tydligt då det framgår en vilja att läsarna ska förstå hela 

inlägget och därför inte missförstå eller känna sig utesluten. Patos finns också med då 

skribenten övertygar läsaren genom att delge sina egna åsikter. Detta väcker mer känslor hos 

läsaren när skribenten använder sig av egna erfarenheter för att läsaren ska kunna relatera till 

inlägget. Skribenten är tydlig med detta för att sedan använda sig av ett etos i den 
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bemärkelsen att texten har en del slarvfel och språkbruket är blandat med talspråk och en lite 

tyngre terminologi, men det finns en logik (logos) i upplägget. 

4.2.1.6 Publiceringsmetod 

Trots de faktum att skribenten verkar ha läsaren i åtanke genom att skriva utförligt och 

använda sig av hjälpfulla länkar hade inte en korrekturläsning varit helt fel. Detta på grund av 

långa meningar som gör att läsaren tappar tråden och vissa meningsbyggnader som gör en 

förvirrad då man inte förstår meningens innebörd.  

4.2.2 Analys av ”Alba av Kristina Hård” 

Kontexten av inlägget, recension, är en bok med titeln Alba av författaren Kristina Hård. 

4.2.2.1 LIX och grammatisk inriktning 

Inlägget får ett LIX-värde på 52 och klassificeras därför som en svår text och det anses som 

ett normalt värde för officiella texter. Inlägget har många långa meningar, sammanlagt tre 

stycken meningar där ordlängden överstiger 25 och har ett snitt på 44 ord per mening. 

Fundamenten visar på en högertung text som innebär att texten är lättläst, eller åtminstone att 

informationen är lätt att ta till sig då det finns verb tidigt i varje mening för att hjälpa läsaren 

med att ta till sig informationen.  

4.2.2.2 Disposition  

Inlägget har en kronologisk disposition. Det börjar med en kortare sammanfattning om vad 

verket handlar om för att sedan fortgå med en djupare beskrivning av boken. Det finns även 

en jämförelsedisposition då skribenten framhäver de delar som är till verkets fördel och även 

nackdel.  

4.2.2.3 Ordförråd 

Det finns även en ökning av svårbegripliga ord som till exempel disparata, jättekonglomerat, 

anglicismer, mineralfyndigheter, bara för att nämna några som i sin tur utesluter personer utan 

rätt förkunskaper. För att sedan mötas av talspråk som gubbjävel, däremot finner man inte lika 

mycket talspråk i detta inlägg i jämförelse med tidigare inlägget. I detta inlägg finner man 

även förkortningar som sf (science fiction) och iof (i och för sig), som enligt Svenska 

Skrivregler inte är nödvändiga och enbart ska tillämpas om inläggets storlek är begränsat. Ett 

blogginlägg har inga begränsningar och därför kan skribenten skriva ut det fullständiga ordet 

istället för att använda sig av förkortningar. I vissa fall kan även förkortningar utesluta 
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personer som inte är bevandrade inom ämnet och i detta fall är det förkortningen för science 

fiction som finns med i inlägget, det kan utesluta läsare. För att då undvika missförstånd kan 

det vara bra att undvika förkortningar. 

4.2.2.4 Mottagaranpassning 

Resultatet av skribentens ordförråd som nämndes tidigare kan man applicera på vem som kan 

vara mottagaren, nämligen läsare som är insatta i ämnet. Alla svårbegripliga ord gör att 

målgruppen begränsas till en läsarskara som är väl bevandrad inom fantasy. 

4.2.2.5 Retorisk analys 

Skribenten inger ett etos genom att delge sina egna funderingar och försöker därigenom 

beskriva dessa på ett målande sätt för att få med läsaren. Då skribenten jämför författaren med 

andra författare inom samma genre ger detta ett större förtroende för skribentens egna åsikter, 

vilket ger skribenten ett patos. Sedan är det skribentens logos, vilket enligt analysen om 

språkbruk visade sig vara tvivelaktigt med en sådan blandning av jargong. Sett enbart till 

skribenten och stilen fungerar språkbruket i den utsträckningen om läsaren är rätt målgrupp 

och van sedan tidigare att läsa en text med en sådan här mix av termer.   

4.2.2.6 Publiceringsmetod 

Skribenten använder sig av länkar i detta inlägg och redan i själva inledningen finner man två 

olika länkar. Den första är för att förklara den beskrivning skribenten använder sig av och den 

andra för boken som recenseras. Som tidigare inlägg finns det fortkortningar även i denna, 

som analyserades närmare under avsnittet 4.2.2.3.  

4.2.3 Sammanfattning 

Överlag är det väldigt välstrukturerade inlägg som i första anblick verkar ha få slarvfel eller 

sådant som kan utesluta personer. Däremot visar det sig att skribenten har en förmåga att 

använda för långa meningar och en del svårbegripliga ord samt även en del annat som var 

oväntat. Det likheter som visar sig vara skribentens signum är språkbruket. Det verkar finnas 

en förädlad användning av ord som kan anses föråldrat eller mindre vanliga. Skribenten 

påpekade att den egna åldern kan spela roll i språket som föredras, vilket sedan kan appliceras 

på det språkbruk som skribenten själv använder.  
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4.3 Andreas 

Andreas är den första skribenten som har fått tre inlägg analyserade då skribenten överlag 

publicerat kortare inlägg i jämförelse med sina medförfattare.  

4.3.1 Analys av ”Død snø” 

Detta inlägg är mer av ett tips och skribenten berättar om filmen Død snø. 

4.3.1.1 LIX och grammatisk inriktning 

LIX-värdet är 19 och kategoriseras därför som mycket lättläst. Stycket består av 70 ord och 

skribenten har fördelat meningslängden bra, bortsett från det att man finner en mening som 

omfattas av 29 ord. Fundamenten visar på en högertung text, detta då det finita verbet 

återfinns tidigt i meningarna, och även där visar det på att texten kan kategoriseras som 

lättläst.  

4.3.1.2 Disposition 

Det är en fungerande disposition, eftersom inlägget börjar med en frågeställning som 

inledning och detta blir sedan besvarat i stycket nedanför.  

4.3.1.3 Ordförråd 

Skribenten har valt ett vardagligt uttryck för film och benämner Død snø som en rulle. Det 

finns även fyra olika språk som används i detta korta inlägg. Bortsett från titeln som är på 

norska, är svenska huvudspråket och sedan tillkommer en mening på tyska och inlägget 

avslutas med ett engelskt citat.  

4.3.1.4 Mottagaranpassning 

Vem som är målgruppen för inlägget känns tvetydigt. Skribenten nämner Sundance festivalen, 

utan att förklara vad det är, följaktligen kan man dra slutsatsen att läsaren åtminstone har en 

viss förkunskap om olika filmfestivaler som är aktuella. Sedan avslutas inlägget med ett citat 

och läsaren ska gissa vilken film citatet är plockat från. Där utesluter skribenten en mängd 

läsare som inte är insatta i den utvalda filmgenren, då det är mer uteslutande när man som 

läsare inte finner något svar på frågan.   

4.3.1.5 Retorisk analys 

Frågeställningen som skribenten börjar med skapar nyfikenhet och fångar läsaren, det ger 

skribenten ett etos då man som läsare blir positivt inställd och vill veta svaret. Det är svårare 
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att finna ett etos i skribentens budskap eftersom det inte finns något som styrker åsikten om 

att man ska se filmen. Filmen beskrivs med tre substantiv och inget mer finns att tillgå. Men 

då filmen tydligen varit med i en filmfestival kan man enbart spekulera om att fler personer 

som är vana att recensera filmer, har sagt sin åsikt. Skribenten har dock ingen information om 

filmen fick bra recensioner eller inte från festivalen. Inlägget avslutas med ett citat, och det 

framgår inte från vilken film vilket skapar en viss nyfikenhet om det är från filmen som 

inlägget berör eller någon annan film. Vad gäller skribentens logos, kan det anses som 

starkare än det lilla patos som finns. Det är ett kort och koncist inlägg, men formuleringen 

verkar mer genomtänkt om än uteslutande från detaljer i jämförelse med de patos som skulle 

existerat på en högre nivå om de hade framkommit mer detaljer om filmen.  

4.3.1.6 Publiceringsmetod 

Skribenten har använt sig av en länk, till själva filmen eller en sida som beskriver vad filmen 

handlar om. Det är tacksamt då skribenten inte berättar om filmen med egna ord, bortsett från 

det tre substantiven som ska förklara filmens tema. Det som sedan står ut i texten är 

skribentens val av tyska ord och antagligen är det en ordlek då filmen har nazister och 

zombies i handlingen. ”Ein! Zwei! Die!” är skribentens sista mening och kan som sagt 

spekuleras om det är en ordlek med ordet ”die” istället för tyska siffran ”drei”. Detta översatt 

till svenska blir: ’Ett! Två! Dö!’ Vilket i sig inte förklarar om det är en ordlek eller kanske ett 

citat från själva filmen.  

4.3.2  Analys av ”Battlestar Galacticas final” 

Skribenten har valt att publicera ytterligare ett tips och detta inlägg handlar då om Battlestar 

Galactica. 

4.3.2.1 LIX och grammatisk inriktning 

Inlägget får ett LIX-värde på 35 och kategoriseras därför som lättläst enligt tabellen. Den 

längsta meningen består av 29 ord, vilket överstiger varningsflagg med 4 ord. Besvärliga ord 

som man finner är webisoder, ockupationsinspirerande, brytits, backstory, 

räddningsuppdragskonfrontationen. Det är sammansatta ord som vid denna påbyggnad blir 

längre och besvärligare att läsa. Sedan använder skribenten talspråk samt anglicismer, vilket 

är ett inlånat ord eller uttryck som lånats in från engelskan, som bidrar till ökad 

svårighetsgrad, vilket innebär att texten blir mindre lättläst. Dock visar fundamentet på en 

högertung text. 



 
 

29 
 

4.3.2.2 Disposition 

Det är en kronologisk disposition på inlägget, det återfinns tre stycken i hela inlägget och sista 

stycket består av endast en mening, eller mer specifikt är det en fråga.  

4.3.2.3 Ordförråd 

Som det nämndes i rubrik 4.3.2.1 finns det en del besvärliga ord och en del anglicismer men 

även förkortningar.  

4.3.2.4 Mottagaranpassning 

Skribenten använder sig av länkar för att läsaren lättare ska kunna fördjupa sig och förstå vad 

inlägget handlar om. Men trots dessa länkar, kan man se till det faktum att det kan vara en 

läsare som inte klickar sig vidare. Då kräver det en målgrupp som är insatt inom serien och 

genren.  

4.3.2.5 Retorisk analys 

Skribenten använder sig av flera referenser och skriver med logos, en logik, som ger inlägget 

ett etos, ett förtroendegivande uttalande om att skribenten har stor kunskap om serien som 

inlägget berör. Det hänvisas till podcast och andra sidor som visar att skribenten är medveten 

om de medium som finns att tillgå som berör serien. Men även ett patos går att utpeka då 

skribenten väljer att dela med sig av en länk, nästan som en aptitretare till de läsare som är 

fans av serien. Enligt skribenten kommer det att dröja för alla tittare innan serien finns 

tillgänglig i Sverige. 

4.3.2.6 Publiceringsmetod 

Trots att länkar är vanliga i blogginlägg kan det vara lite överdrivet när skribenten känner ett 

behov att använda sig av fyra olika länkar i ett stycke. Det skulle spara tid och besvära läsaren 

mindre om skribenten istället valt att vara mer detaljerad och förklara det som länken 

egentligen ska tillföra. Skribenten har även valt att använda något som kan jämföras med 

Oxfordsystemet, vilket innebär att en använder fotnoter för att förklara termer djupare. Men 

då detta alternativ inte finns i ett blogginlägg har skribenten använt sig av systemet att 

använda en symbol (asterisk) i samband de som förklaras djupare. Har meningen en asterisk 

(*) kan läsaren finna mer fakta om den längre ner i inlägget. 

4.3.3 Analys av ”Den Elfte Doktorn” 

Inlägget berör tv-serien Dr Who och den nya doktorn som kommit till serien.  
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4.3.3.1 LIX och grammatisk inriktning 

Inlägget klassificeras som medelsvår då LIX-värdet är 41, något som kan jämföras med en 

normal tidningstext. Den längsta meningen som kan utpekas består av 29 ord och det innebär 

att meningen överskrider med fyra ord. Det finns inga besvärliga ord som kan hindra läsaren 

från att förstå innebörden. Ser man till fundamentet så är det en högertung text då verbet är 

placerat tidigt i varje mening. 

4.3.3.2 Disposition 

Skribenten har valt en kronologisk disposition och tidsföljden är från nutid till dåtid och sedan 

tillbaka till nutiden. 

4.3.3.3 Ordförråd 

Det framkommer tydligt att skribenten inte är boende i Sverige och extra tydligt blir detta då 

skribenten slänger in engelska ord som plotline, backstory och gravitas. Sedan finns det en 

hel del slarvfel och talspråk som till exempel: tjittla istället för att titta, å istället för och, gott 

istället för gått och sedan sändingstid istället för sändningstid, bara för att nämna några.  

4.3.3.4 Mottagaranpassning 

Om läsaren har kännedom om Harry Potter, Greys Anatomy, Twilight och givetvis Dr Who är 

länkarna onödiga, men om det är en målgrupp som inte har någon vetskap om dessa verk är 

det tacksamt att skribenten valt att ha med länkar som förklarar alla dessa referenser. 

Länkarna samt den beskrivning som skribenten ger kan därför nå ut till en större målgrupp. 

4.3.3.5 Retorisk analys 

Bor man i det land varifrån Dr Who kommer ifrån och genom att skriva hur stor Dr Who är i 

England får skribenten ett patos och läsaren får ett annat förtroende för vad inlägget handlar 

om. Man förväntar sig därför en skribent som vet en hel del om serien. Detta levereras också 

då skribenten refererar till andra verk för att exemplifiera sina åsikter. Även där kan man hitta 

logos, då skribenten använder en teknik som hjälper läsaren att förstå bättre, skribenten jämför 

med andra kända verk. I och med att både patos och logos finns samt att skribenten redogör 

för erfarenhet kring nyheten, avslöjandet av den elfte doktorn, indikerar detta ett bra etos.  

4.3.3.6 Publiceringsmetod 

Skribenten är duktig på att använda sig av länkar, allt som en läsare kan behöva läsa mer om 

finns länkat. Det blir nästan överdrivet då varje stycke innehåller många länkar, men det är 
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inget som stör om läsaren är välbevandrad inom ämnet och förstår de referenser som 

skribenten använder sig av.  

4.3.4 Sammanfattning 

Om man tar alla tre analysmoment i beräkningen så finns det ett samband, vilket är det 

blandade språkbruket. Skulle det vara omgivningen som påverkar skribentens sätt att skriva 

kan det påvisa på mängden engelska ord som används men ändå inte, då det finns en viss 

jargong inom denna genre oavsett om det berör böcker eller filmer är valet av engelska ord 

ofta återkommande. Hade inte skribenten förtydligat att denne är bosatt i England kanske 

analysens resultat hade blivit annorlunda. Det kan ha påverkat analysens utgång och därför 

spekuleras det inte vidare mer än att det är ett blandat språkbruk i alla inlägg. 

4.4  Den Mörke Lorden 

Den här skribenten har recenserat en del filmer, och båda inläggen som analyserats är 

filmrecensioner.  

4.4.1 Analys av ”Skräckfilmstips: The Objective” 

Inlägget kategoriseras som en filmrecension av The Objective. 

4.4.1.1 LIX och grammatisk inriktning 

Inlägget klassificeras som lättläst enligt LIX, med ett värde på 34, och ser man efter 

svårbegripliga ord som ofta gör en text mer svårläst tillkommer inga sådana i den här texten. 

Meningarna är högertunga och kan därmed kategoriseras som lättlästa. Det finns dock långa 

meningar, i det sjätte stycket finner man en mening som består av 36 ord. 

4.4.1.2 Disposition 

Inlägget har en bra disposition och skribenten använder sig av sambandsled, som verkligen 

hjälper läsaren att förstå inlägget. Detta kan man kategorisera som tematisk disposition då 

inlägget är indelat i tre delar: skribentens åsikt, filmens uppbyggnad samt slutet. Inlägget har 

även en rumslig disposition då man som läsare får följa med från skribentens åsikt om genre 

till åsikten om recensioner och sedan själva filmen som recenseras.  

4.4.1.3 Ordförråd 

Det språkbruk som används i detta inlägg varierar inte lika tydligt mellan termer och talspråk 

som tidigare skribenter. Det finns få stavfel, som kan bero på slarv. Det stavfel som står ut 
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mest är: wil istället för will. Men utöver detta så flyter språket på och läsaren stöter inte på 

några hinder. 

4.4.1.4 Mottagaranpassning 

Skribenten är tydlig med sin åsikt och förklarar åsikten och filmens handling på ett grundligt 

sätt, som gör att de flesta förstår inlägget. Det kräver inga andra förkunskaper för att förstå 

inlägget och kanske bli inspirerad till att se filmen.  

4.4.1.5 Retorisk analys 

Då skribenten är väldigt synlig och står för sin åsikt, ger det skribenten ett etos, alltså en 

trovärdighet och ytterligare mer trovärdighet då det i inledningen refereras till filmer i samma 

genre. Skribenten verkar då mer insatt och har förkunskaper inom området om det kan 

jämföras på detta sätt. Förkunskaperna ger även patos, som väcker vissa känslor om man delar 

åsikten att filmer inom skräckgenre inte levererar sevärda skräckfilmer. Skribenten recenserar 

filmen med olika ingångar, som till exempel hur specialeffekter används till kameraarbetet 

och filmens handling. Detta visar att skribenten har lagt ner tid till att analysera verket och har 

lagt märke till en del olika delar som har spelat en roll i skribentens krav på hur en bra film 

bör vara. Det finns inga svåra ord eller obegriplig terminologi som kan tappa bort läsare vilket 

visar att skribenten har bra logos. Det finns en logik i denna uppställning som läsaren kan 

följa med lätthet. 

4.4.1.6 Publiceringsmetod 

Skribenten har gjort en styckesindelning som passar blogginlägg, det är lätt att orientera sig 

bland styckena och en läsare kan snabbt hitta de delar som kan vara relevanta för just den 

läsaren. Det är en avsaknad av länkar, det finns inga att tillgå trots att skribenten 

rekommenderar en annan sida för att man som läsare ska kunna fördjupa sig i ett historiskt 

moment som finns i filmen. Skribenten nämner enbart hemsidan men ger inga direktiv eller 

tips på vilka sökord som kan vara hjälpsamma.  

4.4.2 Analys av ”Legion (2010)” 

Inlägget behandlar filmen Legion. 
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4.4.2.1 LIX och grammatisk inriktning 

Inläggets LIX-värde är 40 och klassificeras därför som lättläst. Långa meningar är 

återkommande och ligger i snitt på 32 ord. Fundamentet visar att texten är högertung och kan 

därmed betecknas som lättläst. 

4.4.2.2 Disposition 

Den här gången har skribenten valt att ha en kronologisk disposition. Läsaren får läsa om 

filmen i olika stadier och avslutningsvis kommer även en sammanfattning.  

4.4.2.3 Ordförråd 

Trots att inlägget enligt den grammatiska inriktningen kan klassificeras som lättläst, använder 

sig skribenten av mer terminologi i detta inlägg. Med ord som: protagonist och actionmallen 

för att sedan blanda in felstavade ord som till exempel: orginellt istället för originellt, 

posernade istället för poserande. Det finns fler svårbegripliga ord i detta inlägg som till 

exempel: annorstädes, protagonister, persongalleri. 

4.4.2.4 Mottagaranpassning 

Trots att det inte framkommer alltför många svårbegripliga ord kan åtminstone ordet 

protagonist utesluta vissa ovana läsare. Men man förstår ordet i dess sammanhang och 

skribenten använder sig av mer vardagliga uttryck och därför ökar målgruppen vilket leder till 

att det är fler som kan förstå inlägget utan att ha några särskilda förkunskaper inom 

filmgenrer. 

4.4.2.5 Retorisk analys 

Skribenten är inte lika explicit i detta inlägg, i jämförelse med tidigare inlägg och man som 

läsare kan sakna detta samband med skribentens åsikt. Det finns dock ett etos, alltså en 

trovärdighet i det som skribenten skriver. Detta baseras då på skribentens stil. Filmens 

handling förklaras med referenser som hjälper läsaren att förstå bättre. När det kommer till 

patos och skribentens sätt att väcka känslor hos läsaren är det åt ett mer negativt håll då 

skribenten använder sig av en mer negativ ton i sitt sätt att förklara filmen. Skribenten nämner 

bland annat att filmens handling som gör anspelning på den kristna tron inte är realistisk och 

det finns scener som är irriterande samt att skådespelarna som enligt honom är begåvade inte 

uppfyller det förväntningar som skribenten har. Skribentens logos är däremot tydlig då det 

finns en bra logik i inlägget och läsaren förstår vad skribenten vill säga. 
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4.4.2.6 Publiceringsmetod 

Skribenten verkar inte använda sig av länkar i samma mån som resten av skribentskaran. 

Istället verkar det vara mer fokus på ett inlägg som inte behöver ha länkar på samma sätt.  

4.4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att trots två till synes liknande inlägg kan vara 

olika då recensionerna är upplagda på två olika sätt. Således är det samma språkstil i båda och 

en noggrannhet i skribentens logos finns också i båda inläggen. Ett återkommande attribut i 

båda inlägg är skribentens användning av långa meningar och slarvfel. 

4.5 Stefan Nordin 

Den skribent som kom in sist är Stefan Nordin, vilket innebär att skribenten inte varit aktiv 

lika länge som resten av gänget. Detta märker man mer av i antalet inlägg som publicerats och 

till det material som analyserats blev det två inlägg av olika genrer. 

4.5.1 Analys av ”Poste Restante – Brevlajv. Lets go old school!” 

Inlägget kan kategoriseras som ett tips mer än en recension av något verk, och kontexten är att 

berätta om detta brevlajv som skribenten fått reda på.  

4.5.1.1 LIX och grammatisk inriktning 

Detta inlägg får ett LIX-värde på 33 och klassificeras därmed som en lättläst text, vilket även 

fundamenten visar då det finita verbet finns tidigt i meningarna och texten är högertung. Vad 

gäller långa meningar finns det inte en enda lång mening och även detta visar på att inlägget 

kan kategoriseras som lättläst. Ser man till svårbegripliga ord så hänvisas det till 

analysmomentet som rör språkbruk, detta för att skribenten använder en terminologi som inte 

förklaras och trots att ordvalen kanske inte är avancerade kan det bli svårare för en läsare att 

förstå texten.  

4.5.1.2 Disposition 

Det är en kronologisk disposition, vilket man ser på sättet som skribenten för fram texten på. 

Inledningen berättar om vad som hänt idag och skribenten tar sedan ett hopp bakåt i tiden för 

att sedan leda läsaren tillbaka till nutid. Detta kan även kategoriseras som en rumslig 

disposition när man som läsare får följa med i olika tider och rum som skribenter målar upp. 
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4.5.1.3 Ordförråd 

De språkbruk som skribenten använder sig av i detta inlägg kan göra att texten anses som en 

normaltext (det vill säga ett högre LIX-värde). Det är en annan jargong, utöver det vardagliga 

språket tillkommer det mer internetjargong. Skribenten hänvisar till en ticker, en form av 

reklamruta som används på olika webbsidor. Ordet diplomacystil förklaras inte mer än att det 

är en variant av strategispel, arkaiska är även det ett ord som inte är lika vanligt som kanske 

antikt eller forntida som är synonymer till arkaiska. Det tillkommer även förkortningar, som 

skribenter skriver ut men förklarar däremot inte djupare deras innebörd, exempelvis: NPC 

(Non Player Characthers).  

4.5.1.4 Mottagaranpassning 

Precis som det nämns i 4.5.1.3 är det annat språkbruk i detta inlägg, det riktar sig mer mot 

vana spelare. Skribenten försöker vara tydlig och skriver ut förkortningar som kanske inte är 

lika etablerade i det vardagliga språket, detta ökar målgruppen tack vare förklaringarna. 

Däremot kan man anta att skribenten förväntar sig en målgrupp med vissa förkunskaper om 

vad Facebook är men även hur den webbsidan är upplagd, vilket krävs för att förstå vad en 

ticker är.  

4.5.1.5 Retorik analys 

Det finns en trovärdighet i texten då skribenten berättar om dennes egna minnen som rör 

samma ämne, vilket ger skribenten ett patos då det väcker känslor hos läsaren som förstår att 

detta ämne är något som funnits med hos skribenten sedan en tid tillbaka. Att det sedan tillförs 

vissa förkortningar, som skribenten skriver ut, visar att skribenten har förkunskaper inom 

ämnet och det ger inte bara patos men även etos, en trovärdighet att skribenten vet vad denne 

skriver om. Språkbruket och den logik som inlägget har ger bra logos, en läsare som har 

intresse för rollspel kan finna inlägget av intresse och bli övertygad att forska vidare i det 

brevlajv som skribenten nämner eller helt enkelt att läsare får viljan att bli delaktig. 

4.5.1.6 Publiceringsmetod 

Det finns med två länkar, som har syftet att leda läsaren till den webbsida som berör det 

inlägget handlar om. Skribenten använder länkar på ett välkomnande sätt och det går ihop 

med texten och stör inte en läsare. Det ger läsaren en möjlighet att bortse från länkarna om det 

önskas. 
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4.5.2 Analys av ”The Hobbit – animerad film från 1996” 

Inlägget handlar om en animerad film vid namn The Hobbit och det framkommer en del 

bakgrundshistoria. 

4.5.2.1 LIX och grammatisk inriktning 

Inlägget fick ett LIX-värde på 35 och klassificeras som lättläst, mängden med svårbegripliga 

ord är få men existerande. Det är ord som stipulera och piratupplaga samt en del stavfel som 

kan göra texten lite besvärligare. Men i sin kontext fungerar orden även om de inte förklaras 

vidare. Det finns inte en enda mening som är 25 ord eller fler, vilket bevisar att texten är 

lättläst. Fundamenten visar på en högertung text och det visar också på att texten kan 

betecknas som lättläst. 

4.5.2.2 Disposition 

Dispositionen är kronologisk, detta då skribenten använder sig av årtal och vidareutvecklar 

information som berör inlägget genom att förklara varför årtalen är viktiga. 

4.5.2.3 Ordförråd 

Det är blandat språkbruk, en del förkortningar som till exempel: p.g.a istället för på grund av 

och LOTR istället för Lord Of The Rings. Sedan finns det slarvfel som exempelvis gån istället 

för gång. Skribenten blandar även svenska och engelska, det tydligaste inslaget är ett citat helt 

på engelska.  

4.5.2.4 Mottagaranpassning 

Det blandande språkbruket kan utesluta personer som kanske inte förstår eller läser engelska, 

men utöver det är det få delar som skulle utesluta läsaren, förutsatt att läsaren har lite 

förkunskaper om Sagan om ringen, detta då karaktärer nämns utan att det förklaras vidare.  

4.5.2.5 Retorisk analys 

Då skribenten tar upp årtal och förklarar vikten med dessa årtal så får man en trovärdighet i att 

skribenten har grundläggande kunskaper om filmen eller böckerna i fråga, och detta ger 

skribenten ett bra etos. Inlägget väcker olika känslor (patos) då skribenten egentligen inte 

anser att filmsnutten som presenteras är bra, det är mer en önskan att andra som inte upptäckt 

denna film ska få möjligheten att se den och därmed kunna ge den egen slutsats om den. Det 

finns en logik i texten även om det kan verka väldigt utförlig när skribenten beskriver dessa 

årtal och den information som finns tillgänglig som historik om denna kortfilm. 
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4.5.2.6 Publiceringsmetod 

Inlägget har ett fåtal länkar som skribenten lagt in i texten. Dessa är placerade på ett sätt som 

inte stör och gör länkarna lätt tillgängliga för läsaren.  

4.5.3 Sammanfattning 

Språket är vardagligt och inläggen har alla en explicit skribent som gärna benämner sig själv 

och syns tydligast i formen som: ”jag tycker…” eller något annat för att visa att det är 

skribentens egen åsikt och tankar som är grund till recensionen. Med ett antal svåra ord och en 

del terminologi är det ändå det mer vardagliga som har övertaget i stilen. Inläggen är 

behagliga i den aspekten att skribenten försöker vara tydlig och förklara mer ingående i det 

som skribenten anser är av vikt. 

4.6 AndreasG 

De inlägg som analyseras var nästan identiska i vissa analysmoment och resultatet var inte 

helt oväntat, däremot fanns det ett moment som var helt nytt och intresseväckande. 

4.6.1 Analys av ”G.I.Joe: Resolute”  

Ett kort inlägg om själva G.I. Joe och den tecknade serien som är baserat på leksaksfiguren 

som nyligen lanserats.  

4.6.2.1 LIX och grammatisk inriktning 

Med ett LIX-värde på 27 kategoriseras inlägget som lättläst och kan jämföras med texten i till 

exempel en barnbok. Dock är första meningen en lång mening, den består av 52 ord. 

Fundamenten visar på en högertung text och detta är ett tecken att texten ska vara lättläst. Ser 

man efter svårbegripliga ord finns det inte enda bortsett från en förkortning. 

4.6.2.2 Disposition 

Dispositionen kan anses som tematisk där första temat är en frågande men samtidigt 

förklarande uppställning om G.I Joe som fenomen och vad skribentens tips är. Nästa tema 

berör själva filmerna som ska finnas tillgängliga och det tredje temat att detta inte finns 

tillgängligt i Sverige men det finns andra vägar, genom internet, som man kan ta för att få 

tillgång till dessa.  
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4.6.2.3 Ordförråd 

Det är ett vardagligt och lättförståeligt språk som används i detta inlägg. Det finns inget 

komplement av andra jargonger som skulle försvåra textens budskap. Skribenten använder det 

engelska ordet ”Enjoy” som avslutning på inlägget, men i överlag är det svenska och inga 

svåra termer. En ny grej används dock i detta inlägg, för att förtydliga sin egen glädje har 

skribenten gjort två tecken ^^ som antagligen ska föreställa glada ögon, något som kan 

kategoriseras som internetjargong och ett substitut för emojis (smileygubbar). 

4.6.2.4 Mottagaranpassning 

Texten riktar sig till en stor målgrupp eftersom det är ett vardagligt och ganska enkelt språk 

som används. Skribenten känner att det kan vara uteslutande om läsaren inte vet något om 

karaktären och sedan nämner skribenten även vem som skrivit avsnittet och förtydligar att 

detta är något bra. Har man ingen vetskap om personen i fråga säger inte det läsaren något. 

4.6.2.5 Retorisk analys 

Det som ger skribenten mest trovärdighet, ett bra etos, är att företaget som lanserar dessa 

filmer nämns med namn men också den som skriver avsnitten. Detta visar att skribenten är ett 

fan och kan sin sak om G.I.Joe.  Ett patos finner man även i den symbol som skribenten 

använder för att visa sin glädje över denna nyhet och främst valet av författare till avsnitten. 

Det finns logos då skribenten förankrar med fakta om lanseringen av dessa avsnitt och har en 

bra disposition på inlägget. 

4.6.2.6 Publiceringsmetod 

Som blogginlägg fungerar texten eftersom den är kort och koncist samt att skribenten avslutar 

inlägget genom att infoga tre länkar till de avsnitt som finns tillgängliga. Detta innebär att 

läsaren direkt kan klicka sig vidare och se avsnitten. 

4.6.3 Analys av ”Cheap Truth” 

Inlägget kategoriserar som tips och handlar om ett nyhetsbrev som skribenten har upptäckt. 

4.6.3.1 LIX och grammatisk inriktning 

Med ett LIX-värde på 38 kategoriseras inlägget som lättläst. Det finns inte en endaste lång 

mening. Fundamenten visar på en högertung text då det finita verbet är i början av varje 

mening och detta är ett tecken att texten: ska vara lättläst. Ser man efter svårbegripliga ord 



 
 

39 
 

finns endast ett ord: bäring. Bortsett från en förkortning och talspråk finns det inget mer som 

skulle göra texten annat än lättläst. 

4.6.3.2 Disposition 

Dispositionen är en kronologisk tidsföljd då det börjar med något som har hänt och skribenten 

för läsaren fram till nuet.  

4.6.3.3 Ordförråd 

Det är ett vardagligt språk som används i detta inlägg och det enda ordet som står ut är bäring 

vilket inte känns kompatibelt med resten av jargongen som skribenten använder. Sedan är det 

förkortningen Sci-fi som skribenten hade kunna skriva ut då inlägget redan är kort och orden 

inte behöver kortas ner. Detta gäller även det något mer talspråkliga orden, förens istället för 

förrän samt nån istället för någon som hade kunnat utelämnas.  

4.6.3.4 Mottagaranpassning 

Inlägget riktar sig till en stor målgrupp då det är ett vardagligt och enkelt språk som används. 

Detta innebär att inlägget får en större målgrupp än enbart läsaren som delar samma intresse. 

4.6.3.5 Retorik analys 

Inlägget är informativt både för läsare och för skribenten själv, som delar med sig av denna 

upptäckt. Det finns viss logos då skribenten skriver att det var en fascinerande upptäckt och 

genom att förklara sin åsikt om detta samt även avslöjar vem personen i fråga egentligen är. 

Skribenten delger mer information om denna man som skrivit nyhetsbreven. Det ger en 

trovärdighet, etos, så att läsaren kan ta till informationen på ett positivt sätt. Det som ger 

skribenten patos, väcker känslor, hos läsaren är det sätt som skribenten för fram denna 

information om detta nyhetsbrev. Nyhetsbrevet publicerades för många år sedan och 

skribenten nämner att nyhetsbrevet kritiserar dåtidens science fiction. Men det som 

intresserade skribenten är att nyhetsbrevet berörde cyperpunk-genren. Som läsare hade man 

haft nytta av att få veta mer om denna koppling mellan cyperpunk-genre och science fiction, 

gärna ur skribentens synpunkt.  

4.6.3.6 Publiceringsmetod 

Inlägget fungerar på bloggen, och texten är precis som tidigare analyserade inlägg, ett kort 

sådant och det finns en länk att tillgå. 
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4.6.4 Sammanfattning 

Skribenten skriver lättlästa inlägg och även om de är korta så lyckats skribenten med 

informativa inlägg. Språkbruket har inte någon markant blandning av stil, däremot ser man att 

skribenten är insatt i en form av internetjargong då skribenten valde att använda ^^ för att 

uttrycka sin glädje. Skribenten visar sig ha patos, logos och etos i sina texter som förankras 

med fakta, logik i de budskap som skribenten vill förmedla samt ett sätt att väcka känslor hos 

läsarna. 

4.7 Sammanfattning av alla analyser 

Jämför man alla skribenter med varandra visar denna figur (Figur 3) att deras LIX-värden är 

snarlika och det syns tydligt på bilden här nedanför. Där är bloggarnas LIX-värden 

presenterade i ett diagram med deras högsta samt lägsta värde som presenteras: 

 

Figur 3 över skribenternas lägsta respektive högsta LIX-värde. 

Alla skribenter skriver i största mån lättlästa texter, vilket är baserat på deras LIX-värde. 

Detta bevisas ytterligare när man analyserar långa meningar och fundamenten – trots att alla 

dessa moment enbart ger en fingervisning om en text är lättläst eller inte, samt att det har 

funnits inlägg som visat på en inkonsekvens, har majoriteten varit lättlästa texter.  

Det som skiljer skribenterna åt är deras språkbruk och trots att det finns likheter även där, 

mestadel för att alla skribenter blandar stilen så är det mer hur skribenten blandar språket. Den 
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blandade jargongen är det som visar sig vara skribentens signum – alla sex bloggare blandar 

språket på ett säreget sätt och det är deras attribut. 
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5 Diskussion 

Här presenteras resultatet i första hand efter samma rubriksättning som analysen är utförd 

efter, sedan besvaras frågeställningarna för att sedan avsluta med en diskussion av både metod 

och resultat. 

Resultatet visade att det finns skillnader mellan skribenterna.  Det framgår även att 

skribenterna inte påverkas av varandra i sitt skrivande, och att deras persona är applicerade i 

de skrivsätt som används. Vilket i sin tur kan appliceras på Kitzmanns (2004) forskning 

rörande bloggares identitetskapande (se avsnitt 2.2). Inlägget är anpassat efter skribenten själv 

och i sin tur har skribenten försökt att anpassa kontext och språkbruk till en tänkt målgrupp 

eller enbart använt inlägget som ett sätt att ventilera sin åsikt på. Baserat på dessa inlägg ser 

man inte något som bevisar att skribenterna skulle forma sitt ”jag” efter sina medskribenter, 

likheterna skulle behöva vara mer utmärkande i så fall. 

Som det framgår i tidigare forskning om bloggar, bland annat Blood (2012) nämner detta, 

finns det en anledning att åberopa skillnaderna som förekommer, eftersom alla bloggar är 

olika. Det finns ingen specifik mall över hur bloggen eller inläggen bör se ut (Våge 2005). 

Resultaten i denna studie bekräftar detta då alla skribenter i samma blogg har en egen stil.  

5.1 LIX och grammatisk inriktning 

Alla dessa moment, som ska ge en fingervisning om texten är lättläst, normal eller svårläst 

gav samma resultat på alla sex skribenter. Deras inlägg kan kategoriseras som lättlästa eller på 

sin höjd anses som normaltext. Dock är analysen tagen på ytan, det krävdes en djupare ingång 

för att se om den här antydan till lättläshet verkligen stämmer. Eftersom jag som läsare inte 

alltid kände att texten var lätt att läsa så blev jag också konfunderad över varför det var så 

olika mellan alla skribenter och hur deras text såg ut och hur jag kunde ta till mig 

informationen. Det var tacksamt med en fingervisning som sedan gav en bättre grund till 

följande analysmoment som berörde skribentens ordförråd. Dock kvarstod en viss förvirring 

då vissa moment ibland talade emot varandra, exempelvis när momenten med den 

grammatiska inriktningen visade på en lättläst text men momenten som berör ordförrådet 

visade motsatsen, eller tvärtom.  
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5.2 Disposition 

Generellt hade alla skribenter samma disposition, nämligen den kronologiska. Det är nog mest 

naturligt att man skriver en bakgrund och för texten vidare framåt till nutid – en tidsföljd 

alltså. Vissa inlägg hade fått ytterligare någon disposition som till exempel en rumsaspekt, 

men det var så få och förväntningen jag hade var att det skulle finnas en kronologisk följd på 

samtliga inlägg. Det här momentet sa egentligen inte mer om skribenten i sig, och det gav inte 

mycket till skribentens stil då alla använde sig av en etablerad disposition. 

5.3 Ordförråd 

Språkstilen påvisade flest skillnader och var även det som var väldigt intressant att analysera 

tack vare alla skillnader. I slutändan kom jag fram till att likheten mellan alla sex bloggare är 

deras sätt att blanda språkbruket. Det intressanta var hur och vad som kan vara den 

underliggande orsaken till att bloggaren blandar språkbruket. Rettberg skriver att de 

språkbruk som används i en blogg är det vardagliga (2014:38). Ser man på resultatet i den här 

analysen så har alla sex skribenter det vardagliga som en återkommande jargong.  Det 

förväntas ingen institutionell terminologi då bloggen kan anses vara mer av en hobby, vilket 

tillåter ett bruk av vardagligt språk i text. Karlsson nämner i sin forskning en relevans att 

studera mer vardaglig skrift och efter att ha analyserat dessa skribenter så är min åsikt den att 

bloggar kan användas i detta syfte då deras språkbruk är vardagligt (se avsnitt 2.3). 

Deras personlighet, det som särpräglar deras tal och ordförråd appliceras sedan i skrift. Det är 

svårt att påpeka om utbildning, arbete eller omgivning har påverkat på det ena eller andra 

sättet. Men som Josephson (2011:21) nämner i sitt stycke rörande etnografisk inriktning så 

kräver det en större studie med insamlande av mer material. För att åtminstone ha det 

etnografiska i min bedömning så kan det finnas bevis i en text, som i detta fall är 

beskrivningen om skribentens bakgrund. Den visar huruvida bloggaren har tagit till sig en viss 

språkstil eller om bakgrunden inte spelat någon större roll. Det är åtminstone två av 

skribenterna som har studerat på universitet, vilket kan ge läsaren en förväntning om att deras 

texter kan innehålla en annan jargong. Resultatet visade att den ena bloggaren hade ett mer 

vardagligt språk än den andra, trots att båda studerat på en högre nivå. Den med ett mer 

vardagligt språkbruk hade även fler stavfel och andra detaljer som visade att texten inte var 

genomtänkt, vilket visar att bakgrund inte alltid påverkar ens vardagliga språkstil. Följaktligen 

visar även resultatet att skribenten oavsett bakgrund har olika igenkänningstecken i sitt 

skrivande. 
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5.4 Mottagaranpassning 

Eftersom bloggen riktar sig mot fantasy och science-fiction baserade filmer och böcker kan 

målgruppen tänkas vara personer med samma intresse, ett krav som uppfylls då inläggen både 

i kontext samt jargong fungerar för den målgruppen. Vissa skribenter har ett överseende med 

andras förkunskaper och är tydligare i sina texter vilket ökar målgruppen till de som inte är 

lika insatta inom genren men kanske blir det efter att ha läst inläggen. Men resultatet var 

övergripande detsamma, nämligen att inläggen är anpassade efter målgrupp. 

5.5 Retorisk analys 

Den retoriska analysen gav en bild av hur skribenten använder sin text för att övertyga 

läsaren, den hjälpte även till att visa hur insatt skribenten är i ämnet. Den delen som visade 

hur skribenten använder sig av intertextualitet var intressant då det visar skribentens 

förkunskaper inom ämnet. Att de använde intertextualitet var positivt. Det var ett 

åskådliggörande avsnitt där jag såg deras förkunskaper och fick ett annat perspektiv på 

inläggen. Men även denna analysdel var en sådan som kategoriserade alla sex skribenter 

under samma tak, nämligen att alla visade patos, logos och etos på sitt sätt och det var 

konsekvent. Det fanns inte direkt något som var utmärkande. 

5.6 Publiceringsmetod 

Inläggen hade samma utformning allihop och överlag fanns det inget som skiljde skribenterna 

från varandra. Det användes länkar i nästan alla inlägg som analyserades, i synnerhet det 

inlägg där skribenten ville vara tydligare eller bara tipsa om andra sidor för att ge läsaren mer 

förkunskaper om ämnet.  

5.7 Frågeställningarna 

Med hjälp av den modifierade analysmetoden ville jag besvara syftet genom en frågeställning 

som berörde språkbruket som skribenterna kunde tänkas använda. Det fanns även en 

fundering om deras intresse kunde påverka den stil som skribenten har.  

5.7.1 Har skribenterna olika stilar? 

Genom att ha analyserat varje enskild skribent och därefter jämfört resultaten sinsemellan 

blev resultatet övervägande tydligt, nämligen att skribenterna har olika stilar i sitt skrivsätt. 

Det är få gemensamma nämnare som kan påvisas, att texterna i allmänhet är lättlästa är den 

största likheten. Bortsett från de få likheterna kan jag tack vare analysen särskilja skribenterna 
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från varandra då deras stil är påfallande olika. Däremot kan jag inte påvisa exakt hur 

språkbruket skiljer bloggarna åt. Alla kombinerar olika språkstilar och det är samma typer av 

språkstilar som skribenterna i sin tur blandar. Sista skribenten som analyserades använde 

däremot en symbol som ingen tidigare skribent visat sig ha kunskap om i de inlägg som 

analyserades. Symbolen för extrem glädje ^^ är inte så etablerad i bloggstilen och detta 

användes inte metodiskt i resten av inläggen.  

Språkbruket som skribenterna använder sig av är en blandning av terminologi efter genre och 

talspråk. Detta kan även kategoriseras som en likhet då alla skribenter blandar den språkliga 

stilen som används, dock är det mest i första anblick som likheten är som mest tydlig. 

Skribenterna har även applicerat denna blandning till en egen varietet då växlingen mellan 

talspråk och terminologi inte följer någon speciell struktur, det var åtminstone inget som 

framhävdes av den här analysmetoden. Det är deras sätt att blanda språket som gör skribenten 

unik i sig, alla har en egen stil. Resultatet om skribenternas språkbruk visar att man ser en 

blandning av jargonger. Skribenterna använder sig av olika terminologier, talspråk och 

symboler för att beskriva och berätta om filmer och annan litteratur. Vad gäller symboler är 

det AndreasG användning av ^^ som är de mest påfallande. Drömmarnas Berg verkar ha ett 

mer talspråkligt sätt att uttrycka sig på i jämförelse med sina medskribenter. 

5.7.2 Vad kännetecknar varje enskild skribent? 

Det som särskiljer skribenterna från varandra är olika delar, valet av ämne är en ganska tydlig 

aspekt som skiljer dem åt. Även om alla skribenter har intresse inom samma genre är det olika 

val av ämne som skribenterna berör. Exempelvis så skriver AndreasG filmrecensioner. Stefan 

Nordin har ett inlägg om brevlajv. För att ytterligare plocka fram sådant som skiljer 

skribenterna från varandra så är det deras sätt att blanda talspråk och terminologi. Det finns 

distinkta skillnader i de inlägg som hade fler termer som till exempel Andreas. I hans inlägg 

fanns det påtagligt fler svårbegripliga ord. 

5.8 Metoddiskussion 

I den här analysmetoden hade man kunnat fördjupa sig mer och lägga till ett moment i 

analysmodellen. Vilket skulle vara ett moment där man ser till alla sammansatta ord som 

skribenterna använder och i vissa fall skapar själv. Alla dessa sammansatta ord fångade min 

uppmärksamhet och markerades, däremot fanns de inte med i analysmetoden och jag valde att 

inte studera närmare i dem och hur dessa ord påverkar texten eftersom språkbruket var mer 

tilltalande.  
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I efterhand märker jag även att då språkbruket var den analysdelen som gav bäst resultat, hade 

jag säkerligen kunnat fördjupa mig i detta och även där hitta sådant som påvisar den enskilda 

bloggarens attribut mer specifikt än vad som redan bevisats. Resultatet hade säkert blivit 

detsamma även om analysmomenten inte var lika många. Men alla moment tillförde mer 

bevis för att utläsa skribentens stil, enda momentet som gradvis visade sig vara överflödigt var 

momentet där jag undersökte inläggets mottagaranpassning. Efter att ha analyserat vem som 

kan vara mottagaren tillfördes inget som kom till användning till själva resultatdelen.  

5.9 Avslutning 

Avslutningsvis har den här analysen öppnat upp ögonen för hur olika språket används på 

bloggar. Eftersom denna analys berörde en blogg med flera skribenter som inte influerades av 

varandra så kan en slutsats dras om att denna olikhet kan appliceras på fler bloggare. Det 

skulle vara intressant att studera närmare med en annan ingång som till exempel ett 

genusperspektiv, att jämföra två skribenter av olika kön men som behandlar samma ämne, 

allra helst att båda recenserar samma litterära verk. Eftersom alla dessa skribenter inte har 

likheter influerat av det delade intresset så skulle jag vilja studera närmare och se om två 

skribenter som skriver om samma ämne har några olikheter i sitt språkbruk.  
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Bilaga 1 

Anno Dracula av Kim Newman 1992 

Jag erkänner jag har nu sett alla Twilight-filmer, jag kan inte hjälpa att jag lockas av att det 

finns monster som lever gömda i skuggorna. Fast vampyrerna i Twilight, de gillar jag inte 

riktigt, de glittrar och är tjusiga. Nu har jag läst Anno Dracula där vampyrerna inte alls är lika 

mysiga, mer min kopp te kan kanske? 

Anno Dracula kom redan 1992 och är i mina ögon en populärkulturkaramell med 

vampyrtema. Kim Newman har skrivit en fantastiskt spännande bok som tar vid där Dracula 

slutar, fast Dracula dog aldrig, han tog makten över hela brittiska riket och styr nu med 

järnhand. Det visar sig såklart att det kryllar av olika vampyrer med olika blodslinjer och 

snabbt så bildas ett nytt klassamhälle där det är ett krav att du skall vara vampyr för att 

komma riktigt högt. Men det hjälper ändå inte om du för att få ditt blod måste prostituera dig i 

Whitechapel samtidigt som det är någon galning med silverskalpell som skär upp dina 

vänner.. 

Det här är dels en påhittad fortsättning på Dracula samtidigt som att det är en hyllning till 

nästintill all populärkultur som rör vampyrer utkommen innan 1992. När du har läst boken så 

bör du kika på wikisidan och titta vilka karaktärer som dyker upp i boken (bara en sådan kille 

som Blacula!), det är iaf en väldigt lång lista med fiktiva ”cameos”. Sen finns det en lika lång 

lista på historiska personer som också dyker upp i denna mörka tid som är 1888. Nu låter det 

som att boken är en enda lång fest i name dropping men boken är riktigt bra! Klart du vill läsa 

om hur Dr Jekyll diskuterar vampyranatomi tillsammans med Dr Moreau samtidigt som att 

Oscar Wilde fått nytt o-liv. 

Spännande rolig och ett jäkla bra driv i språket. Skulle boken ha blivit skriven idag så hade 

säkert Bella och Edward varit med, säkert också Blade! Men gillar du vampyrer på minsta vis 

så kommer du att gilla den här boken, likaså för den som gillar kultur från slutet på 1800-talet. 

Otroligt många små guldklimpar till scener i Anno Dracula. 

5 av 5 

karl 

 

Farlander av Col Buchanan 

Lässuget börjar lite smått återkomma, det gäller bara att hitta något med lite drag i.  Jag har 

plöjt Farlander av Buchanan som är lite av ett lapptäcke av ideér och väl utnyttjade grepp som 

vi känner igen från en hel drös fantasyböcker. 

Grundkonflikten i boken handlar om att det är ett ondskefullt imperium som gör sitt bästa för 

att lägga beslag på så stor del av världen som möjligt, det har varit krig i mer än 50 år. 

Självklart så finns det en stat som håller ut och har gjort detta de senaste tio åren. I den här 

världen finns också en relativt snäll kult med, i mina ögon, buddistinspirerade lönnmördare. 

De mördar inte vem so helst utan för en rejäl summa så kan du köpa dig ett speciellt frö och 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Dracula_%28novel%29
https://drommarnasberg.wordpress.com/2012/03/22/farlander-av-col-buchanan/
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ha det runt halsen, skulle du bli mördad så kan dessa Roshun, lönnmördarna se vem som 

dödade dig och deras jobb blir då att döda mördaren, alltså vendetta. En väldigt handfast 

försäkring eller hur? 

Saken är den att kejsarinnans son tycker sig stå över detta mördar kallsinnigt en bärare av ett 

sådant här vendettafrö, saker och ting urartar. Vi läsare får följa en hel radda karaktärer, jag 

gillar verkligen att du aldrig riktigt vet hur det ska gå och vem som kommer att klara sig. Bra 

är också att vi får följa både gamla lönnmördargubbar och personer lojala mot kejsarinnan. 

Det är fantasy med en liten gnutta magi och en relativt hög grad av teknologi. Krutvapen har 

börjat att komma och luftskepp är ett ett givet inslag i miljön. Stämningen är mörk och grå, 

inga tydliga hjältar, mer eller mindre alla knarkar, super och är våldsamma.  Någonstans 

mellan Eriksson och Abercrombie kanske? 

Det är en debutbok och jag gillar det mesta, bra driv, flera bra karaktärer och oväntad 

handling. Det största minuset är bristen på ok kvinnoporträtt, författaren verkar ha snöat in på 

horor, vilket är väldigt trist. 

3 av 5 helt ok. 

/karl 

Bilaga 2 

Tematisdag: Dylan Dog finns på svenska igen!  

Veckans tema är London och vem kan då vara mer lämplig att skriva om än urtypen för 

London-bo, mardrömsdetektiven Dylan Dog? Nu är iofs Dylan Dog författad och tecknad av 

italienare, men om de kan göra de bästa westernfilmerna borde väl deras skildringar av 

London vara lika bra? Skämt åsido så tror jag att mycket av det jag gillar med Dylan Dog 

beror just på att den utspelar sig i ett London som är det London som vi övriga européer gärna 

vill tänka oss: Ett myller av mystiska gränder där man lika gärna kan snubbla över en 

rumlande affärsman i plommonstop som över en demon i en vattenpuss, en plats av lika delar 

traditionstyngt mörker och gnistrande modernitet, där excentriska lorder stryker omkring och 

testar egenbyggda spökfångare och styrelserummen befolkas av cyniska affärsmän med 

planer på världsherravälde. Åtminstone är det så jag tänker mig London. Lite exotiserande, 

kanske, men har man förslavat halva mänskligheten i ett ondskan imperium får man tåla lite 

av den varan. 

Jag har tidigare skrivit om min fäbless för Dylan Dog, så när Karl tipsade om att det kommit 

ett nyöversatt album på svenska, utgivet av Ades Media, kastade jag mig över det och gav 

mig själv en tidig julklapp. När så albumet ”Vila i frid” dök upp hände något konstigt. Jag 

vågade liksom inte börja läsa. Skulle serien vara lika bra som jag tyckte mig minnas? Kanske 

hade alla de bra episoderna redan översatts? Vilken ljussättning behövs för att göra serien 

rättvisa? Jag fraktade med mig albumet överallt utan att någonsin komma till skott. 

Först nu i mars tog jag mod till mig och läste serien (utan att bry mig om de yttre 

omständigheterna) och glädjen sig, gott folk, ty det väckte den sorts känslor som knappt går 

att beskriva utan en gospelkör! Jag gick runt och fånlog efter läsningen, bara helt lycklig över 

https://drommarnasberg.wordpress.com/2014/03/25/tematisdag-dylan-dog-finns-pa-svenska-igen/
https://drommarnasberg.wordpress.com/2010/05/15/dylan-dog-blir-film/
http://adesmedia.se/
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att Dylan Dog, assistenten Groucho och (min favorit) den cyniske kommissarie Bloch återigen 

är en del av mitt liv. Till råga på allt har ett nytt album redan släppts och det ligger oläst 

bredvid mig, så nu har jag faktiskt bättre saker för mig än att sitta här och skriva. Du har, å din 

sida, också bättre för dig – du ska stödja den kulturgärning som den nya översättningen 

innebär och köpa, läsa och rekommendera Dylan Dog för alla du känner! 

/Olov L 

P.S. Som vanligt går det att hitta övriga London-inlägg via Boktimmen. D.S. 

Alba av Kristina Hård  

Svensk, nyskriven sf gör mig ungefär lika glad som Karl blir när han får läsa svenska serier 

utan hip-hopnallar. Det enda irritationsmomentet ligger hos mig, efersom jag hela tiden får för 

mig att författaren heter Kristina Alba och romanen Hård. Det senare skulle inte vara helt 

långsökt, då Alba utspelar sig i en tämligen hård framtid, då en korrupt världsregering är den 

enda motkraften mot jättekonglomerat av företag som inte tvekar att starta krig om de få 

återstående mineralfyndigheterna på jorden. Men när berättelsen börjar har huvudpersonen, 

Alba, redan lämnat jorden bakom sig, som medlem av en expedition till en annan planet i en 

farkost som, tillsammans med uråldriga tecken som berättar om människans flytt till en annan 

värld, hittats under en utgrävning på Mars. 

Egentligen är det ett klassiskt koncept. Författaren tar ett gäng disparata personer, skickar ut 

dem i ödemarken och sen börjar allt gå åt fanders. Hård fokuserar ungefär lika mycket på 

relationerna mellan expeditionsmedlemmarna som på världen de undersöker. Först tyckte jag 

att sammansättningen av gruppen var en smula orealistisk, eftersom ett så pass viktigt 

uppdrag borde gå till stabila, tråkiga personer som inte bryter ihop eller börjar gräla i första 

taget. Men så småningom blir det tydligt att det mesta, även gruppens sammansättning, är ett 

resultat av det allmänna mygel och rävspel som tycks vara karaktäristiskt för Albas samtid. 

Faktum är att bokens vördnadsfulla, men inte romantiserande, beskrivning av planeten och 

dess urinvånare påminner mig om Ursula K Le Guins sf (man anar tidigt att en kulturkrock är 

i annalkande, och Le Guin är ju drottningen av kulturkrockar), samtidigt som upplägget och 

intrigen påminner mig om Broken Angels av Richard Morgan. Då infinner sig genast frågan 

vad det är för en bok egentligen, eftersom det är svårt att tänka sig två mer olika författare än 

de två. Jag får känslan av att vi här får berättat för oss hur det skulle kännas att vara en ganska 

vanlig, fredlig människa, en Le Guinperson, fångad i en värld där Morganfolk styr. 

Ska jag nämna något om nackdelar skulle det vara de små anglicismer som smugit sig in på 

några ställen. Men det kan ha lika mycket att göra med att jag är en grinig gubbdjävel som 

sitter fast i ett annars utdött 50-talsspråkbruk som med Kristina Hårds författande. 

Bokens största styrka är den hotfulla stämning som byggs upp, vilket förstärks av en annan 

lyckad del av romanen, huvudpersonen Alba, som är expeditionens minst formellt utbildade 

medlem och dessutom har ett förhållande med en av forskarna, en mycket äldre och relativt 

förmögen man. Som sådan är hon utsatt både för öppet klassförakt och den typ av bedrägliga 

vardagssexism som är så svår att sätta fingret på, men som Kristina Hård skildrar på ett 

fantastiskt skickligt sätt. Vid ett tillfälle tycker sig Alba, och inte omotiverat, bli behandlad 

som en trofé, och det är ändå ett av de tillfällen då hon behandlas som bäst. Att hon skuffas hit 

och dit av andra och ständigt blir klappad på huvudet, trots att de tillbakablickar som ges visar 

att hon är den kanske mest driftiga medlemmen av expeditionen, är något som förstärker 

http://boktimmen.blogspot.se/2014/03/tematisdag-london.html
https://drommarnasberg.wordpress.com/2009/05/20/alba-av-kristina-hard/
http://drommarnasberg.wordpress.com/2009/05/18/love-hurts-av-kim-w-andersson/
http://drommarnasberg.wordpress.com/2009/05/18/love-hurts-av-kim-w-andersson/
http://mnmlsmn.blogspot.com/2009/03/undergangen.html
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känslan av att vara utsatt och är det som får mig att läsa vidare även under de partier då det 

inte är mycket action. Dessa partier lyckas Hård dessutom hålla precis lagom korta för att det 

inte ska bli tråkigt, samtidigt som man som läsare får den där bakgrundsinformationen om 

framtiden som är det vi sf-älskare lever av. 

Jag skulle kunna skriva mycket mer om Alba, men den är ganska komprimerad och det är lätt 

att berätta alltför mycket i förväg. Därför ska jag avsluta med att säga att den kanske inte är 

den mest originella sf-romanen idémässigt, men att detta kompenseras av ett mycket bra 

genomförande. Förhoppningsvis kommer Kristina Hård att fortsätta att skriva sf och om hon 

då får en riktigt bra idé kan vi med fog hoppas på ett riktigt mästerverk. 

Betyg 4/5 – rekommenderas 

/Olov L 

Bilaga 3 

Død snø  

Vad får man om man kombinerar Norge, nazister och zombies? 

En rulle bra nog att komma in på Sundance festivalen. Nu har jag ingen aning om hur det gick 

för Død snø men det räcker med konceptet för att göra den här filmen till en vinnare i mina 

ögon. 

Ein! Zwei! Die! 

/A 

Gissa filmen: 

”Only one man can kill this many Russians. Bring his guitar to me! ” 

 

Battlestar Galacticas final  

På fredag börjar scifi channel sända det första av de tio sista avsnitten av Battlestar Galactica 

(BSG). Det lär ta tid innan de sänds här i England och än längre innan de sänds i Sverige, men 

det finns en gobit att suga på tills dess. Som upptrappning har de nämligen släppt nio små 

webisodes på Scifi.com. (torrent) 

Webisoderna kretsar kring Lt. Gaeta. En biroll som, likt många andra biroller i serien, fått 

utvecklats till något riktigt intressant*. Webisoderna går att uppskatta utan att veta 

bakgrunden men ger så mycket mer om man sett de Irak-ockupationsinspirerade avsnitten på 

New Caprica i början av säsong 3. Det är kul att se hur de väver in Gaeta’s konfrontation med 

ex-president Baltar i kontinuiteten igen**. Gaeta som började serien som Dr. Baltars 

hundvalp till hjälpreda har verkligen utvecklats och brytits ner. Först Baltars svek på New 

Caprica (och mer som webisoderna avslöjar), sedan nästan avrättad som kollaboratör trots att 

han  hjälpte motståndsrörelsen. Efter att ha förlorat ett ben p.g.a.  Starbucks ”visioner” och 

Helo’s principer är han nu en sliten, arbetsberoende, morfin (förlåt morpha) drogis. Den enda 

ljuspunkten är att han nu har en pojkvän***. 

https://drommarnasberg.wordpress.com/2009/02/02/d%c3%b8d-sn%c3%b8-till-sundance/
http://www.dodsno.no/
https://drommarnasberg.wordpress.com/2009/01/14/battlestar-galacticas-final/
http://www.scifi.com/battlestar/
http://www.scifi.com/battlestar/
http://www.scifi.com/rewind/?sid=870861
http://www.scifi.com/
http://www.mininova.org/tor/2158988
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Kan saker bli värre? (Såklart det kan, det här är BSG vi talar om). 

* bättre än Kat‘s slut i.a.f. Jag har inte helt förlåtit manusförfattarinnan (och fan 

favoriten)  Jane Espenson (Buffy, Angel, Firefly, BSG, ST: DS9) för att hon hittade på en helt 

ny backstory och dödade av en intressant roll bara för att chocka. Nåja, om Joss Whedon 

skulle vända sig till Ms. Espenson igen och be henne skriva ett avsnitt för uppkommande 

serien Dollhouse så kommer jag inte klaga. 

** Seriens producent kommenterade i sin podcast att de klippte bort en den del av intrigen 

som den konfrontationen handlade om. Podcasten är för övrigt något extra! Han kommenterar 

och diskuterar varje avsnitt och scen i varje avsnitt under tiden som han tittar, dricker 

maltwhiskey och röker. På populär begäran inleder han vare avsnitt med att berätta vilken 

whiskey han dricker. 

*** Något cyniskt så tror jag att producenten har vikit sig efter fansen. Gaeta har i stort sett 

röstats fram som ‘most likely to be gay’ av fansen.  Det har ingen betydelse för handlingen, 

vilket är lite synd. Det hade hade kunnat krydda räddningsuppdragskonfrontationen med Tigh 

lite mer. 

Den Elfte Doktorn  

Det har väl knappast någon nyhet längre att 26 åriga Matt Smith ska axla manteln som Den 

Elfte Doktorn när David Tennant lämnar programmet. Det har ju slagits på stora rubriker här i 

England med notiser på IMDB och artikel i Wired magazine. För att inte tala om att de kan få 

BBC att avsätta en timmes sändingstid på en lördag för att tjittla och slutligen avslöja den nya 

Doktorn för fansen. Doctor Who är stort i England. 

Själv blev jag något överraskad när jag såg lördagens (3/1) Dr Who Confidential, något 

övermättad på överbliven julmat så trodde jag att i förväg att det var en repris av backstage 

episoden för 2008 Christmas Special å halva programmet hade nog gott innan jag insåg vad 

det handlade om. 

När jag väl fick se unge herr Smith så var min första tanke ”herregud har de gett rollen till 

Ron Wesely!”, vilket inte är särskilt smickrande eller för den delen smart tanke då han inte ser 

ett dugg ut som Rupert Grint. 

Matt Smith kommer bli den yngste doktorn någonsin, han har tre år på  Peter Davidsons femte 

doktor. Förhoppningsvis så får han en bättre kostym än Davidson som var tvungen att ha 

Cricket klädsel och en sparris i bröstfickan. Men det är nog inget Smith behöver oroa sig över. 

Producenterna är väl medvetna om den nya fanskaran av XX kromosomer som Tennant drog 

in. Det är ingen slump att Smith är tvålfager, om än med några udda drag, samt att han har ett 

hårsvall som kan mäta sig med McDreamy’s eller Edward Cullens. 

Jag har inget emot Smith men hade väl hoppats att Steven Moffat, den nya producenten, 

skulle välja någon med lite mer erfarenhet, lite mer… gravitas. Helst skulle jag ha sett 

Tennant göra en säsong till, det ryktades ju att Moffat hade planer på en plotline med Alex 

Kingston, mest känd från Cityakuten, som professor River Song. De episoder hon var med i 

under säsong 4 ( Silence in the Libary & Forest of the Dead) var de starkaste i en annars 

ganska mjäkig säsong. Det skulle ha varit j-kligt kul att få reda på backstoryn till Doktorn och 

professor Songs förhållande. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Louanne_Katraine
http://www.janeespenson.com/
http://whedonesque.com/
http://www.fox.com/dollhouse/
http://www.scifi.com/battlestar/downloads/podcast.php
http://www.ardbeg.com/
https://drommarnasberg.wordpress.com/2009/01/08/den-elfte-doktorn/
http://www.imdb.com/name/nm1741002/
http://www.bbc.co.uk/doctorwho/
http://www.bbc.co.uk/doctorwho/
http://www.imdb.com/name/nm0855039/
http://www.imdb.com/name/nm0342488/
http://www.imdb.com/name/nm0205749/
http://www.imdb.com/name/nm0595590/
http://www.imdb.com/name/nm0005094/
http://www.imdb.com/name/nm0005094/
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Nu får jag nöja mig med fyra special avsnitt med Tennant under 2009 men som Who fan så 

känns det ändå väldigt ljust ut. Moffat tar över som producent 2010 och han är en underbar 

manusförfattare som skrivit alla de bästa avsnitten till nuWho inklusive avsnittet ‘Blink‘,  de 

42minuterna bästa TV jag någonsin sett. 

För er som inte är tokiga i brittisk Sci Fi kan jag ändå rekommendera Moffats tidigare komedi 

serie ‘Coupling’.  

Det här var min första blog post på Drömmarnas berg. Förhoppningsvis blir det fler och om 

än inte lika ämnes specifika blog inlägg i framtiden. Troligtvis blir det rapporter om vilken 

sorts SciFi/skräck/fantasy som Engelsmännen frossar i just nu.  Tills dess! And please 

remember to spray and newter your pets. 

Bilaga 4 

Skräckfilmstips: The Objective  

Sevärda skräckfilmer växer inte på träd. Ett trist faktum ni säkert är medvetna om. När det då 

dyker upp en film som levererar något utöver billiga skrämseleffekter och trötta manér blir 

man glad. The Objective spelar på rätt sida av stängslet. 

En fd soldat, nu lydandes under CIA, skickas till Afghanistan för att samla information om en 

underlig energiemission som har upptäckts av övervakningssatelliter. Tillsammans med en 

grupp erfarna elitsoldater skickas han ut i det gudsförgätna ökenlandskapet i den norra delen 

av  landet för att ta reda på vad som egentligen har hänt. 

Jag ogillar utdragna, avslöjande trailers om filmer. Tänker därför lämna resten av filmens 

handling i mörkret för er att utforska på egen hand. Tre saker vill jag dock säga om den här 

filmen för att inte lämna er helt i blindo. 

För det första så tyckte jag väldigt bra om den. Som jag redan har skrivit så tycker jag att bra 

skräckfilmer är sällsynta. Genren i sig är svår. Många har svårt för skräckfilmer. Dels för att 

de primärt går in för att skrämma sin publik. Dels för att de ofta, inte alltid, innehåller 

referenser till övernaturliga fenomen. Lätt att se hur det kan ställa till det för den 

genomsnittlige filmtittaren. Själv är jag inte okritiska. Jag vill se en bra film även när det rör 

sig om genrer där jag råkar ha en mjuk ådra. 

För det andra är filmen snyggt gjord, väl berättad och, efter att ha konsulterat andra 

recensenter, smart berättad. Med det sista menar jag att soldaterna skildras trovärdigt ur 

synvinkeln hur soldater är tränade och beter sig. Utan att ha djupgående kunskaper om det 

själv kan jag bara nicka och hålla med. Skådespelarna sköter sig även i att frammana 

trovärdiga människor. Bra regi, kameraarbete och godkända specialeffekter dessutom. Ett 

välgjort hantverk alltså. 

För det tredje så kommer slutet på filmen att störa en del tittare. Att få till ett värdigt avslut i 

en historia är notoriskt svårt och inte minst inom skräckgenren. För er som tittar och blir 

besvikna så kan jag skänka en liten tröst i att det finns en kunnig herre som skrivit en 

förklaring på IMDB där han beskriver vilka ”fenomen” som filmen antyder till. Kika där and 

you wil find. 

http://www.youtube.com/watch?v=0UGKWhfioJ0
http://www.youtube.com/watch?v=D0rLBnctW4A&feature=PlayList&p=04DB669564575783&playnext=1&index=26
https://drommarnasberg.wordpress.com/2009/04/22/skrackfilmstips-the-objective/
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Jag ogillar alltför uttömmande filmrecensioner. Det här är en film med kvalitet och jag vill 

inte förstöra nöjet för eventuella tittare. Bra, annorlunda skräck. I en genre där det tyvärr går 

brist på talang och kvalitet. 

/Den Mörke Lorden 

 

Legion (2010) 

regi: Scott Stewart 

skådespelare: Paul Bettany, Dennis Quaid, Josh Lucas, Kate Walsh, Kevin Durand, m.fl. 

En liten brokig skara håller stånd i ett dammigt hak någonstans i den Nordamerikanska öknen. 

Utanför väntar horder av besatta människor på att få slita dem i stycken. Gud har förlorat 

förtroendet för mänskligheten och nu ska jordens rensas på homo sapiens. Men en i skaran bär 

på ett barn som kan bli den nya frälsaren och rädda mänskligheten. 

Legion levererar ett habilt hantverk men lämnar tyvärr mycket annat att önska. Den kristna 

mytologin man spelar på snurrar ihop sig och förlorar det mesta av sin potential när man 

vrider och skär i den för att få den att passa i actionmallen. Att ersätta de mer klassiska 

hjärndöda zombisarna med demoniskt besatta är inte så orginellt som filmskaparna vill få det 

till att verka. Inte ens med den lilla twist angående deras egentliga natur som droppas en bit in 

i filmen. Irriterande blir det när dessa till synes intelligenta monster mest beter sig som 

posernade tonåringar och hade, om de för ett ögonblick tänkte till, kunnat besegra filmens 

protagonister i ett nafs. Men då hade det ju blivit en kort film. Över lag hanterar filmen de 

övernaturliga elementen som en häftig yta att baka skräckeffekter och lite annorlunda action 

på. Legionerna från annorstädes blir inte mer än en köttig massa för filmens hjältar att öva 

automateldsskytte på. Tror ni att filmens mörkhyade karaktärer överlever? 

Lite märkligt att filmen lyckats samla så många begåvade skådespelare. Nu tillåter manuset 

inga djupare rolltolkningar. Så även om ingen gör bort sig så satt jag efter ett tag och undrade 

om man verkligen skulle bete sig så om helvetet brakade lös. Ett inte helt ovanligt fenomen i 

skräckbetondade filmer med ointressant persongalleri. 

Som undergångsactionskräckfilm är Legion knappt godkänd. En ytlig historia som poserar 

med kristna symboler, klyschiga karaktärer och action som blir mindre slagkraftig än man 

förväntar sig. Dock så är filmen hyfsat snygg och lyckas i vissa stunder slå på poser som får 

en att dra på smilbanden. 

Knappt godkänd 2/5 

/Den Mörke Lorden 

Bilaga 5 

Poste Restante – Brevlajv. Lets go old school!  

https://drommarnasberg.wordpress.com/2010/04/26/legion-2010/
https://drommarnasberg.wordpress.com/2011/11/07/poste-restante-brevlajv-lets-go-old-school/
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Ibland är den där förbaskade tickern på facebook rätt användbar. Tidigare idag så 

kommenterade en facebookvän ett inlägg från en person jag inte känner. Kontentan var att 

hon anmält sig till ett brevlajv som heter Poste Restante. Jag följde länken och hamnade här. 

Självklart blev jag eld och lågor. Ett textbaserat lajv som utspelas under 1860-talet? Count me 

in! Att det sen gav mig en stark känsla av nostalgi är ju inte heller helt fel. Ni som läste 

utländska rollspelstidningar på 80-talet minns säkert alla annonser för olika PBM. PBM (Play 

By Mail) är nog det mest analoga sättet som existerar för roll- och konfliktspel. Alla spelar 

efter en mall som satts av spelledaren som administrerar det hela. Alla drag meddelas till 

spelledaren via brev. Formen lämpade sig bäst till strategispel i diplomacystil. 

Jag såg de där annonserna och önskade att någon skulle starta något liknande i Sverige. Jag 

vill faktiskt minnas att det gjordes försök men att de rann ut i sanden. Internet var definitivt 

sista spiken i kistan för den här arkaiska spelformen. 

Nu är Poste Restante inte ett strategispel utan ett fullfjädrat rollspel. Man skapar sin karaktär 

och brevväxlar sen med andra deltagare i spelet. Spelet har intrig- och rollansvariga som 

kommer hjälpa till att skapa kontakter och föra intrigen framåt. Förstår jag det rätt kommer de 

även agera NPC (Non Player Characters) och skriva brev till deltagarna för att driva historien. 

Jag håller som bäst på att fila på en karaktär och det är en ren njutning. Hmm, vem ska jag 

vara? Kanske nån med anknytning till frimurarna och de ockulta sällskapen? En butler som 

vet saker han inte borde om sin herre? Möjligheterna är oändliga och bara fantasin är gränsen. 

Att sen få gå till brevlådan och hämta annat än fönsterkuvert är dessutom en stor lockelse. 

Var fasen tog min gamla reservoarpenna vägen? 

http://brevlajv.wordpress.com/ 

//Stefan 

 

The Hobbit – animerad film från 1966  

Nyligen dök en version av The Hobbit som jag inte tidigare kände till upp på nätet. Det 

handlar om en 12 minuter lång animerad film från 1966. Den gjordes på bara en månad och 

visades bara en enda gång. Filmen var ett beställningsjobb från producenten Bill Snyder som 

då hade filmrättigheterna till The Hobbit och även alla andra verk av en viss obskyr 

språkprofessor. 

I USA säger copyright-lagarna att den som säljer rättigheterna till ett verk har rätt att stipulera 

hur lång tid en producent har på sig att få igång ett projekt. Klarar han inte tidsramen så 

återgår rättigheterna till de forna ägarna som då kan sälja dem igen. 

Snyders rättigheter till ALLA Tolkiens verk skulle gå ut 1966 så han hade bråttom. Enter 

Gene Dietch. En del bloggar tycks ha fått för sig att Dietch var animatören som skapat Tom & 

Jerry. Hur det lyckats glömma bort Hannah & Barbera är för mig ett mysterium. Dietch var en 

framgångsrik animatör med stora bolag i ryggen. 1960 hade han fått i uppdrag att återuppliva 

Tom & Jerry främst för exportbruk. Det lustiga är att han tydligen inte sett så värst många 

T&J-filmer och dessutom tyckte ganska illa om dem p.g.a allt våld. De 13 filmer han och hans 

tjeckiska studio producerade 1960-62 anses vara de sämsta från T&J:s klassiska era. 

Figurerna är klumpigt tecknade, ljudet vansinnigt dåligt och karaktärerna helt annorlunda. 

http://brevlajv.wordpress.com/
http://brevlajv.wordpress.com/
https://drommarnasberg.wordpress.com/2012/01/14/the-hobbit-animerad-film-fran-1966/


 
 

57 
 

1965 hade Ace books släppt sin piratupplaga av LOTR i pocket och den blev en omedelbar 

succé. Böckerna älskades av den framväxande flower power/hippie-rörelsen och kulten var 

snabbt ett faktum. Självklart blev Snyder stressad när han insåg vad han höll på att förlora så 

för 10000 dollar såg han till att inleda sin produktion av Tolkienfilmer. 

The Hobbit från 1966 är en underlig liten film. Smaug har döpts om till Slag och någonstans 

på vägen bestämde sig Dietch för att skriva in en prinsessa i historien. 

Dietch skriver i sin självbiografi (som finns online): 

”We were well into The Hobbit screenplay when The Lord of The Rings came out in 

paperback editions. Having assumed there was only The Hobbit to contend with, and 

following Snyder’s wish, we had taken some liberties with the story that a few years later 

would be grounds for burning at the stake. For example, I had introduced a series of songs, 

changed some of the characters’ names, played loosely with the plot, and even created a girl 

character, a Princess no less, to go along on the quest, and to eventually overcome Bilbo 

Baggins’ bachelorhood! I could Hollywoodize as well as the next man…” 

Filmen blev klar i tid och visades bara offentligt en enda gång. Snyder sålde tillbaka 

rättigheterna till familjen Tolkien och var nog rätt nöjd med det. Nästa gån The Hobbit dök 

upp som film så var det Rankin/Bass lång bättre version från 1977. Den återkommer vi till 

någon annan gång. Hursomhelst så här har ni hela The Hobbit från 1966: 

//Stefan 

Bilaga 6 

G.I.Joe: Resolute  

Nu är jag osäker om så många andra har växt upp med G.I.Joe på film eller som leksaker men 

jag kan glädja dom som har med ”nyheten” att Adult Swim just ska visa ett antal kortare 

tecknade filmer med just den ovannämnda serien med start den17:e April till den 25:e 

April.  Det är tänkt att det ska vara tio femminuters avsnitt och ett längre finalavsnitt som går 

på tio minuter.  Samtliga avsnitt är skrivna av Warren Ellis och kan då i mina ögon inte bli 

dåliga^^  Tyvärr så tycker inte Adult Swim om oss utlänningar särskilt mycket så man får leta 

lite på Youtube för att hitta avsnittena och det är värt att se dom i HD. 

Hittills har tre avsnitt släppts och här är ettan, tvåan, och trean.   Enjoy! 

/AndreasG 

Cheap Truth  

En gång, för bra många år sedan, skickades det ut ett antal nyhetsbrev sammanställda av en 

man som kallade sig Vincent Omniaveritas.  Dessa brev var till viss del svidande kritik till 

dåtidens Sci-fi och till viss del ett slags reklam för de verk skrivna av författarna som bidrog 

till nyhetsbreven.   Nu visste jag inte om detta nyhetsbrev förens ganska nyligen när mina 

eskapader på Wikipedia ledde mig in på just detta spår.  Jag tyckte det var fascinerande att se 

just hur Cyberpunk-genren kom att utformas och tyckte därtill att det var lite värt att sprida ut 

det vidare på nätet.  Det kan tänkas att en del av de tankar och kritik som dyker upp där 

fortfarande har bäring på nutidens skrivande. 

http://www.awn.com/articles/profiles/hobbit-alized-first-attempt-animating-hobbit
https://drommarnasberg.wordpress.com/2009/04/18/gijoe-resolution/
http://www.youtube.com/watch?v=LmahUDrswxY
http://www.youtube.com/watch?v=7FS9-bYAsNU
http://www.youtube.com/watch?v=16neqpiuxSo
https://drommarnasberg.wordpress.com/2010/04/14/cheap-truth/
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Vem var Vincent Omniaveritas?  Jo, vi känner honom nuförtiden som Bruce Sterling och här 

kommer en liten länk ifall nån vill kika igenom breven som skickades ut på det tidiga 80-talet. 

/AndreasG 

 

 

http://www.its.caltech.edu/~erich/cheaptruth/

