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1 INLEDNING 

 

Bloggar har blivit mycket populära i Sverige under de senaste åren. De har till exempel fått mycket 

synlighet inom media: det är inte sällan som tidningarna skriver om bloggar, och många tidningar 

har sina egna bloggspalter på sina webbsidor. Dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet och kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har en rad bloggar på sina respektive 

webbsidor, bara för att nämna några (Se Bloggar på DN.se [www]; SvD/Här hittar du bloggarna 

[www]; Aftonbladet bloggar [www]; Bloggar på Expressen.se [www]). 

Bloggskrivandet har till och med blivit ett sätt att tjäna pengar på. Skribenterna till de mest lästa 

bloggarna i Sverige får höga inkomster av bloggandet. Till exempel har bloggaren Kenza Zouiten, 

vars blogg har varit Sveriges mest lästa i många år, tjänat miljoner på annonsförsäljning i sin blogg, 

reklam i sin Instagram-profil och medverkande i tv-produktioner (Wisterberg 2014 [www]). Det 

finns således även ekonomiska motiv att skriva blogg. 

Bloggaren Rebecca Blood (2003 [www]), som även har skrivit en blogghandbok, har sammanställt 

en lista som heter ”Ten tips for a better blog”, där hon ger tips på hur man skapar en lyckad blogg. 

Tips nummer 3 handlar om den interpersonella relationen mellan skribent och läsare: 

3. Know your intended audience. You conduct yourself differently with your friends than you do 

with professional associates, strangers, customers, or your grandmother. Knowing for whom you 

are writing will allow you to adopt an appropriate tone. 

 (Blood 2003 [www]) 

Tipset fokuserar på vikten av att bloggen avpassas till den särskilda publiken skribenten har för 

avsikt att nå. För att bloggen ska bli lyckad, behöver skribenten vara medveten om sina läsare när 

hen skriver; en stil passar bra för en viss typ av publik, men dåligt för en annan. Det är denna 

interpersonella aspekt, sättet på vilket två mycket olika typer av bloggtexter bemöter läsaren, som 

jag studerar i denna pro gradu-avhandling.  

Jag blev intresserad av att studera bloggar på grund av deras interaktiva karaktär. Det är vanligt att 

bloggar har exempelvis ett kommentarsfält i anknytning till varje inlägg. Det är lätt för läsarna att 

kommentera inläggen och ställa frågor till skribenten. Jag ville undersöka hur skribenter till olika 

typer av bloggar uppmärksammar sina läsare i själva inläggen, vilka typer av språkliga handlingar 

de utför gentemot läsarna och hurdan relation som skapas mellan bloggskribenten och hens publik. 

En pro gradu-avhandling om ett liknande ämne har skrivits av Alamaunu (2008) vid Uleåborgs 

universitet. Hon studerade relationen mellan skribenten och läsaren samt konstrueringen av läsaren i 

den politiska bloggen David’s Diary.  
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1.1 Syfte 

 

I denna pro gradu-avhandling studerar jag språkhandlingar i två olika typer av bloggar, livsstils- 

och forskarbloggar. En språkhandling är en ”språkligt utförd handling som har ett visst syfte och 

som kontrolleras av talaren samt medför ett mått av ansvar för vad som sägs” (Teleman, Hellberg & 

Andersson 1999a:225). Jag har tre syften som söker svar till följande frågor: 

1. Vilka grundläggande och andra språkhandlingar förekommer det i bloggtexterna och hur 

ofta? 

2. Hur realiseras de grundläggande språkhandlingarna språkligt i bloggtexterna?  

3. Hurdana undergrupper av specifika språkhandlingar förekommer det inom de grundläggande 

typerna? 

Det första syftet är att studera vilka grundläggande språkhandlingar som förekommer i 

bloggtexterna och hur ofta. Enligt den systemisk-funktionella grammatiken som jag utgår från finns 

det fyra grundläggande typer: påstående, fråga, erbjudande och uppmaning.  Språkhandlingarna i 

bloggtexterna kategoriseras i dessa typer enligt deras interpersonella funktion och räknas. Det är 

således inte den grammatiska satsformen som kategoriseringen utgår från, utan funktionen som 

språkhandlingen har i sin kontext. Eftersom alla språkhandlingar inte kan klassificeras som någon 

av de fyra grundläggande typerna, använder jag en femte kategori: andra språkhandlingar. Där 

klassificeras till exempel hälsningar och utrop. Jag diskuterar även vilka roller språkhandlingarna 

tillskriver skribenten och läsaren samt hurdan interpersonell relation som konstrueras mellan dessa. 

Resultaten jämförs och eventuella skillnader i användningen av språkhandlingar i livsstils- och 

forskarbloggarna diskuteras. Mitt antagande är att forskarbloggar har en mindre personlig stil med 

färre frågor, uppmaningar och utrop än livsstilsbloggar. Antagandet grundar sig på det traditionellt 

uttryckta kravet för vetenskapliga texter att inte vara för personliga (Jarrick & Josephson 1996:31). 

Frågor, uppmaningar och utrop uttrycker skribentens personlighet och närvaro (Lagerholm 

2008:186), och därmed förväntar jag mig att de är mer sällsynta i forskar- än i livsstilsbloggtexter.  

Det andra syftet är att studera hur de grundläggande språkhandlingarna realiseras språkligt i 

bloggtexterna. Jag utforskar om realiseringarna är kongruenta, det vill säga om språkhandlingen 

uttrycks med en sådan satstyp som uppfattas som mest prototypisk, eller om metaforiska, alternativa 

formuleringar används. Till exempel kan en fråga uttryckas kongruent med en frågesats eller 

metaforiskt med en påståendesats. Det andra syftet fokuserar således på relationen mellan 

språkhandlingarnas interpersonella funktion och språkliga form. Jag är intresserad av tre frågor: 

Använder den ena bloggtypen fler metaforiska formuleringar än den andra? Får någon typ av 
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språkhandling oftare metaforiska realiseringar än de andra? Finns det någon särskild kontext där 

metaforiska språkhandlingar används? Mitt antagande är att forskarbloggar använder färre 

metaforiska formuleringar än livsstilsbloggar. Antaget baserar sig på kravet som ställs till 

vetenskapliga texter för att vara precisa, koncentrerade och genomskinliga. Detta innebär att 

dunkelhet och tvetydighet undviks och ett effektivt uttryckssätt eftersträvas. (Jarrick & Josephson 

1996:16, 25f.) Metaforiska formuleringar kan skapa tvetydighet, och därmed är det motiverat att 

betrakta kongruenta uttryck som det främsta alternativet. Kraven för precision, koncentration och 

genomskinlighet gäller visserligen vetenskapliga avhandlingar och utredningar, men det kan antas 

att även forskarbloggar strävar till att uppfylla dessa krav åtminstone i en viss utsträckning. 

Gällande de olika språkhandlingstyperna förväntar jag mig att uppmaningar är den typ som oftast 

får en metaforisk realisering i bloggtexterna på grund av artighetsskäl. Artighet i samband med 

olika språkhandlingar diskuteras exempelvis av Brown och Levinson (1987). 

Det tredje syftet är att kort exemplifiera hurdana undergrupper av specifika språkhandlingar som 

förekommer inom de fyra bastyperna, det vill säga hurdana olika typer av påståenden, frågor, 

erbjudanden och uppmaningar som finns i bloggtexterna. Jag tar upp och diskuterar några 

interpersonellt intressanta fall.  

 

 

1.2 Material och metod 

 

Som material för pro gradu-avhandlingen använder jag svenskspråkiga livsstils- och forskarbloggar. 

Materialet består av 20 bloggar med 10 bloggar ur respektive kategori. Vid materialinsamlingen har 

jag följt följande principer: Jag har tagit två inlägg ur varje blogg, vilket betyder att sammanlagt 40 

blogginlägg ingår i materialet. Jag har endast tagit med bloggtexter som är minst 150 ord långa, har 

en skribent och är huvudsakligen skrivna på svenska. Kortare partier kan ha skrivits på andra språk. 

Jag har tagit de två inlägg i varje blogg som uppfyller dessa kriterier och är publicerade den 26 

augusti 2015 eller närmast innan det datumet samma år. Sådana bloggar vars 5 nyaste inlägg räknat 

från den 26 augusti är kortare än 150 ord har utelämnats. Jag har inte heller tagit med sådana 

bloggar som inte har 2 tillräckligt långa inlägg bland de 10 nyaste. Av forskningsetiska skäl har 

mycket personliga blogginlägg utelämnats. De utvalda bloggtexterna har sparats som PDF-filer i 

min dator för forskningsändamål. 
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Livsstilsbloggarna har hämtats på webbsidan Bloggportalen.se som är en katalog över svenska 

bloggar. Skribenterna registrerar sina bloggar själva på Bloggportalen och väljer då om de ska 

kategorisera bloggen som en proffsblogg eller en privat blogg. Jag har tagit bloggar från båda 

kategorierna på följande sätt: jag har tagit 5 bloggar från topdelen av listan över de 50 mest besökta 

proffsbloggarna och 5 från de 50 mest besökta privata bloggarna. Listorna uppdateras ständigt, och 

mitt val är baserat på listan så som den var den 11 september 2015. Valet av särskilt populära 

livsstilsbloggar grundar sig på tanken att de kan ses som de mest lyckade bloggarna i den kategorin, 

eftersom ett av bloggskrivandets mål är att få så många läsare som möjligt. Kriteriet till valet av 

forskarbloggar har varit att skribenten ska vara en forskare som är verksam vid ett universitet i 

Sverige och bloggen ska fokusera på teman kring forskning och vetenskap. Valet har gjorts genom 

att ta sammanlagt 10 bloggar skrivna av forskare som är verksamma vid 10 olika universitet i 

Sverige och inom olika discipliner. Avsikten har således varit att materialet ska bestå av bloggar 

som handlar om olika forskningsområden. Av dessa bloggar har 9 hittats via universitetens 

webbsidor och 1 med sökmotorn Google.  

Metoden för pro gradu-avhandlingen är jämförande funktionell interpersonell textanalys. Jag utgår 

från Michael Hallidays systemisk-funktionella modell för språkhandlingar. Analysenheten för 

analysen av språkhandlingar är en syntaktisk mening, vilket här avser en huvudsats med eventuella 

underordnade bisatser. Analysen är dels kvantitativ, dels kvalitativ. De syntaktiska meningarna i 

bloggtexterna klassificeras som någon av de fyra grundläggande språkhandlingarna eller som en 

annan språkhandling enligt deras interpersonella funktion. En exempelanalys av språkhandlingarna 

i forskarbloggtexten Wänström 2015a presenteras i bilaga 3. Varje grundläggande språkhandling i 

materialet kategoriseras också som antingen kongruent eller metaforisk enligt sin språkliga form. 

Antalet olika språkhandlingar i materialet räknas, och procentandelen mellan de två bloggtyperna 

jämförs. Detta är den kvantitativa sidan av analysen. I den kvalitativa analysen tolkas resultaten i 

förhållande till läsarrelation genom en utförligare granskning av språkhandlingarnas funktion och 

form. Jag relaterar analysen till rollerna som språkhandlingarna skapar till skribenten och läsaren 

samt graden av närhet och distans som konstrueras mellan dem. Jag studerar även specifika 

språkhandlingar som förekommer i bloggtexterna. Detta betyder att jag gör en mer ingående analys 

av språkhandlingarnas funktion och tar upp några undergrupper av påståenden, frågor, erbjudanden 

och uppmaningar som uppträder i materialet.   
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2 OM BLOGGAR 

 

Bloggar är webbsidor vars skribent publicerar innehåll i form av enskilda inlägg som organiseras på 

det sättet att det nyaste inlägget alltid hamnar på toppen av sidan (Miller & Shepherd 2009:269; 

Puschmann 2009:58). I denna pro gradu-avhandling utgår jag från Herrings, Scheidts, Wrights och 

Bonus (2005:142 [www]) definition av bloggar som ofta uppdaterade webbsidor med tidsstämplade 

inlägg i omvänd kronologisk ordning. 

Bloggar har funnits till sedan mitten av 1990-talet. År 1996 skapades den första bloggen i det 

format som fortfarande ligger till grund för bloggar. (Herring m.fl. 2005:142 [www]) De första 

bloggarna var ändå ganska olika de webbsidor som vanligen kallas för bloggar idag. De skapades 

av IT-kunniga människor som själva kunde koda sina HTML-sidor. De tidiga bloggskribenterna 

använde dessa filterbloggar för att ge länkar till intressanta webbsidor och att kommentera sidorna. 

År 1999 startades flera bloggkataloger som gjorde det möjligt för mindre tekniskt kunniga personer 

att skapa bloggar. Sedermera har bloggar kännetecknats av en starkare fokusering på skribenternas 

egna kommentarer och självutlämning. Länkar och distribuering av information spelar en mindre 

roll. Uppkomsten av sociala nätverkstjänster har tillhandahållit bloggskribenterna nya verktyg som 

gör det möjligt för dem att till exempel skapa profiler med information om sig själva och sina 

intressen samt nätverka med andra bloggare. (Miller & Shepherd 2009:266ff.)  

Idag är bloggar mycket populära i Sverige. Enligt studien Svenskarna och internet 2015 (Findahl & 

Davidsson 2015:47 [www]) läser 40 % av internetanvändarna i Sverige bloggar någon gång. 

Dagligen läses bloggar av 8 % av internetanvändarna. Betydligt färre svenskar skriver blogg: 6 % 

av internetanvändarna gör det någon gång och 1 % dagligen. Studien visar att bloggläsandet är 

särskilt vanligt bland unga kvinnor, men att både bloggläsandet och -skrivandet har minskat bland 

12–15-åriga flickor från året 2012. (Findahl & Davidsson 2015:46f. [www]) 

Olika bloggar avviker från varandra på många sätt, men det finns några gemensamma drag. Kärnan 

av en blogg utgörs av den interpersonella kommunikationen mellan bloggarens röst och en 

läsargemenskap som rösten talar till.  Läsarna har vanligen också en möjlighet att få sin röst hörd 

genom att kommentera blogginläggen i själva bloggen. Bloggarnas tekniska egenskaper och 

egenskaper som är förknippade med framställningssättet regleras av den software som används. 

(Puschmann 2009:58) Typiskt för bloggar är att de består av enskilda inlägg som presenteras i 

omvänd kronologisk ordning. Skribentens namn syns ofta i anslutning till inläggen. (Miller & 

Shepherd 2009:269; Puschmann 2009:58) Läsaren får också veta datumet och den exakta tiden då 

inlägget har publicerats (Miller & Shepherd 2009:269). Inläggen brukar dessutom rubriceras och 
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samlas i ett arkiv där läsaren kan hitta alla inlägg som har publicerats. Två ytterligare egenskaper 

som är karakteristiska för många bloggar är användningen av hyperlänkar och bloggroll. 

(Puschmann 2009:58) Resultaten som Herring m.fl. (2005:142, 154, 156 [www]) fick i sin studie av 

203 slumpmässigt valda engelskspråkiga bloggar antyder dock att frekvensen av hyperlänkar i 

bloggar kan ha överskattats. Bloggroll är ett verktyg som bloggaren kan använda för att lista ut 

bloggar som skribenten själv läser (Marlow 2004:3 [www]). Jag återkommer till vad några av de 

ovannämnda egenskaperna innebär för relationen mellan skribenten och läsaren i avsnitt 2.2.  

 

 

2.1 Bloggtyper 

 

Bloggar har kategoriserats på många sätt. Herring m.fl. (2005:147 [www]) bygger på och 

modifierar Bloods (2002:6ff. [www]) tredelning av bloggar. Blood delar bloggar in i 

dagboksliknande bloggar (eng. blogs), anteckningsböcker (eng. notebooks) och filter (eng. filters). 

Dagboksliknande bloggar handlar om skribentens liv och kännetecknas av korta inlägg. 

Anteckningsböcker kan också handla om bloggarens livshändelser, men de kan också röra sig om 

externa händelser i världen. Skillnaden jämfört med dagboksliknande bloggar är att 

anteckningsböcker består av längre och mer fokuserade inlägg. Filtrens huvudsakliga fokus ligger 

däremot på länkar till externa webbsidor. Skribenten kan också kommentera dessa länkar, men 

innehållet koncentrerar sig på den externa världen. Även dagboksliknande bloggar och 

anteckningsböcker kan länka till externa webbsidor, men länkarna har endast en sekundär roll; det 

är skribentens personliga tankar och reaktioner som vanligen står i centrum för dessa typer av 

bloggar. (Blood 2002:6ff. [www]) 

Herring m.fl. (2005:147 [www]) modifierar Bloods tredelning genom att utelämna 

anteckningsböcker och ta med k-loggar, det vill säga kunskapsbloggar (eng. knowledge blogs) i 

stället. Deras kategorisering består således av dagboksliknande bloggar, filter och k-loggar. De 

definierar bloggtyperna enligt deras funktion. Dagboksliknande bloggar handlar huvudsakligen om 

skribentens liv och tankar, filtren gör iakttagelser om och bedömer händelser i omvärlden och k-

loggar fokuserar primärt på ett tema, en produkt eller ett projekt, som skribenten informerar om och 

gör iakttagelser om. Därtill finns det blandade bloggar (eng. mixed blogs), vars innehåll är i stort 

sett en balanserad blandning av flera typer. En del bloggar faller dock helt utanför kategoriseringen. 

(Herring m.fl. 2005:147 [www])  
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Jag har delvis utgått från den senare klassificeringen i mitt val av material. Forskarbloggar med sin 

fokus på vissa vetenskapliga områden eller teman kan betraktas som en typ av kunskapsbloggar. 

Livsstilsbloggar är däremot dagboksliknande: skribenterna berättar huvudsakligen om händelserna i 

sitt liv. Det är dock ofta vissa teman som återkommer i deras inlägg; exempelvis är temat 

crossfitträning centralt i livsstilsbloggen Hugo Rosas (Rosa 2015a & 2015b [www]) och ridning i 

livsstilsbloggen Nellie Berntsson (Berntsson 2015a & 2015b [www]). Därför har jag valt att kalla 

dem livsstilsbloggar i stället för dagboksbloggar. Jag studerar om skillnaden mellan forskar- och 

livsstilsbloggar även syns i användningen av olika språkhandlingar och deras grammatiska 

realiseringar samt i den interpersonella relationen som konstrueras mellan skribenten och läsaren i 

bloggtexterna.  

Bloggar kännetecknas således av tekniska egenskaper som är reglerade av den använda 

bloggplattformen, och framställningssättet är därmed liknande i olika bloggar. Bloggar kan också 

kategoriseras enligt deras funktioner. I nästa avsnitt utvecklar jag temat om funktioner och 

diskuterar vilka övergripande syften som har urskilts för bloggskrivande. Jag tar upp tidigare 

forskning om de generella sociala handlingar som bloggar utför samt bloggarnas övergripande 

funktioner.  

 

 

2.2 Bloggens övergripande funktioner 

 

Miller och Shepherd (2004 [www]) lyfter fram två övergripande funktioner för sociala handlingar i 

bloggar. Dessa är självuttryck (eng. self-expression) och skapande av gemenskaper (eng. community 

development).  Den förstnämnda funktionen, självuttryck, handlar enligt Miller och Shepherd 

(2004:9 [www]) inte bara om att bloggaren uttrycker sig själv som sådan som hen redan är, utan det 

är en process där hen hela tiden konstruerar sig själv på ett elektroniskt forum. De kopplar 

självuttrycket till Calverts (2004:83f. [www]) redogörelse för två interna funktioner som 

självutlämning har. För det första hjälper bloggandet skribenten att utforska sig själv (eng. self 

clarification). Detta betyder att bloggaren blir mer medveten om sig själv och sina tankar när hen 

skriver. För det andra kan bloggaren bli socialt validerad (eng. social validation) genom att få 

feedback på hur korrekta eller lämpliga hens föreställningar är.  (Calvert 2004:83f. [www]; Miller 

& Shepherd 2004:5, 9 [www]) Det är dock främst bloggare som driver dagboksliknande bloggar 

som avslöjar mycket om sig själva och blir därmed mer medvetna om sina tankar och får dem 

validerade. 
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Det är dock särskilt den andra funktionen, skapandet av gemenskaper, som är av intresse med tanke 

på denna avhandling, eftersom den har mer direkta beröringspunkter med det interpersonella. 

Utöver de interna funktionerna finns det också externa motiv att skriva blogg. Bloggar skrivs med 

tanken att någon också läser dem, och bloggare är oftast medvetna om sina läsare. (Miller & 

Shepherd 2004:10 [www]) McNeill (2003:32 [www]) skriver: ”For the online diarist, having 

readers means that the diarist has both joined and created communities, acts that inform the texts he 

or she will produce.” Bloggtexterna påverkas således av läsargemenskapen. De tankar, 

förväntningar och läsvanor som bloggaren tror att sina läsare har formar texterna (McNeill 

2003:31f.). Enligt Miller och Shepherd (2004:10 [www]) skriver många avsiktligt sina blogginlägg 

till sina läsare. De kopplar utvecklandet av gemenskaper till Calverts (2004:84 [www]) redogörelse 

för de två externa funktionerna som självutlämning har. Den första är social kontroll (eng. social 

control), som innebär att skribenten kan påverka andras åsikter om sig själv genom att avslöja 

endast vissa saker. Den andra är bildande av sociala relationer (eng. relationship development). 

Bloggaren kan få nya kontakter genom sitt bloggande. (Calvert 2004:84 [www]; Miller & Shepherd 

2004:5, 10 [www]) 

Statistik över besök och länkar till bloggen är betydelsefull för bloggare (Miller & Shepherd 

2004:10 [www]). De vill alltså få en stor läsarkrets och bli uppmärksammade av andra bloggare 

genom länkar till sina bloggar. Miller & Shepherd (2004:10 [www]) noterar dock även en 

diskrepans hos bloggare mellan dels viljan att få ett stort antal läsare att notera bloggen, dels viljan 

att få ett mindre antal läsare att bli lojala besökare som uppskattar ens bloggande.  Statistik över 

svenska bloggar är tillgänglig till exempel på webbsidan Bloggportalen.se, som rangordnar bloggar 

efter antalet besök de har fått och efter gånger andra bloggar har länkat till deras inlägg under den 

senaste veckan. Bloggar rangordnas även efter antalet Bloggportalens medlemmar som har valt dem 

som sin favoritblogg. (Bloggportalen [www])  

Utgående från Millers och Shepherds (2004 [www]) teori om bloggars övergripande funktion att 

skapa gemenskaper har jag format antagandet att bloggtexter skapar stor interpersonell närhet 

mellan skribent och läsare. Jag antar att strävan efter att locka läsare och bilda gemenskaper syns i 

valet av språkhandlingar samt i direkt tilltal till och omtal om läsaren. 

I nästa avsnitt fördjupar jag teman om skapande av gemenskaper och om relationen mellan bloggare 

och läsare genom att granska vad som utmärker denna relation. Jag diskuterar vad tidigare 

forskning har visat om hur bloggskribenter lockar läsare och skapar gemenskaper. Särskild 

uppmärksamhet fäster jag vid hur närhet konstrueras mellan bloggare och läsare. Jag utgår från 

McNeills (2003 [www]) artikel, vars fokus ligger på online-dagböcker (online diaries), det vill säga 
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bloggens tidigare släkting med en tydligare koppling till dagboksgenren, och sådana bloggar som 

ovan definierades som dagboksliknande bloggar (McNeill 2003:28f. [www]). Trots detta anser jag 

att en stor del av hennes resonemang är även relevant för analysen av forskarbloggar, eftersom 

fenomenen hon beskriver inte endast gäller online-dagböcker och dagboksliknande bloggar. I 

samband med diskussionen av dessa fenomen tar jag upp liknande fall från mitt material. 

 

 

2.3 Relationen mellan bloggare och läsare 

 

Läsarna spelar en viktig roll för bloggen. Att någon över huvud taget skriver en blogg på en 

offentlig arena betyder att hen antar att andra vill läsa den. Bloggaren anpassar ofta sin text efter 

sina tänkta och verkliga läsare, och därmed påverkar läsarnas förväntningar och intressen hens 

blogginlägg. (McNeill 2003:31f. [www])  

Bloggaren kan använda olika strategier för att bilda gemenskaper och skapa närhet. En strategi är att 

skapa roller av insiders och outsiders. Skribenten kan locka läsare med liknande intressen och 

bakgrund som hen själv har genom att detaljerat skriva om specifika ämnen. När bloggaren 

refererar till specifika egennamn och ortnamn, skriver med tydliga förhandsantaganden eller 

använder förklarande sidoanmärkningar, skapar hen en känsla av intimitet med insidergruppen. De 

läsare som själva har fikat på det kafé skribenten skriver om eller håller på med ett liknande 

träningsprogram kan identifiera sig med hen. Samtidigt spärrar bloggen ut de läsare som inte förstår 

så väl vad bloggaren skriver om. (McNeill 2003:33 [www])  

Det är inte bara dagboksliknande bloggar som kan skapa roller av insiders och outsiders för att bilda 

gemenskaper, utan skribenter till k-loggar kan också göra det genom att till exempel behandla 

särskilda vetenskapliga teorier. Då bildas en insidergrupp av de läsare som är insatta i ämnet. 

Exempelvis syns det i texten Fel fokus på Kina – det är kvalitén som räknas att informationen riktas 

till läsare som redan är bekanta med den ekonomiska situationen i Kina: I slutet av januari fick vi 

veta att Kinas BNP steg med 7,4 % under 2014. Om vi förutsätter att denna ekonomiska 

tillväxtsiffra i stort sett återspeglar verkligheten – det finns som bekant fortfarande nämnvärda 

statistiska brister i Asiens största ekonomi – är detta ingen dålig utveckling med tanke på den svaga 

europeiska konjunkturen och den nödvändiga nedkylningen av Kinas byggsektor. (Fromlet 2015a 

[www]) Texten börjar med att skribenten påminner läsaren om Kinas BNP-tillväxt i 2014. 

Informationen presenteras inte som någonting helt nytt utan formuleringen I slutet av januari fick vi 
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veta antyder att läsaren redan har hört om detta. Ytterligare markerar uttrycket som bekant i den 

följande meningen att läsaren förväntas veta att statistiken i Kina är bristfällig. De bestämda 

formerna den svaga europeiska konjunktionen och den nödvändiga nedkylningen av Kinas 

byggsektor ger ett intryck av att läsaren förväntas att känna till dessa fenomen. 

 Internet erbjuder bloggaren också en möjlighet att använda länkar till andra webbsidor. Denna 

strategi gör det möjligt för bloggaren att skapa en virtuell värld omkring sig själv. Länkar till 

bloggar som skrivs av skribentens vänner, webbsidan av det gym där hen vanligen tränar och 

nyheter som är av intresse till hen konstruerar denna värld. När läsarna sedan klickar på länkarna 

och besöker dessa webbsidor, delar de på sätt och vis skribentens erfarenheter i stället för att endast 

läsa hens berättelser om dem. På det sättet skapar länkarna en djupare intimitet mellan bloggaren 

och läsaren. Vad länkar troligen också gör är att de får läsaren att uppfatta bloggen som mer 

autentisk. Med hjälp av länkar kan bloggen kopplas till verkliga människor och platser och därmed 

till den verklighet som också läsaren möjligen känner till utanför internet. Om dessa människor eller 

platser som bloggen länkar till är bekanta för läsaren, skapas det närhet mellan hen och skribenten. 

Läsaren känner sig vara en del av den värld som bloggen skapar. (McNeill 2003:33 [www]) Detta 

fungerar således på ett liknande sätt som ett fall där skribenten exempelvis nämner en restaurang 

som läsaren redan är bekant med. 

Genom att ge länkar till andra bloggar blir bloggaren en del av flera gemenskaper samtidigt. Hen är 

redan en del av gemenskapen som har uppkommit kring hens egen blogg, och med hjälp av länkar 

sluter hen sig till gemenskaper kring andra bloggar. Parallellt blir hens läsare medlemmar i 

mångdubbla gemenskaper. Bloggaren kan lätt bekanta sina läsare med nya bloggar med hjälp av 

sådana verktyg som gör det möjligt att skapa listor av bloggar som bloggskribenten 

rekommenderar. Länkarna är ofta ömsesidiga och fungerar som reklammedel som båda bloggarna 

kan dra nytta av. (McNeill 2003:34 [www]) Det handlar således om en ytterligare strategi att få nya 

läsare. 

Utöver bloggroll-verktyget finns det också andra strukturella eller tekniska egenskaper som 

bloggaren kan dra nytta av för att locka nya läsare. Många bloggare strukturerar sina bloggar på ett 

sätt som gör det lätt för nya läsare att komma in i den redan etablerade gemenskapen. Sidor såsom 

Om mig och FAQ hjälper läsaren att fort bilda en uppfattning om bloggen och ämnen som den 

diskuterar. (McNeill 2003:34 [www]) I forskarbloggen Ulf Danielsson i mitt material finns det en 

kort introduktion till vad bloggen handlar om på sidan Hem. Det finns även två 

författarpresentationer. En kort presentation under rubriken Om mig i en liten låda syns till höger på 
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varje sida i bloggen, och därtill finns det en egen sida Mer om mig för en utförligare 

författarpresentation. (Danielsson 2015a & 2015b [www]) 

Det räcker ändå inte att människor läser en blogg, utan bloggskribenter vill oftast få en bekräftelse 

av att detta faktiskt händer; de vill bli vidkända och få feedback. Det är önskvärt att läsarna aktivt 

deltar i gemenskapen kring bloggen och kommenterar inläggen. Det är först då en gemenskap 

kommer till på riktigt. Osynliga läsare som aldrig kommenterar inläggen är mindre önskvärda. 

(McNeill 2003:35f. [www]) McNeill (2003:35 [www]) tar upp exempel där bloggskribenten 

explicit ber läsarna att ge feedback. Hon nämner också besöksräknaren som en egenskap som 

avslöjar bloggarens vilja att veta om någon faktiskt läser hens blogg (McNeill 2003:35). I materialet 

för denna avhandling syns önskan att få kommentarer till exempel i livsstilsblogginlägget Dagens 

fråga där skribenten ställer explicita frågor till läsarna gällande deras erfarenheter om förlossning 

(Uribe 2015a [www]).  

Vad som också utmärker bloggens interaktion med läsarna är att bloggskribenter ofta tar med 

läsarnas kommentarer och feedback i själva bloggtexterna. När läsarnas röst inkorporeras i texten på 

detta sätt, får inläggen en mer dialogisk karaktär. Dialogen blir då en integrerad komponent i 

bloggen och skrivprocessen. Dialogen kan naturligtvis också föras i ett kommentarsfält, och då kan 

även andra läsare delta i diskussionen. (McNeill 2003:34 [www]) Inkorporering av läsarnas 

kommentarer i själva bloggtexten händer även i materialet för denna avhandling. I 

livstilsbloggtexten Fotboll, Krägga, bad, napp och blygd. i materialet tackar skribenten sina läsare 

för deras kommentarer. I hennes tidigare inlägg hade hon postat en bild på sin son med napp i 

munnen och ursäktat sig i fruktan för kritik mot nappen. I stället hade kommentarerna varit snälla. I 

inlägget tackar hon för det och återger en av kommentarerna. (Graaf 2015a & 2015b [www]) 

Strategierna som McNeill beskriver är relevanta för min analys av livsstilsbloggar och 

forskarbloggar, eftersom de är en del av den interpersonella sidan av texterna och kan belysa 

användning av vissa språkhandlingar och deras olika språkliga realiseringar. Strategierna anknyter 

även till närhet och distans som är en integrerad aspekt av det interpersonella. I analysen fäster jag 

uppmärksamhet vid den eventuella användningen av liknande strategier.  
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3 OM INTERPERSONELL TEXTANALYS 

 

I detta kapitel redogör jag för den systemisk-funktionella grammatikens teorier och begrepp som jag 

använder i min analys av bloggtexter. I avsnitt 3.1 presenterar jag en kort översikt över den 

systemisk-funktionella grammatikens särdrag och de tre metafunktioner som språket uppfyller 

enligt denna tradition. Efter bakgrundsöverblicken går jag in på vad interpersonell textanalys 

inbegriper i avsnitt 3.2 och redogör för vad som har skrivits om språkhandlingar i avsnitt 3.3. 

Avsnitt 3.4 handlar om attityder och avsnitt 3.5 om läsartilltal och -omtal. Slutligen diskuterar jag 

tidigare bloggforskning inom systemisk-funktionell lingvistik i avsnitt 3.6. 

 

 

3.1 Bakgrund: Systemisk-funktionell grammatik och språkets metafunktioner 

 

Den systemisk-funktionella grammatikens, SFG:s, popularitet har ökat i Norden under de senaste 

åren. En möjlig orsak till ökningen är att modellen tar sin utgångspunkt i språkets betydelser. 

Modellen ger utrymme för kontexten och språkets funktion i den, och därför lämpar den sig för 

många olika typer av forskning. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7) Modellen skapades 

ursprungligen av lingvisten Michael Halliday på 1970-talet. Sedermera har teorin och dess 

tillämpningar utvecklats vidare. I synnerhet tillämpningarna är ett område som breder ut sig som 

snabbast. Modellen verkar passa särskilt väl för samhällsengagerade språkstudier, eftersom den 

behandlar språket inte bara som uttryck för verkligheten utan också som skapare av den. Till 

exempel har språkets funktioner som skapare av maktrelationer studerats inom den kritiska 

diskursanalysen, vars rötter ligger i den systemisk-funktionella grammatikmodellen. Modellen har 

också tillämpats på pedagogiken i flera länder och särskilt i Australien. Eftersom modellen 

fokuserar på betydelse mer än på språklig form, har det också varit möjligt att tillämpa den på 

studier av multimodal kommunikation. (Holmberg & Karlsson 2006:10f., 199f.)  

Holmberg & Karlsson (2006:10) sammanfattar den systemisk-funktionella grammatikens 

karakteristika i tre punkter. För det första tar modellen sin utgångspunkt i betydelse och 

kommunikativ funktion i stället för språklig form. Språket uppfattas först och främst som 

handlingar som skapar betydelse, och den språkliga formen endast uttrycker dessa betydelser. Vad 

som ska påpekas här är att begreppet betydelse ofta har en bredare innebörd än det vanligtvis har 

inom språkvetenskapen: till exempel behandlas kommunikativa funktioner också som betydelse. 

(Holmberg & Karlsson 2006:10, 17) Man betraktar betydelser ur olika perspektiv; det finns 
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erfarenhetsmässig, logisk, interpersonell och textuell betydelse (Holmberg & Karlsson 2006:33, 

116, 143), något som jag återkommer till senare i detta avsnitt. 

 För det andra ligger kontexten och det verkliga språkbruket i centrum för denna grammatikmodell 

(Holmberg & Karlsson 2006:10). Vanligtvis skiljs språk och text samt grammatik och textanalys 

tydligt åt inom språkvetenskap; man studerar antingen det språkliga systemet eller själva 

språkbruket. Den systemisk-funktionella modellen gör inte denna skillnad, utan språket uppträder 

alltid som texter, det vill säga språkbruk i verkligheten. I stället för att behandla språkbruket i 

kontext som avvikelser eller variation från den regelbundna grammatiken anser man inom den 

funktionella traditionen att grammatiken uppstår från denna språkanvändning. Modellen gör en 

annan uppdelning: den skiljer mellan dels språket som potential, dels som instanser i vilka språket 

uppträder. Språket som potential inrymmer alla möjliga sätt att skapa betydelse språkligt. Dessa 

realiseras i instanser i det verkliga språkbruket i talade eller skrivna texter. Mellan de två nivåerna 

finns register. Denna mellannivå omfattar antalet språkliga möjligheter som lämpar sig för en viss 

slags situation. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:8f., 14) Man brukar inte tala på ett likadant sätt 

på ett möte på arbetsplatsen och hemma med familjen. Dessa kommunikativa kontexter har alltså 

olika register. I min analys betraktar jag bloggen som ett register som inrymmer olika underregister, 

det vill säga bloggtyper. Mitt antagande är att de lämpliga uttrycksmöjligheterna är olika för 

forskar- och livsstilsbloggar.   

För det tredje anses det inom den funktionella traditionen att språket inte bara uttrycker betydelser 

utan också skapar dem (Holmberg & Karlsson 2006:10; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:9). 

Enligt modellen kan det verbala språket i sig ge upphov till nya betydelser som man inte kan skapa 

på liknande sätt om man använder ett annat medium såsom bild eller kroppspråk. Dessa har olika 

förutsättningar för att uttrycka betydelser. Till exempel gör en bild det möjligt att skildra flera olika 

händelser samtidigt, medan språket tar fasta på en händelse åt gången. Språkets potential att skapa 

nya betydelser är förknippad med tanken att betydelse och språklig form aldrig motsvarar varandra 

fullständigt. Vissa former uppfattas som mer naturliga för att realisera vissa betydelser. Dessa kallas 

för kongruenta former. (Holmberg & Karlsson 2006:29f.) Till exempel är det naturligast att 

realisera en fråga med en frågesats såsom: Har du varit ute? Man kan ändå också välja att uttrycka 

frågan till exempel med en påståendesats: Du har varit ute? (Holmberg & Karlsson 2006:46ff.) En 

sådan inkongruent realisering kallas för grammatisk metafor. Det är just genom grammatiska 

metaforer som grammatiken kan skapa nya betydelser. (Holmberg & Karlsson 2006:29f.) 

Grammatiska metaforer har en viktig roll när interpersonell betydelse skapas. Valet av en 

grammatisk metafor i stället för det kongruenta uttrycket kan till exempel avslöja vilka 

maktförhållanden som skribenten anser råda mellan sig själv och läsaren (Holmberg & Karlsson 
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2006:53f.). Jag återkommer till grammatiska metaforer i avsnitt 3.3 i samband med 

språkhandlingar. 

Enligt den systemisk-funktionella modellen ser språkliga strukturer ut som de gör på grund av de 

funktioner som de fyller. Hela språket anses vara organiserat enligt funktionella principer. (Halliday 

& Matthiessen 2004:31) Därför är begreppet metafunktion centralt inom traditionen. Begreppet 

syftar till de övergripande funktioner som språket fyller (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). Det 

finns tre av dem: den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen (Halliday 

2004:29f.; Holmberg & Karlsson 2006:18; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). 

Den ideationella metafunktionen handlar dels om hur språket uttrycker erfarenheter av världen, dels 

om hur logiska relationer som finns mellan betydelser uttrycks. Metafunktionen har således två 

underkategorier: den erfarenhetsmässiga och den logiska. (Halliday 1979:59; Holmberg & Karlsson 

2006:73) Den erfarenhetsmässiga rör sig om erfarenheter av både den yttre världen och den inre 

världen i människans medvetande samt om hur man kan uttrycka dessa med hjälp av språkets 

resurser (Halliday 1979:59; Holmberg & Karlsson 2006:73, 78). Språket kan även ge uttryck för 

abstrakta relationer som råder mellan olika företeelser. Begrepp såsom processer, deltagare och 

omständigheter blir då aktuella. Dessa svarar på frågor om vad som händer, vilka som är inblandade 

och var, när och på vilket sätt händelsen inträffar. Den logiska betydelsen handlar om hur satser 

fogas samman. Till exempel hör samordning och underordning av satser till den logiska kategorin. 

(Holmberg & Karlsson 2006:73f., 78f., 116f.)  

Den interpersonella metafuktionen handlar om interaktion mellan människor i både skrivna texter 

och muntliga samtal (Holmberg 2011:97). Det är denna metafunktion som jag koncentrerar mig på i 

analysen av bloggtexter. En utförligare redogörelse för metafunktionen ges i nästa avsnitt.  

Den ideationella och den interpersonella metafunktionen kan ses som primära i den systemisk-

funktionella teorin (Holmberg & Karlsson 2006:18; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:11). Den 

textuella metafunktionen fungerar som ett hjälpmedel som ordnar den uttryckta informationen i 

sekvenser och gör den koherent och kontinuerlig (Halliday & Matthiessen 2004:30). Den textuella 

metafunktionen organiserar ideationella och interpersonella betydelser och skapar på så sätt 

textuella betydelser (Holmberg & Karlsson 2006:143). Tema och rema är begrepp som hör till 

denna metafunktion. De handlar om vad som blir utgångspunkten för en sats eller ett satskomplex 

och vad som sägs om denna utgångspunkt. (Holmberg & Karlsson 2006:143f.) 
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3.2 Den interpersonella metafunktionen 

 

Den interpersonella metafunktionen handlar om språket som skapare av relationer mellan 

kommunikationsparter. Språket fungerar som ett verktyg för interaktion mellan människor både i 

skriven text och i samtal. (Holmberg 2011:97; Holmberg & Karlsson 2006:31) Människor agerar 

med hjälp av språket: det fungerar som handling gentemot andra människor. Med hjälp av ord och 

uttryck förmedlar man också attityder. (Halliday & Matthiessen 2004:29f.) 

Holmberg och Karlsson (2006:31) gör en liknelse mellan språkets interpersonella sida och ett spel. 

De förklarar att muntliga och skrivna texter kan likställas med ett spel mellan människor. När en 

person gör ett drag, det vill säga ett inlägg i texten, får de övriga spelarna nya möjligheter att 

fortsätta spelet. Som tydligast kommer språkets interpersonella metafunktion fram i dialoger. När 

människor samtalar, kan man se hur de använder språket för att skapa och växla mellan relationer 

och roller. Det interpersonella är närvarande också i texter med mindre dialogkaraktär, även om det 

inte är så påtagligt. (Holmberg & Karlsson 2006:31) Till exempel kan en väderprognos få en att 

ändra sina planer för dagen. 

Beskrivningen av den interpersonella metafunktionen inom funktionell grammatik grundar sig på 

forskning av samtal. Trots detta är den teoretiska ramen också användbar för analys av skrivna 

texter. Orsaken till att ramen tar sin utgångspunkt i muntliga dialoger är att de ger den bästa 

grunden för att förstå till exempel de olika språkhandlingarnas funktion. Exempelvis är 

uppmaningar inte enbart knutna till muntliga dialoger, men deras funktion blir tydlig först när båda 

samtalspartnerna är närvarande och uppmaningen får lyssnaren att reagera. (Holmberg & Karlsson 

2006:31f.)  

I det följande avsnittet diskuterar jag språkhandlingar, som är det viktigaste begreppet för denna 

avhandling. I användningen av terminologi utgår jag från de begrepp som används inom den 

systemisk-funktionella grammatiken. I det följande avsnittet används begreppen påståendesats, 

frågesats och uppmaningssats, som avviker från de begrepp som Svenska Akademiens grammatik 

använder till att syfta på samma grammatiska enheter. De motsvarande begreppen i SAG är 

deklarativa, interrogativa och direktiva satser (Teleman, Hellberg & Andersson 1999b:687, 705, 

730). 
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3.3 Språkhandlingar 

 

Den första omfattande språkhandlingsteorin presenterades av J.L. Austin (Hellspong & Ledin 

1997:288). Hans föreläsningar publicerades i verket How to do Things with Words postumt 1962. 

Senare har språkhandlingar också behandlats inom den systemisk-funktionella grammatiken, som 

skiljer mellan fyra grundläggande språkhandlingar: frågor, påståenden, uppmaningar och 

erbjudanden. Dessa uppfattas som kombinationer av talarroll och det som utbyts mellan talaren och 

lyssnaren. (Halliday & Matthiessen 2004:107f.; Holmberg & Karlsson 2006:34; Holmberg 

2011:99) 

Enligt funktionell grammatik finns det två grundläggande talarroller som en person kan välja 

mellan. Hen kan antingen ge något eller kräva något. (Halliday & Matthiessen 2004:107; Holmberg 

& Karlsson 2006:34; Holmberg 2011:98) I en situation där person A ska besöka sin kompis B 

senare samma kväll men inte vet adressen, frågar hen: Var bor du någonstans? A kräver alltså den 

information hen behöver. B däremot tar en givande roll när hen svarar: På Skolgatan 5 mittemot 

banken. Alla mer specifika talarroller grundar sig på den givande eller krävande rollen (Halliday & 

Matthiessen 2004:107). 

Valet av talarroll rör ändå inte bara talaren: ”giving implies receiving and demanding implies giving 

in response” (Halliday & Matthiessen 2004:107). När A tar den krävande rollen, betyder det att hen 

samtidigt påkallar B att ge hen information. När B ger den efterfrågade informationen, förväntas A 

ta emot den. Talarrollen hör således tätt samman med talets interpersonella sida.  

Den andra distinktionen som rör språkhandlingar handlar om vad som utbyts i interaktionen. Det 

kan vara antingen information eller varor och tjänster. Utbytet av information är först och främst en 

språklig handling. (Halliday & Matthiessen 2004:107; Holmberg & Karlsson 2006:33) I exemplet 

ovan är det just information som utbyts. A kräver information om var B bor, och B uppfyller kravet 

språkligt genom att säga adressen. Även om utbytet av information huvudsakligen handlar om 

språkliga uttryck, kan också gester ingå i det (Holmberg 2011:98). Samtidigt som B uttrycker 

adressen kan hen till exempel peka åt det hållet där hens bostad ligger.  

I utbytet av varor och tjänster kräver och ger man något icke-språkligt. Utbytet gäller fysiska objekt 

eller nonverbala handlingar. Språket fungerar som hjälpmedel i utbytet. (Halliday & Matthiessen 

2004:107; Holmberg 2011:98) När B släpper in A i sin bostad senare på kvällen, säger hen: Stäng 

dörren efter dig! Hen kräver alltså en icke-verbal handling av A. På vägen till B har A köpt en påse 



21 
 

godis. Hen räcker över den till B och säger: Här har du lite godis. Nu är det fråga om utbyte av 

varor. 

När dessa två distinktioner, talarroll och det som byts ut, förs ihop, skapar de den funktionella 

grammatikens modell för fyra grundläggande språkhandlingar. Dessa är påstående, fråga, 

erbjudande och uppmaning. (Halliday & Matthiessen 2004:107f.; Holmberg & Karlsson 2006:34; 

Holmberg 2011:98f.) Figur 1 illustrerar språkhandlingarna i förhållande till talarroll och utbyte: 
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Figur 1. De fyra grundläggande språkhandlingarna (bearbetad efter Holmberg & Karlsson 

2006:34) 

 

Den givande talarrollen möjliggör två olika typer av språkhandlingar: påståenden och erbjudanden. 

När talaren ger information, är det fråga om ett påstående. Om det är varor eller tjänster som ges, är 

språkhandlingen ett erbjudande. Den krävande talarrollen innebär däremot att språkhandlingen är 

antingen en fråga eller en uppmaning. Frågor är krav på information, medan uppmaningar används 

för att kräva varor och tjänster. (Halliday & Matthiessen 2004:107f.; Holmberg & Karlsson 2006:3; 

Holmberg 2011:99) A:s första replik Var bor du någonstans? är en fråga, och svaret På Skolgatan 5 

mittemot banken kan tolkas som ett påstående även om uttrycket inte är en fullständig mening. 

Repliken Stäng dörren efter dig! är en uppmaning, och uttrycket Här har du lite godis ett 

erbjudande. 

Kommunikation inbegriper ändå inte bara talaren. Genom att välja språkhandling ger talaren olika 

möjligheter för lyssnaren att svara. En språkhandling bär på en förväntan på en viss typ av respons. 

Detta betyder ändå inte att lyssnaren är tvungen att ge just en sådan respons. (Halliday & 

Matthiessen 2004:108f; Holmberg & Karlsson 2006:34ff.) När A frågar B var denna bor, är B:s 
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svar På Skolgatan 5 mittemot banken ett sådant som man förväntar sig att få på den frågan. Det 

skulle ändå också vara möjligt för B att avstå från att svara helt och hållet.  

Det finns alltså förväntade och alternativa responsdrag. I den för talaren ideala situationen möts 

språkhandlingarna av följande responsdrag: ett påstående bekräftas, en fråga svaras, ett erbjudande 

accepteras och en uppmaning åtas. Det kan ändå också hända att lyssnaren ifrågasätter påståendet, 

avstår från att svara på frågan, avvisar erbjudandet eller vägrar att åta sig uppmaningen. (Halliday & 

Matthiessen 2004:108f.; Holmberg & Karlsson 2006:34ff.) Lyssnaren har således ett relativt stort 

handlingsutrymme trots den förväntning som talarens språkhandling inbegriper (Halliday & 

Matthiessen 2004:109). Holmberg och Karlsson (2006:36) påpekar dock att denna förväntan 

nödvändigtvis inte gäller alla enskilda situationer. De ger ett exempel på en situation där talaren 

skojar och ger helt orimliga uppmaningar. Då finns det ingen förväntan om att uppmaningarna 

verkligen skulle lydas. Vad som ska uppmärksammas här är att även ett skämt som detta baserar sig 

på den gemensamma kännedomen om hur lyssnaren förväntas att reagera på en uppmaning. Denna 

allmänna erfarenhet av språkhandlingar och deras respektive förväntade responsdrag fungerar som 

en tillgång för talaren för att bilda nya betydelser. (Holmberg & Karlsson 2006:36f.)  
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Figur 2. Responsdragen till de fyra grundläggande språkhandlingarna (bearbetad efter 

Halliday & Matthiessen 2004:108 och Holmberg & Karlsson 2006:36) 
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Vad gäller analys av språkhandlingar, finns det några saker som är beaktansvärda. Inom den 

systemisk-funktionella traditionen uppfattas den interpersonella betydelsen som kontinuerlig. Den 

är således inte knuten till enskilda segment, såsom ord, utan kan sträcka sig över längre textavsnitt. 

Talaren tränger sig beständigt in i sina yttranden. Hen talar ur en viss synvinkel och intar roller samt 

tilldelar dem till åhörarna. (Halliday 1979:66f.) Holmberg (2011:100) tar upp två följder som detta 

har för analys av språkhandlingar. För det första betyder detta att språkhandlingarna som kommer 

före och efter den språkhandling som ska tolkas är relevanta för analysen. För det andra har den 

interpersonella kontinuerligheten till följd att nya kategorier för situationsspecifika språkhandlingar 

kan behövas när man analyserar en viss text där de blir aktuella. En specifik text och dess 

situationskontext, det vill säga den omedelbara kommunikationssituationen (Björkvall 2009:33), 

kan ge upphov till en mer nyanserad uppdelning av språkhandlingarna än basmodellen erbjuder. En 

forskare kan alltså antingen utgå från de fyra grundläggande språkhandlingarna i sin analys eller 

införa sådana specifika språkhandlingar som verkar vara relevanta för just den text som studeras. 

(Holmberg 2011:100) Några exempel som Halliday (1994:363) ger för vad som kan uppfattas som 

specifika språkhandlingar är anklagelse, hot, godkännande, lov, skryt, tvivel och övertalning. Alla 

dessa kan också placeras under någon av de fyra grundläggande språkhandlingarna (Halliday 

1994:363). Jag koncentrerar mig i första hand på de fyra grundläggande språkhandlingarna i 

analysen men tar även upp några specifika språkhandlingar.  

I avsnitten 3.3.1–3.3.4 ger jag en utförligare presentation av de fyra grundläggande 

språkhandlingarna. Jag behandlar varje språkhandling åt gången och redogör för deras grammatiska 

uttryck och skillnader mellan dem. Jag tar upp både kongruenta och metaforiska realiseringar. Jag 

rangordnar också språkhandlingarna i förhållande till hur nära eller distanserad relation de 

vanligtvis implicerar mellan skribent och läsare. I avsnitt 3.3.5 presenteras andra språkhandlingar 

som inte kan kategoriseras som någon av de fyra grundläggande typerna. I avsnitt 3.3.6 diskuteras 

språkhandlingar i förhållande till det sociolingvistiska begreppet ansikte. 

 

 

3.3.1 Påstående 

 

Påståendet är den vanligaste språkhandlingen i de flesta kontexter (Lagerholm 2008:124). Av de 

fyra generella språkhandlingarna bär påståendet också det minsta kravet på respons (Holmberg & 

Karlsson 2006:49). Därför behandlar jag det som den mest distanserade språkhandlingen med tanke 

på relationen mellan skribent och läsare. Den kongruenta realiseringen av ett påstående är en 
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påståendesats (Holmberg & Karlsson 2006:50), till exempel Jag har jobbat hårt för att nå mina 

mål. Påståendesatsen brukar vara den vanligaste satstypen i skrivna texter. Den kan dock realisera 

även andra språkhandlingar än påståenden.  (Holmberg 2011:102f.)  

Frågesatser kan också ibland uttrycka påståenden. Då är det fråga om grammatiska metaforer. När 

en frågesats fungerar som ett påstående kallas det för en retorisk fråga: Den söker bekräftelse av 

kommunikationspartnern precis som ett påstående gör. (Holmberg & Karlsson 2006:52) 

Exempelvis söker frågan Har jag inte jobbat hårt just för att nå mina mål? bekräftelse av att talaren 

har arbetat hårt för att nå sina mål. Påståenden kan således döljas i en frågesatsformulering som 

implicerar att svaret är självklart (Lagerholm 2008:125). Retoriska frågor tar kontakt med 

mottagaren och kan användas för att få denna att bli mer uppmärksam och nyfiken på vad sändaren 

har att säga. Sådana förtäckta påståenden uppträder ofta i debattartiklar och insändare samt 

argumenterande tal. (Lagerholm 2008:167)  

 

 

3.3.2 Fråga 

 

Det kongruenta uttrycket för en fråga är en frågesats. Det finns två typer av frågor: slutna och 

öppna. Slutna frågor har endast ett begränsat antal möjliga svarsalternativ. Ofta är dessa ja eller nej.  

Så är fallet till exempel med den slutna frågan Har du någonsin varit i Tyskland? Ibland syns det i 

formuleringen av en sluten fråga om talaren eller skribenten förväntar sig ett jakande eller ett 

nekande svar. Det förväntade responsdraget till frågan Är inte du lärare? är Jo, det är jag. En sluten 

fråga kan också nämna specifika ja-alternativ: Har du blåa eller gröna ögon? Den grammatiska 

realiseringen av en sluten fråga har inte något frågeled framför finitet. (Holmberg & Karlsson 

2006:46f.) 

Öppna frågor begränsar däremot inte antalet möjliga svar, utan lyssnaren eller läsaren har ett mer 

eller mindre obegränsat antal svarsalternativ till sitt förfogande. Frågan Var har du varit idag? kan 

besvaras på många olika sätt. I öppna frågor kommer frågeledet före finitet. I exemplet ovan är detta 

frågeled frågeordet var. Frågeledet kan bestå av flera ord än ett enskilt frågeord. Med hjälp av ett 

längre uttryck som frågeled kan frågan specificeras: Var i Stockholm har du varit idag? Då blir de 

möjliga svarsalternativen begränsade. En öppen fråga visar även att talaren eller skribenten som 

ställer frågan antar att motparten är enig med hen om frågans utgångspunkt. Frågan Vem berättade 

dig om olyckan? förutsätter att någon har berättat lyssnaren eller läsaren om en olyckshändelse. 
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Visst kan man svara ingen, men det är inte den respons som den som har ställt frågan förväntar sig 

att få. (Holmberg & Karlsson 2006:47f.) Användning av öppna frågor kan således avslöja talarens 

antaganden om lyssnaren. 

Frågesatser är ändå inte det enda sättet att uttrycka frågor. Påståendesatser kan fungera som 

grammatiska metaforer för frågor, till exempel Du har redan ätit? På samma sätt som frågesatser, 

kan påståendesatser som fungerar som frågor inrymma förväntning om en viss respons. (Holmberg 

& Karlsson 2006:48f.) Den metaforiska frågan Du har väl inte ätit än? implicerar att den som har 

ställt frågan förväntar sig att svaret blir nej.  

Eftersom frågor uttrycker ett tydligt krav på respons, behandlar jag dem tillsammans med 

uppmaningar som de mest närhetsskapande språkhandlingarna i bloggtexter. Om en bloggskribent 

flitigt riktar frågor till läsaren i sin text, kan detta alltså konstruera en närmare relation mellan hen 

och läsaren. Ett stort antal kongruenta frågor kan dock ge ett påträngande intryck. 

Frågeformuleringarna kan också avslöja vad skribenten förväntar sig att få som respons och därmed 

vilka slags uppfattningar hen har om sina läsare. 

 

 

3.3.3 Erbjudande 

 

Svenska språket har inte några kongruenta uttryck för erbjudanden. Det finns endast grammatiska 

metaforer. Erbjudanden kan uttryckas med hjälp av såväl uppmaningssatser som påståendesatser 

och frågesatser. Av dessa tre kan uppmaningssatsen möjligen betraktas som det främsta alternativet. 

Ett exempel på en uppmaningssats som uttrycker ett erbjudande är Köp två skjortor – betala för en! 

Gränsen mellan ett erbjudande och en uppmaning kan ändå vara svävande. (Holmberg & Karlsson 

2006:55f.) 

Påståendesatser och frågesatser kan ändå också mycket väl användas som erbjudanden, eftersom 

denna språkhandling är nära kopplad till den aktuella talsituationen (Holmberg & Karlsson 2006: 

55f.). Påståendesatsen Jag kan hjälpa dig med väskorna eller frågesatsen Vill du att jag hjälper dig 

med väskorna? fungerar väl i en situation där talaren möter sin kompis på järnvägsstationen, och 

denna har mycket bagage. Det är uppenbart att språkhandlingarna är avsedda som erbjudanden. 

Användning av jag- eller du-subjekt i sådana här erbjudanden skapar närhet mellan talaren och 

lyssnaren. I det första fallet är det talaren som träder fram som kapabel att hjälpa till. I det andra 

fallet tillfrågas lyssnaren om hen vill få hjälp. Modala verb såsom kunna, vilja och skola används 
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ofta i erbjudanden vars grammatiska uttryck är en påståendesats eller en frågesats. Distans mellan 

samtalsparter kan skapas med hjälp av preteritumformer av dessa modala verb: Kunde jag hjälpa 

dig med väskorna? Uttrycket blir mer hövligt och den interpersonella distansen större. Samtidigt 

blir det lättare för lyssnaren att avvisa erbjudandet. (Holmberg & Karlsson 2006:56f.)  

I min analys av bloggtexter behandlar jag erbjudanden som någorlunda närhetsskapande 

språkhandlingar beroende på deras utformning och grad av hövlighet. Jag rangordnar dem som mer 

närhetskapande än påståenden men mer distanserade än frågor och uppmaningar.  

 

 

3.3.4 Uppmaning 

 

Uppmaningens kongruenta realisering är uppmaningssats med ett verb i imperativ: Hjälp mig! 

Uppmaningssatser används oftast i två typer av situationer som har med makt att göra. Den första 

typen är en situation där talaren är tydligt överordnad lyssnaren. Så är fallet till exempel när en 

expert talar till en novis. Den andra typen är ett fall där parterna är jämbördiga. Ett exempel på detta 

är ett samtal mellan vänner. (Holmberg & Karlsson 2006:53) 

När situationen inte är fullständigt jämbördig eller om talaren inte har klart maktöverläge, uttrycks 

uppmaningar ofta med grammatiska metaforer. Både påståendesatser och frågesatser kan användas: 

Jag kunde behöva lite hjälp här och Kan du hjälpa mig? Sådana formuleringar ger dock lyssnaren 

också möjligheten att reagera verbalt. Det är lättare att vägra uppmaningar i form av frågesatser än 

uppmaningar som är konstruerade med uppmaningssatser. Till exempel kan den metaforiska 

uppmaningen Kan du hjälpa mig? lätt vägras genom att säga: Nej, tyvärr inte. Uppmaningssatser 

ställer dessutom ofta mer omedelbara krav; det finns en förväntning att handlingen genast 

genomförs. Metaforiska formuleringar ger däremot lyssnaren mer tid. Hen behöver inte agera 

omedelbart. (Holmberg & Karlsson 2006:53f.) 

I metaforiska uppmaningar används ofta förpliktelsemodalitet (Holmberg & Karlsson 2006:63). I 

den systemisk-funktionella grammatiken behandlas modalitet som ett val mellan fyra 

betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Det handlar om modifieringar av 

språkhandlingar genom att utnyttja modala verb såsom vilja och måste eller interpersonella 

satsadverbial såsom kanske eller säkert. (Holmberg & Karlsson 2006:58f.) Förpliktelsemodalitet 

uttrycker olika grader av förpliktelse mellan två ytterpoler som konstrueras av en onegerad och en 

negerad uppmaning utan modalitet (Holmberg & Karlsson 2006:63). Detta kan illustreras med den 
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följande skalan: Kör inte hem! – Du bör köra hem. – Kör hem! Med olika uttryck för modalitet kan 

man tillskriva uppmaningen olika grad av förpliktelse. En låg grad av förpliktelse kan exempelvis 

uttryckas med de modala verben kunna och behöva (inte): Du behöver inte köra hem. En hög grad 

av förpliktelse uttrycks till exempel med de modala verben skola och måste: Du måste köra hem! 

(Holmberg & Karlsson 2006:63f.) 

Uppmaningar i bloggar uttrycker således skribentens krav till läsaren. Exemplet som togs upp i 

avsnitt 2.2 om skribentens begäran om kommentarer är en typ av uppmaning som uppträder i 

bloggar. Med hjälp av uppmaningar kommer skribenten närmare läsaren och uppmanar denna att 

göra någonting. Därför behandlar jag uppmaningar i bloggtexter som språkhandlingar som skapar 

mycket närhet mellan skribent och läsare. Det är dock inte nödvändigtvis en positiv närhet utan kan 

uppfattas även som påträngande. Särskilt närhetsskapande anser jag uppmaningar som pekar på 

läsaren med direkt tilltal. Vad uppmaningarna och deras grammatiska realiseringar också kan visa i 

bloggtexterna är maktpositionen mellan bloggens skribent och läsare. 

 

 

3.3.5 Andra språkhandlingar 

 

Det är inte alla språkhandlingar som går att betecknas som förhandling av information eller varor 

och tjänster. J.R. Martin och David Rose (2007:224ff.) presenterar en modell som inkluderar även 

hälsningar (eng. greetings) och tillrop (eng. calls) med sina respektive responser samt utrop (eng. 

exclamations). Hälsningar och tillrop riktas till mottagaren medan utrop fungerar som självuttryck 

(Martin & Rose 2007:226). Halliday och Matthiessen (2004:153f.) behandlar också dessa och kallar 

dem för minor speech functions. Deras redogörelse omfattar även varningssignaler (eng. alarms).  

I kategorin av hälsningar hör både hälsningar som interaktionen inleds med och avskedsfraser med 

vilka man tar farväl (Martin & Rose 2007:224; Halliday & Matthiessen 2004:153). Uttryck såsom 

Hej!, God morgon! och Hejdå! tillhör denna kategori. Även olika typer av tillönskningar såsom 

Grattis på födelsedagen! och Krya på dig! kan klassificeras under denna kategori (Halliday & 

Matthiessen 2004:153). Det är inte helt ovanligt att blogginlägg inleds med hälsningar, och därför 

är denna kategori relevant för analysen. Användning av hälsningar i blogginläggen ger även 

intrycket att texten vänder sig explicit till läsaren, vilket skapar interpersonell närhet mellan 

skribenten och läsaren. 
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Tillrop används för att påkalla mottagarens uppmärksamhet (Martin & Rose 2007:225; Halliday & 

Matthiessen 2004:153). Språkhandlingar såsom Du! eller Lisa! tillhör denna grupp. Även dessa 

adresserar mottagaren explicit, och därför anser jag att de bidrar till att göra texten mindre 

distanserad.  

Utrop avviker någorlunda från de andra språkhandlingarna; de riktas inte till någon särskild person 

(Halliday & Matthiessen 2004:153). I stället handlar de om utbrott av värderingar och självuttryck. 

Exempel på dessa är uttryck såsom Hoppsan! eller Usch! De kan dock också användas som 

emotionella responser till andra språkhandlingar. (Martin & Rose 2007:225) Detta sker i den 

följande dialogen: A: Vet du vad jag hittade när jag kom hem från semestern? Det hade börjat växa 

mögel i kaffepannan. Hade glömt tömma den. B: Usch, vad äckligt! Enligt Lagerholm (2008:186) 

uttrycker utrop avsändarens närvaro och personlighet. De är vanligare i tal än i skrift och kan 

därmed skapa en talspråklig ton när de används i skrift (Lagerholm 2008:186, 192). Utrop är 

således språkhandlingar där skribenten är mycket synlig, eftersom de uttrycker hens emotioner och 

värderingar. Av den anledningen är de beaktansvärda i en interpersonell analys. 

Hellspong och Ledin (1997:162) betraktar utrop på ett lite annorlunda sätt: de gör nämligen en 

distinktion mellan utrop och interjektioner. Enligt dem realiseras utrop i normalfall med 

ofullständiga meningar. Interjektioner realiseras däremot med ord från ordklassen med samma 

namn, och de vanligaste interjektionerna är Ja och Nej. Interjektioner förekommer oftast i talat 

språk men används även i skrift där de främst uppträder i dialog. Både utrop och interjektioner 

avslutas ofta med utropstecken i skrift. (Hellspong & Ledin 1997:162)  

Slutligen består varningssignaler av varningar (eng. warnings) såsom Se upp! och begäran (eng. 

appeals) såsom Hjälp! (Halliday & Matthiessen 2004:153f.). Dessa kan dock enligt min mening 

kategoriseras som uppmaningar, eftersom de handlar om krav på tjänster. 

I analysen använder jag för enkelhetens skull endast två kategorier för de ovan diskuterade 

språkhandlingarna: läsarorienterade och självuttryckande språkhandlingar. I de läsarorienterade 

språkhandlingarna räknas hälsningar och tillrop samt andra språkhandlingar som tilltalar läsaren 

men som inte kan kategoriseras som någon av de fyra grundläggande språkhandlingarna. De 

självuttryckande språkhandlingarna utgörs av utrop och interjektioner. Kategorierna grundar sig på 

Martins och Roses (2007:226) visuella representation av språkhandlingssystemet.  
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3.3.6 Språkhandlingar och ansikte  

 

Ett sociolingvistiskt begrepp som kan bidra till att förklara användningen av metaforiska 

språkhandlingar och som är särskilt aktuellt i samband med uppmaningar är ansikte. Penelope 

Brown och Stephen C. Levinson (1987:61) använder begreppet i sin artighetsteori för att syfta till 

den offentliga självbild som vuxna medlemmar av ett samhälle vill behålla.  Ansiktet består av två 

sidor: ett positivt och ett negativt ansikte. Det positiva ansiktet avser interaktionsparternas positiva 

och sammanhängande självbild som de begär för sig själva samt viljan att andra godkänner och 

uppskattar denna bild. Det negativa ansiktet handlar däremot om begäran om frihet att agera och att 

inte vara tvingad. 

 De två aspekterna av ansiktet kan omdefinieras i förhållande till vad interaktionsparterna vill. Det 

positiva ansiktet avser då viljan av varje interaktionspart att åtminstone några andra parter anser 

hens viljor att vara önskvärda. Ordet vilja används här i en bred betydelse. Det handlar inte bara om 

materiella saker utan också om icke-materiella, såsom olika värden. Även handlingar och sådana 

viljor som personen redan har ernått är aktuella.  Vidare är det inte vem som helst som ska anse ens 

viljor önskvärda, utan det är ofta personer som på något sätt är relevanta för viljan ifråga. (Brown & 

Levinson 1987:61ff.) Till exempel vill en dansare att koreografer och andra dansare uppskattar hens 

teknik i ett uppträdande. Samma dansare vill möjligen att hens nära vän håller med hens åsikter om 

samhället och gillar hens nya tröja. Omdefinitionen av det negativa ansiktet är däremot viljan att 

andra människor inte stör ens handlingar (Brown & Levinson 1987:62). Till exempel vill 

tonåringen i familjen troligen att föräldrarna låter hen lyssna på musik i fred och inte uppmanar hen 

att städa.  

Vissa handlingar är ansiktshotande till sin karaktär. På engelska kallas en sådan handling för face-

threateningf act (FTA). Det finns handlingar som huvudsakligen hotar antingen det positiva eller 

det negativa ansiktet och handlingar som hotar dem båda. Handlingar som hotar mottagarens 

positiva ansikte antyder att sändaren inte bryr sig om mottagarens viljor och känslor. Sådana 

handlingar är exempelvis klagomål, kritik och val av känsliga samtalsämnen. Handlingar som hotar 

mottagarens negativa ansikte hotar däremot hens frihet att agera. Sådana handlingar är till exempel 

påbud, erbjudanden och även komplimanger när de antyder att sändaren vill ha någonting som 

tillhör mottagaren. (Brown & Levinson 1987:65f.) Uttryckt med systemisk-funktionell terminologi 

är det således särskilt uppmaningar, erbjudanden och vissa påståenden som är ansiktshotande. 

Sändaren har olika strategier till sitt förfogande när hen vill utföra en ansiktshotande handling. 

Handlingen kan utföras rakt såsom den är, men det finns också olika sätt att minska hotet till 
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exempel med hjälp av tillägg och modifieringar av handlingen. Vad som är synnerligen relevant för 

denna avhandling är de indirekta sätten att uttrycka en ansiktshotande handling, eftersom de har en 

direkt koppling till metaforiska språkhandlingar. Språkliga realisationer av dessa strategier är 

exempelvis retoriska frågor, ironi, underdrift och olika slags indirekta antydningar om vad sändaren 

egentligen menar. Vissa indirekta strategier har använts i en så stor utsträckning att de har blivit 

konventionaliserade, och alla förstår utan tvekan vad handlingarna egentligen innebär trots att 

handlingen inte uttrycker syftet rakt ut. Indirekta strategier och i synnerhet sådana indirekta 

strategier som inte har blivit konventionaliserade används när sändaren uppfattar hotet mot 

mottagarens ansikte som särskilt stort. (Brown & Levinson 1987:68ff.) Användning av till exempel 

kongruenta eller metaforiska uppmaningar i en bloggtext kan således avslöja någonting om hur 

ansiktshotande bloggaren anser språkhandlingarna att vara. Metaforiska formuleringar används 

troligen i samband med särskilt ansiktshotande uppmaningar och kongruenta formuleringar med 

sådana uppmaningar som uppfattas som mindre ansiktshotande.  

Ibland är det svårt att avgöra om en språkhandling ska tolkas till exempel som en uppmaning eller 

som ett påstående. Artighetsteorin kan belysa orsakerna till denna tvetydighet. När en indirekt 

strategi används till att utföra en ansiktshotande handling, görs handlingen tvetydig med avsikt. På 

det sättet kan sändaren inte hållas ansvarig för att ha haft ett visst ansiktshotande syfte med 

handlingen. (Brown & Levinson 1987:69, 71) 

 

 

3.4 Attityder 

 

Ett begrepp som är relevant för den interpersonella analysen av språkhandlingar i bloggtexter är 

attityd. Begreppet innebär inställningar till olika ämnen, människor, fenomen och så vidare. Det 

handlar om vad skribenten tycker om något. (Hellspong & Ledin 1997:169; Martin & Rose 

2007:26) Attityder har en stor interpersonell betydelse, eftersom de ofta har en åläggande funktion. 

Mottagaren måste nämligen acceptera attityden; annars kan interaktionen bli störd. (Hellspong & 

Ledin 1997:169f.)  

Ett sätt som attityder kommer till uttryck på är genom värderingar (Hellspong & Ledin 1997:170). 

Det handlar om värderingar av saker, människors karaktär och deras känslor, och dessa kan 

uttryckas i olika grader (Martin & Rose 2007:26). Värderingar kan komma till uttryck genom 

värdeord. Det finns både plusord, som uttrycker att skribenten gillar eller uppskattar någonting, och 

minusord, med vilka skribenten markerar sitt ogillande. (Hellspong & Ledin 1997:170) Sådana 
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värdeord förekommer även i materialet för denna avhandling. I texten Gått loss på TESSIE`s lager 

använder skribenten flera plusord när hon berättar läsaren om en ny kollektion av kläder: ”Är precis 

klar med att ha hjälpt mamma på TESSIE. Asså, heeeelt galet va snygga kläder de fått in. Blir helt 

maniac på alla modeller. Mums.” (Berntsson 2015a [www]) De nya kläderna värderas som så 

snygga att det är heeeelt galet och man blir helt maniac på dem.  

Interpersonellt fungerar värdeord som försök att påverka andras åsikter och agerande. Texter där 

detta försök är särskilt tydligt är reklamer och propaganda. (Hellspong & Ledin 1997:170) I 

exemplet ovan förväntas läsaren att instämma med skribentens värdering av kläderna av vilka det 

också ges bilder. Blogginlägget fungerar dessutom som en reklam för kläderna; den försöker att få 

läsaren att köpa. Vad som också är interpersonellt anmärkningsvärt med värdeord är att de kan 

avslöja redan existerande värdegemenskaper mellan interaktionsparterna (Hellspong & Ledin 

1997:170). Interpersonellt beaktansvärt med värdeord är även att skribentens personlighet och 

närvaro kommer till uttryck genom användning av dem (Lagerholm 2008:186). 

Det finns en hel teoribildning om värderingar, appraisal-teorin (Holmberg & Karlsson 2006:206), 

men i denna avhandling går jag inte i djupet med frågan hur värderingar uttrycks med språket. I 

stället fäster jag uppmärksamhet vid sådana fall där försöket att påverka läsaren med hjälp av 

värderingar är särskilt tydligt. Jag betraktar värderingar även i förhållande till skribentens närvaro 

och synlighet i texterna. 

 

 

3.5 Läsartilltal och -omtal 

 

Jag kompletterar analysen av språkhandlingar i bloggtexter genom att granska även läsartilltal och    

-omtal, det vill säga om och hur läsarna tilltalas direkt i inläggen och om texterna talar om läsarna. 

Såsom språkhandlingar, relaterar jag läsartilltal och -omtal till närhet och distans som skapas mellan 

skribent och läsare. 

I sin analys av en Barbieannons kopplar Hellspong och Ledin (1997:173) tilltal genom användning 

av pronomenet du och frågor som riktas till läsaren till närhet mellan sändaren och mottagaren. 

Enligt dem fungerar tilltalet som ett verktyg för att ge läsaren en för annonsens syfte passande 

läsarroll och identitet. De säger att det direkta tilltalet ofta skapar förtrolighet och förtroende mellan 

skribenten och läsaren i reklamer. (Hellspong & Ledin 1997:173) I sin analys av information och 

instruktion för p-pillermärket Desolett konstaterar Hellspong och Ledin (1997:180) att närheten är 
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störst i texten i en uppmaning som är kombinerad med du-tilltal. De tar även upp distanseringar i 

texten. En typ av distansering som de hittar är metaforiska anvisningar i form av passiva 

påståendesatser i stället för uppmaningssatser med direkt tilltal. (Hellspong & Ledin 1997:181) 

Utgående från Hellspong och Ledins resonemang analyserar jag läsartilltal som ett närhetsskapande 

inslag också i blogginläggen. Exempelvis skulle jag analysera den metaforiska uppmaningen Du 

måste ha vilodagar så att dina muskler kan återhämta sig! som mer närhetsskapande än den mindre 

direkta Man måste ha vilodagar så att musklerna kan återhämta sig! Det är dock inte alltid läsaren 

som tilltalet riktas till. Hellspong och Ledin (1997:173) ger ett exempel på en situation där textens 

du riktar tilltalet mot textens jag i en dialog inom en text. Det är således kontexten som i sista hand 

avgör tilltalets karaktär. 

Läsaren kan också synliggöras och närhet skapas genom omtal. Ett sätt att skapa ett samband 

mellan skribenten och läsaren är användning av pronomenet vi för att syfta både på skribenten och 

på läsaren. Enligt Hellspong och Ledin (1997:174) är det en vanlig strategi i reklamer och 

propaganda att först syfta på en liten grupp av personer med pronomenet vi för att sedan stegvis 

utvidga syftningen till att gälla skribenten och alla mottagare. De påpekar ändå att det inte alltid är 

klart vilka pronomenet vi syftar på förutom textjaget. Pronomenet kan vara mångtydigt. (Hellspong 

& Ledin 1997:174) Exempelvis kan pronomenet vi syfta på olika grupper av människor i påståendet 

Vi kan nå våra mål om vi bara vill. Återigen spelar kontexten en viktig roll för tolkningen. Ett annat 

närhetsskapande sätt att omtala en läsare är att använda hens förnamn (Hellspong & Ledin 

1997:179). Detta förutsätter naturligtvis att skribenten känner till namnet.  

 

 

3.6 Tidigare bloggforskning inom SFG 

 

Bloggande är ett tämligen nytt fenomen, och forskningen om bloggar handlar huvudsakligen om 

bloggande som fenomen och människor som bloggar (Veum 2013:108 [www]). Några 

studentuppsatser med ett systemisk-funktionellt perspektiv på bloggar har dock skrivits i Sverige. 

Exempelvis har relations- och identitetsskapande mellan bloggare och bloggläsare studerats av 

Matilda Strandberg (2012 [www]) och bloggens genrestatus av Sanna Skärlund (2011 [www]). 

Utöver studentuppsatser har jag inte hittat mycket forskning om bloggar inom SFG.   

En systemisk-funktionell bloggstudie som är av särskilt intresse med tanke på denna avhandling har 

gjorts av Aslaug Veum (2013 [www]). Perspektivet är interpersonellt: Veum studerar vilka roller 
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och relationer norska tjejbloggar konstruerar i förhållande till läsarna och vilka handlingar 

bloggarna utför. På en mer överordnad nivå diskuterar hon även vilka diskurser bloggarna 

producerar och reproducerar. (Veum 2013:108, 121 [www]) Analysen är multimodal, det vill säga 

både bild, färg och språk tas i beaktande, och fokusen ligger på det visuella betydelseskapandet 

(Veum 2013:108 [www]). Studien visar att skribenterna intar dubbla roller i bloggtexterna. Å ena 

sidan konstrueras det en roll av en nära vän som berättar om sitt liv till läsaren och som är 

jämbördig med denna. Å andra sidan intar skribenterna även en överordnad roll som rådgivare och 

säljare som är suverän och kunskapsmässigt överlägsen. (Veum 2013:122 [www]) Ett annat fynd är 

att tjejbloggarna blandar offentliga och kommersiella diskurser med privata. På en högre nivå knyts 

det personliga till sådana institutionella praxis som konsumtion och kommersialism. Tjejbloggarna 

provar nya interaktionssätt, vilket bidrar till förändring av gamla diskurser. (Veum 2013:122 

[www]) 

Det är dock analysen av språkhandlingar och läsartilltal i tjejbloggarna som är av särskilt intresse 

med tanke på denna pro gradu-avhandling. Den språkliga analysen visar att det finns två 

framstående typer av språkhandlingar i tjejbloggarna. Å ena sidan ger bloggskribenterna 

information om sina liv; den första typen är således påståenden. Huvudsakligen handlar 

informationen om vardagliga saker som läsarna kan identifiera sig med. Därtill tilltalas läsarna med 

pronomenen du och ni. Effekten är att det skapas en jämbördig och nära relation mellan skribenten 

och läsaren. Å andra sidan ger skribenterna råd och uppmaningar och intar därmed en dominerande 

roll med maktöverläge i förhållande till läsaren. (Veum 2013:116ff. [www]) Livsstilsbloggarna i 

materialet för denna pro gradu-avhandling liknar tjejbloggarna: även de handlar huvudsakligen om 

skribenternas vardag och har kommersiella drag. Resultaten diskuteras i förhållande till Veums 

undersökning i kapitel 5. 
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4 ANALYS AV TVÅ TYPER AV BLOGGTEXTER 

 

I detta kapitel presenteras analysen av materialet. I avsnitt 4.1 diskuteras några metodiska 

överväganden och själva analysen presenteras i avsnitten 4.2 och 4.3. I avsnitt 4.2 behandlas 

analysen av livsstilsbloggarna och i avsnitt 4.3 analysen av forskarbloggarna. I båda avsnitten 

diskuteras påståenden, frågor, erbjudanden, uppmaningar och andra språkhandlingar i bloggtexterna 

i var sitt underavsnitt. I varje underavsnitt diskuteras även kongruenta och metaforiska realiseringar 

av språkhandlingarna i fråga. Resultaten för de respektive bloggtyperna jämförs slutligen i avsnitt 

4.4. 

 

 

4.1 Metodiska överväganden  

 

I analysen har jag gjort en del metodiska val, som bör förklaras och motiveras närmare. I 

metodavsnittet konstaterades att analysenheten i studien är syntaktisk mening, som i denna 

avhandling avser huvudsats med sina underordnade bisatser. Det kan konstateras att detta avviker 

från Lagerholms (2008:122) definition av begreppet syntaktisk mening i sådana fall där två eller fler 

samordnade huvudsatser har ett gemensamt led, och detta led är utelämnat i alla förutom en av 

satserna. Lagerholm betraktar ett sådant fall som en enda syntaktisk mening, det är antalet 

huvudsatser som bestämmer antalet syntaktiska meningar i denna avhandling. Enligt Lagerholms 

definition består den grafiska meningen Karin åkte hem och duschade av en syntaktisk mening 

medan den analyseras som två i denna avhandling. Orsaken till att jag analyserar sådana meningar 

på detta sätt är att varje samordnad huvudsats utgör sin egen språkhandling enligt systemisk-

funktionell grammatik (Holmberg & Karlsson 2006:126).  

Bisatser behandlas som ingående i den språkhandling som den överordnade huvudsatsen uttrycker. 

Detta beror på att bisatser inte är i interpersonell balans med huvudsatser, utan de är underordnade 

(Holmberg & Karlsson 2006:127).  Några undantag till denna princip har gjorts i sådana fall där 

skribenten har gjort ett stilistiskt val att börja en ny grafisk mening mitt i den syntaktiska meningen. 

Till exempel i texten En värld under ytan har en ny grafisk mening skapats av en relativ bisats: Men 

du... det finns en hel värld där nere som du aldrig har sett. Som du inte kan se. (Crona 2015a) Här 

anser jag att bisatsen Som du inte kan se uttrycker sin egen språkhandling, eftersom skribenten har 

betonat den genom att avskilja den från den tidigare meningen. Andra liknande fall har analyserats 

på samma sätt för att den stilistiska effekten inte ska gömmas undan. 
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När jag räknat antalet språkhandlingar, har jag utgått från själva brödtexten.  Rubriker och 

mellanrubriker har utelämnats från analysen, eftersom de skiljer sig någorlunda från brödtexten till 

sin form och funktion. De flesta rubriker har inte någon satsform som skulle kunna uttrycka en 

språkhandling, och deras primära funktion är att namnge det tema eller de teman som texten handlar 

om. Utöver denna primära funktion har ändå vissa rubriker i materialet också en tydlig 

interpersonell funktion. Några sådana fall tas upp i de följande underkapitlen, men de räknas inte 

med i den kvantitativa analysen.  

En del av bloggtexterna innehåller bilder och figurer med text i. All text som på det sättet finns i en 

bild har uteslutits från analysen, eftersom jag anser att den inte är en del av brödtexten utan en del 

av den visuella representationen. En språklig analys av sådana texter är därmed inte motiverad, utan 

det skulle behövas en bildanalys. Bildtexter som är ovan eller under bilderna har däremot inte 

uteslutits, eftersom många texter är uppbyggda på det sättet att det inte går att dra några tydliga 

gränser mellan bildtext och brödtext. Vad som också har uteslutits från analysen är språkhandlingar 

uttryckta med andra språk än svenska. Detta beror på att dessa skulle kunna förvränga resultaten 

gällande antalet metaforiska och kongruenta språkhandlingar. 

En annan typ av specialfall i analysen är direkta anföringar eller citat. Detta beror på att de har en 

dubbel interpersonell funktion i bloggtexter: å ena sidan har de den funktion som de har haft i den 

ursprungliga kontexten och å andra sidan får de en ny funktion i bloggkontexten. Ett exempel på 

detta finns i texten Punkter över mitt liv just nu, där skribenten berättar vad som hade hänt när 

hennes man Hugo hade hämtat dottern Molly från förskolan: En fröken kom fram till Hugo på föris 

och frågade ’ska lillasyster heta …..’. Då har Molly berättat om lillasyster i magen och sagt hennes 

namn. (Uribe 2015b [www]) I den ursprungliga situationen fungerar frökens ord som fråga till 

Hugo om lillasysterns namn, men i bloggkontexten får den anförda satsen tillsammans med 

anföringssatsen funktionen som påstående till läsaren att fröken har sagt dessa ord till Hugo. Enligt 

Holmberg och Karlsson (2006:135f.) fungerar både anföringssatsen och den anförda satsen som 

språkhandlingar, men för enkelhetens skull har jag valt att analysera anföringssatsen och den 

anförda satsen som en enda språkhandling.  Därmed har jag klassificerat hela meningen En fröken 

kom fram till Hugo på föris och frågade ’ska lillasyster heta …..’ som ett påstående. Vad gäller 

indirekt anföring, sker min analys i enlighet med Holmbergs och Karlssons (2006:136) redogörelse. 

Enligt dem har den indirekta anföringen ingen egen språkhandlingsstatus, utan den ingår i den 

språkhandling som anföringssatsen uttrycker (Holmberg & Karlsson 2006:136).   

Ett specialfall i analysen av kongruenta och metaforiska grundläggande språkhandlingar är 

meningsfragment. När jag klassificerar en språkhandling som kongruent eller metaforisk, behandlar 
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jag meningsfragmenten som elliptiska påståendesatser, frågesatser eller uppmaningssatser beroende 

på fallet. Detta beror på att distinktionen metaforisk–kongruent, såsom jag har förstått den, syftar 

till att undersöka språkhandlingens funktion i förhållande till dessa tre typer av satser. Till exempel 

analyserar jag bildtexten En underbaring på BB (Uribe 2015a) som en elliptisk form av 

påståendesatsen Här är en underbaring på BB och därmed som ett kongruent påstående. Oklara fall 

behandlar jag som elliptiska påståendesatser, eftersom dessa är de mest neutrala av de tre.  

Slutligen är det viktigt att poängtera att när det i analysen talas om skribenten och läsaren, avses det 

då den skribent och den läsare som texten konstruerar. Det handlar således inte om den verkliga 

skribenten och läsaren, eftersom det är omöjligt att dra slutsatser om deras avsikter och roller med 

endast texten som forskningsmaterial. Holmberg (2011:111) kallar den skribent och den läsare som 

texten konstruerar för skribent-i-texten och läsare-i-texten och menar att det systematiska 

undersökandet av relationen mellan dessa är huvudmålet för interpersonell textanalys. I narratologin 

används begreppen implied author och implied reader eller implicit författare och implicit läsare 

till att syfta på samma fenomen (Chatman 1978:147ff.; Nikolajeva 1998:94f.). 

 

 

4.2 Analys av livsstilsbloggar 

 

I detta avsnitt presenteras analysen av de 20 livsstilsbloggtexterna i materialet. Analysen är 

disponerad i fem delar. I underavsnitten 4.2.1–4.2.4 behandlas de grundläggande språkhandlingarna 

påståenden, frågor, erbjudanden och uppmaningar i var sitt underavsnitt. Andra språkhandlingar 

diskuteras i underavsnitt 4.2.5. I varje underavsnitt ges först en kort kvantitativ överblick över hur 

vanlig språkhandlingen i fråga är i materialet. I samband med de grundläggande språkhandlingarna 

anges även antalet kongruenta och metaforiska realiseringar. Efter överblicken ges det typiska 

exempel på språkhandlingen i materialet, och dessa diskuteras kvalitativt i förhållande till den 

interpersonella relationen som konstrueras mellan skribent och läsare. Även några mindre vanliga 

fall tas upp. I bilaga 1 visas den kvantitativa fördelningen av alla språkhandlingar mellan de 20 

livsstilsblogginläggen.  
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4.2.1 Påståenden i livsstilsbloggar 

 

Påståenden definierades i kapitel 3 som språkhandlingar som en sändare med en givande talarroll 

använder i utbytet av information. Det konstaterades att den kongruenta realiseringen av ett 

påstående är en påståendesats. Påståenden är den största gruppen av språkhandlingar i materialet, 

vilket inte är överraskande. Av de 661 språkhandlingarna i livsstilsbloggarnas 20 brödtexter är 550 

påståenden. Av de olika språkhandlingarna innehåller varje blogginlägg flest påståenden. Antalet 

varierar mellan 15 och 71 påståenden per inlägg. Som tabell 1 visar, är antalet kongruenta 

påståenden i texterna 543 och metaforiska 7. 

 

Tabell 1. Påståenden i livsstilsbloggarnas brödtexter 

 kongruenta metaforiska sammanlagt 

påståenden 547 (98,7 %) 7 (1,3 %) 550 (100 %) 

 

Vad som utmärker påståendena i livsstilsbloggarna är skribentens personliga röst som tydligt träder 

fram i dem. Skribenterna ger uttryck för sina personliga erfarenheter, tankar, åsikter och intryck. 

Skribenternas röster blir synliga till exempel genom talspråkliga uttryck, avvikande stavning, 

adjektiv som visar skribenternas attityd och användning av pronomenet jag.  

Ett typfall av kongruenta påståenden i livsstilsbloggar är berättande påståenden, som ger 

information om vad som har hänt eller kommer att hända i skribentens liv. Det är således 

händelseförlopp i stället för sakförhållanden som står i fokus. I texten INFÖR TJEJFESTEN... 

berättar skribenten om förberedelserna inför festen hon hade ordnat. Berättande påståenden som 

fokuserar på händelseförlopp har målats i exemplet: 

Exempel 1 

  Världens bästa Bianca, Benjamin och Philippe hjälpte mig hela dagen med att bära ut stolar och 

bord, duka fint , [sic!] städa och fixa i ordning inför festen. Och senare på dagen kom även goa 

Emilia och hjälpte till och hade dessutom med sig två fina extra lyktor till trädgården! Då vi var 

över 20 tjejer och jag gärna ville vara med så mycket som möjligt på min egen fest , [sic!] så kom 

även kocken Herman och lagade faaantastisk mat till oss alla!  

(Wahlgren 2015a [www]) 

I utdraget används påståenden som berättar hur andra människor hade hjälpt skribenten med 

förberedelserna. Skribenten är mycket synlig i påståendena. Hennes attityd kommer tydligt fram i 



38 
 

de positiva värdeorden världens bästa, goa, fina och faaantastisk. I det sistnämnda fallet används 

även avvikande stavning till att förstärka den positiva betydelsen och att imitera uttalet. 

I samband med berättande påståenden används det även påståenden som beskriver egenskaperna av 

olika människor, kläder, platser och så vidare. I texten NÄCKROSKUPOLER OCH 

SKALDJURSPLATÅER beskriver skribenten Victoriahuset som hon hade besökt. De beskrivande 

påståendena har målats i exemplet: 

Exempel 2 

Istället traskade vi vidare till Victoriahuset där jag aldrig varit. Det är en stor glaskupol med en 

damm inuti där det flyter omkring jättenäckrosor. Kanske en av de mest romantiska platser jag varit 

på. 

(Beijer 2015a [www]) 

Exemplet börjar med ett påstående som berättar att skribenten gick till Victoriahuset. De följande 

två påståendena beskriver stället. Skribenten är särskilt synlig i det senare av dessa påståenden, där 

hon beskriver sitt personliga intryck av platsen. 

Vissa påståenden riktas explicit till läsaren. I texten Nellie Berntsson the book uttrycker skribenten 

sitt intryck av sina läsare. Påståendena som tilltalar läsarna explicit är målade i exemplet: 

Exempel 3 

Vad gör ni annars då? Skolan för de flesta trot [sic!] jag. Vissa vuxna kikar in här med en kaffe vid 

sidan om. Jag gillar er vuxna. Mycket mer nu än för några år sen. Jag gillar er för att ni lämnar så 

snälla kommentarer & är så kloka. Ni känns trygga att ha här på sidan. Sen gillar jag alla er andra 

med. Sen vet jag ju att det finns brudar här som inte diggar mig alls. Men det är gulligt ändå. De 

lägger sin tid. Här. På att läsa min blogg. Ping Malin Karlsson [namnet ändrats]  

(Berntsson 2015b [www]) 

Utdraget inleds med en kongruent fråga till läsarna. Skribenten uttrycker sin gissning för svaret och 

går sedan vidare till att uttrycka sina intryck av sina läsare. Läsarna tilltalas med pronomenen er och 

ni, och skribentens positiva attityd kommer fram i verbet gilla samt adjektiven snälla, kloka och 

trygga. När skribenten börjar tala om de läsare som hon tror inte gillar henne, blir stilen mer 

distanserad: dessa läsare tilltalas inte utan de omtalas i tredje person med substantivet brudar och 

pronomenet de. En av dessa läsare till och med namnges.  

I materialet finns 7 metaforiska påståenden varav 5 realiseras med frågesatser och 2 med 

uppmaningssatser. Metaforiska påståenden används till exempel i texten TRÄNINGSHETS, som tar 

ställning till påståendet att människor som delar träningsbilder hetsar andra till att träna: 
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Exempel 4 

Ibland sitter jag på nätet och då brukar jag läsa mycket. Jag gillar att läsa olika artiklar och följa 

folk på sociala medier. Just idag har jag läst ganska mycket kommentarer på folks, mest kvinnors 

sociala medier om hur dom vikthetsar och träningshetsar. Så fort det kommer upp en bild från 

gymmet där personen i fråga uppenbarligen är nöjd med sin prestation och kanske vill inspirera 

andra, då vikt och träningshetsar hon? 

Sedan hamnade jag på en annans Instagram, jag ska inte nämna några namn men personen är 

överviktig, hon tycker att folk som är vältränade hetsar och hon själv lägger ut bilder på hur 

ohälsosamt hon lever. Kommentarerna till dom bilderna är skrämmande. Vissa skriver att hon är en 

förebild och vissa hyllar henne när hon äter chips till frukost. Hur fungerar folk? 

Hetsar inte hon? Men åt andra hållet. Hon hetsar folk till att leva ohälsosamt. Det är tydligen bättre. 

(Rosa 2015b [www]) 

Den första målade språkhandlingen med frågesatsform kräver inte något svar utan svaret är invävt i 

den. Den är ett påstående att personen vars Instagram-sida skribenten hade besökt hetsar. Påståendet 

utvecklas i den följande elliptiska frågesatsen som således också fungerar som ett metaforiskt 

påstående. Sådana här retoriska frågor, som fungerar som påståenden, syftar till att väcka tankar hos 

läsaren (Lagerholm 2008:124f.). I denna text har de även en kritiserande funktion. 

Ett annat exempel på metaforiska påståenden finns i texten Benpass på PT Center Södermalm, där 

skribenten berättar om sitt träningspass: 

Exempel 5 

Efter min frukost så knatade jag iväg till PT Center Södermalm eftersom jag skulle träna med 

Emelie. Eller hon skulle piska mig och jag skulle kötta, det stod ben på schemat. Tro mig när jag 

säger att jag är stark i mina ben, dom är ganska uthålliga men denna typ av träning var inte alls 

dom vana vid och var död efter bara 10 minuter. 

(Englund 2015a [www]) 

Här realiseras det metaforiska påståendet med en uppmaningssats. Min tolkning är att formen 

snarare används till att övertyga läsaren än att uppmana denna: läsaren ska bli förvissad om att 

skribentens ben inte blev utmattade på grund av svaghet. Uppmaningssatsformen gör påståendet att 

skribentens ben är starka kraftfullare. 

 

 

4.2.2 Frågor i livsstilsbloggar 

 

Frågor definierades som krav på information i kapitel 3, och det konstaterades att den kongruenta 

realiseringen av en fråga är en frågesats. Frågor är den minsta gruppen av språkhandlingar i 
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livsstilsbloggarnas brödtexter. Av de 661 språkhandlingarna i livsstilsbloggarnas 20 brödtexter är 

15 frågor. De är fördelade på följande sätt: det finns 13 blogginlägg utan frågor medan de övriga 

bloggtexterna innehåller 1–4 frågor var. Som det framgår av tabell 2, är 12 av frågorna kongruenta 

och 3 metaforiska. Vidare är 8 frågor öppna och 7 slutna. En fråga uteslöts ur analysen, eftersom 

den inte var svenskspråkig.  

 

Tabell 2. Frågor i livsstilsbloggarnas brödtexter 

 kongruenta metaforiska sammanlagt 

frågor 12 (80,0 %) 3 (20,0 %) 15 (100 %) 

 

De kongruenta frågorna i materialet bildar ett kontinuum från frågor som explicit riktas till läsaren 

till frågor som skribenten själv svarar på. Detta kontinuum kan grovt delas in i tre nivåer. Den första 

nivån omfattar de 6 frågor som riktas rakt till läsaren. Alla förutom en av dessa tilltalar läsaren med 

pronomina du och ni. Informationen som krävs handlar om läsarens liv, vilket meddelar att 

skribenten är intresserad av sina läsare. Detta bidrar till att skapa en jämbördig vänrelation mellan 

skribenten och läsaren. Svaret som krävs från läsaren är dock inte nödvändigtvis ett konkret svar i 

kommentarsfältet, utan det räcker även med svar som läsaren ger i sina tankar när hen läser texten. 

Av dessa frågor är 3 öppna och 3 slutna. I texten Dagens fråga berättar skribenten om en tjejs 

förlossning via kejsarsnitt och om sina egna tankar om och erfarenheter av förlossning och missfall. 

I slutet av texten vänds blicken mot läsaren med tre frågor som skribenten har markerat med fetstil: 

Exempel 6  

Nu hoppas jag att förlossningen ska gå väl, att bebis kommer ut och mår bra på ett eller annat sätt. 

Jag vill gärna föda på naturlig väg alltså en vaginal förlossning för min upplevelse med Molly var 

så bra men vill ödet annat så är det ok. Fast det skulle nog kännas som att man fick en förlossning 

bestulen eftersom jag gärna vill föda vaginalt.Känner [sic!] du igen dig? Gick din förlossning 

inte som den var tänkt? Hur var första mötet med ditt barn? 

(Uribe 2015a [www]) 

Dessa tre frågor förmedlar även en tydlig förväntan på svar. Fetstilen, frågornas placering i slutet av 

texten och blogginläggets rubrik Dagens fråga lyfter fram frågorna som det viktigaste i texten. 

Berättelsen om kejsarsnittet och missfallen fungerar som diskussionsöppning och inledning till 

frågorna. De två sista frågorna berättar också någonting om den tänkta läsaren: de förutsätter att 

denna är en person som har fött barn.  
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Den andra nivån består av 3 kongruenta frågor vars krav på information inte är lika tydligt riktade 

till läsaren som på den första nivån. Det handlar om att skribenten funderar högt på någonting, och 

läsaren kan ge ett svar, men skribenten kan lika väl hitta svaret någon annanstans. I texten Lyxlunch 

med Lin ställs två av frågorna: 

Exempel 7 

Det är ju modevisning sen VIP mingel i Sturegallerian som står på kvällens schema, kommer säkert 

bli hur mysigt som helst  Men jag har ingen aning om vad jag ska ha på mig.. Som vanligt då! 

Hur gör modebloggerskor? Dom känns ju lixom inte mänskliga när det kommer till kläder! Aja.. 

Jag köpte en snygg mockakjol idag, funderar på om jag ska ha på mig den.. Men vad ska jag ha 

till? En vit blus, funkar det? 

(Nilsson 2015a [www]) 

I utdraget berättar skribenten att hon ska gå till ett evenemang senare samma kväll men inte vet vad 

hon ska ha på sig. Hon återger sina funderingar, och det sker en glidning i den interpersonella 

funktionen från påståenden till frågor; funderingar omvandlas till begäran om råd och åsikter från 

läsaren. Det finns dock inte någon skarp gräns mellan påståenden och frågor här, utan det beror på 

tolkning. Att skribenten uttrycker sin osäkerhet på bloggen över huvud taget, och till och med flera 

gånger, antyder dock enligt min mening att det inte endast handlar om att hon återger sina tankar 

utan att det också finns en vädjan om råd. Därför har jag analyserat de målade språkhandlingarna 

som frågor. Uttryck av osäkerhet och vädjan om råd är handlingar som för skribenten närmare 

läsaren; skribenten framstår som en vanlig människa som ibland behöver hjälp. I utdraget finns det 

även en metaforisk fråga, och jag återkommer till den senare i detta avsnitt. Utöver de två 

markerade kongruenta frågorna, finns det en till frågesatsformad språkhandling i excerptet, 

nämligen Hur gör modebloggerskor? Jag tolkar språkhandlingen dock snarare som ett utrop som 

uttrycker skribentens förundran om hur modebloggerskor lyckas välja sina kläder än som ett 

egentligt krav på information. 

Frågorna på den tredje nivån är riktade till skribenten själv, och det är också skribenten som svarar 

på dem. Dessa frågor är de mest distanserade från läsaren, och det finns 3 av dem. Enligt Lagerholm 

(2008:124) syftar frågor som skribenten själv svarar på till att väcka intresse och fånga mer 

uppmärksamhet på en viss del av texten. Därtill anser jag att de frågor av denna typ som uppträder i 

materialet också har en strukturerande funktion; frågorna introducerar nytt innehåll i texten och 

fråga-svar-kedjan ger stoffet en redig disposition. I texten Vad är Olaplex? används en sådan fråga: 
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Exempel 8 

Som jag hört om detta men egentligen aldrig tagit reda på vad det är för något egentligen. I 

måndags när jag var på ett event så vann jag en Olaplexbehandling plus att alla fick med sig en 

produkt hem för just hemmabruk. Åh detta ska bli intressant att testa tänkte jag så jag hörde av mig 

till min fantastiska frisör Elin Johanson och frågade om hon arbetade med det. ”Självklart!” fick jag 

till svar, hon behandlar mitt hår med det när hon färgar vilket jag missat helt. :D Men vad är då 

Olaplex? 

Jo det är en produkt som frisörer använder när de färgar hår. Produkten reparerar, stärker och 

skyddar håret i samband med kemiska behandlingar, man kan alltså bleka hår utan slitage. 

(Englund 2015b [www]) 

Blogginlägget börjar med en berättelse om hur skribenten har bekantat sig med Olaplex-produkten. 

Det antyds att produkten har någonting med hår att göra, men någon närmare information ges inte i 

det första stycket. Stycket slutar med den öppna frågan Men vad är då Olaplex? Undanhållandet av 

information om produkten tillsammans frågan som kräver denna information syftar till att få läsaren 

att bli intresserad för vad som står i resten av inlägget. Texten fortsätter med skribentens svar på 

frågan. Här intar skribenten en expertroll i förhållande till sina läsare, vilket dock mildras med att 

skribenten berättar att även hon hade bekantat sig med produkten alldeles nyss. Blogginlägget har 

även en tydlig reklamfunktion: den gör reklam för Olaplex-produkten. 

De två andra kongruenta frågorna som är riktade till skribenten fungerar i princip på samma sätt 

men är lite mer speciella. Medan den första frågan introducerar en sakprosaliknande redogörelse för 

vad produkten Olaplex är, uppträder de två andra i narrativ berättelse och introducerar oväntade 

händelser. De är narrativa grepp som skapar dramatik.  Den ena av dem ställs i texten Dagens 

fråga:  

Exempel 9 

När vi bestämde oss för att skaffa ett till barn tänkte jag aldrig på missfall. ”Vi är unga, det kommer 

gå bra”. Men vad hände, jo två missfall nådde oss innan lillasyster blev till. 

(Uribe 2015a [www]) 

Frågan i exemplet fungerar som övergång från förväntning till verklighet. Först berättar skribenten 

om sitt tidigare antagande att det inte skulle vara svårt att skaffa ett annat barn. Frågan vad hände 

tillsammans med den adversativa konjunktionen men markerar dock en vändpunkt i berättelsen och 

antyder att svaret medför information som inte stämmer överens med skribentens antagande. Vad 

som sker här är således att frågan förbereder läsaren att ta emot den oväntade informationen 

samtidigt som den syftar till att skapa intresse för vad informationen är.  

Av de 3 metaforiska frågorna i materialet uttrycks 2 med påståendesatser och 1 med 

meningsfragment. Det finns inte några frågor i materialet som uttrycks med uppmaningssatser. De 2 
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påståendesatsformade metaforiska frågorna i materialet liknar varandra till sin form. Den ena finns i 

exempel 7 ovan: Jag köpte en snygg mockakjol idag, funderar på om jag ska ha på mig den.. (Nilsson 

2015a [www]). Den andra finns i texten Fotboll, Krägga, bad, napp och blygd.:  

Exempel 10 

 Funderar på att kanske göra något åt mina läppar?? 

De försvinner ju med åldern. Som insjuknar och krymper. .  

(Graaf 2015a [www]) 

Frågorna ber om läsarens åsikt om hur skribenten ska förfara gällande sitt utseende. I exempel 7 

utnyttjas konstruktionen funderar på + bisats och i exempel 10 konstruktionen funderar på att x. 

Båda konstruktionerna utnyttjar samma verb och har ett elliptiskt jag-subjekt. På ett liknande sätt 

som med de kongruenta frågorna på den andra nivån ovan handlar det om skribentens funderingar 

och ovisshet som förvandlas till frågor när de presenteras till läsarna. I exempel 7 skapar 

huvudsatsen och bisatsen tillsammans en betydelse av att skribenten inte är säker på om hon ska ha 

på sig kjolen, och jag tolkar detta som ett krav för läsarens åsikt. I exempel 10 ber skribenten 

metaforiskt om läsarens åsikt om tanken att göra en skönhetsoperation. Även de två punkterna efter 

den första och de två frågetecknen efter den andra konstruktionen implicerar att ett svar är förväntat. 

Den metaforiska konstruktionen med påståendesats och avsaknaden av direkt tilltal gör dock att 

frågorna är implicita och inte så tydligt riktade till läsaren. 

Ovan har jag endast diskuterat frågor i livsstilsbloggarnas brödtexter. Det finns dock även en fråga i 

rubrikerna: Vad är Olaplex? (Englund 2015b [www]). Rubriken ställer den fråga som blogginlägget 

syftar till att svara på. Samtidigt fungerar frågan som en intresseväckare på samma sätt som de ovan 

diskuterade frågorna som skribenten svarar på. 

 

 

4.2.3 Erbjudanden i livsstilsbloggar 

 

Erbjudanden definierades i kapitel 3 som språkhandlingar som används i utbytet av varor och 

tjänster när sändaren har en givande talarroll. Det konstaterades även att det inte finns några 

kongruenta realiseringar av erbjudanden i det svenska språket utan att alla är metaforiska. Av de 

661 språkhandlingarna i livsstilsbloggarnas brödtexter utgör erbjudandena 22 stycken. Av 

bloggtexterna innehåller 12 stycken inga erbjudanden alls. De övriga texterna innehåller 1–8 

erbjudanden var. Eftersom erbjudanden inte har några kongruenta realiseringar i det svenska 
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språket, behandlar jag dem enligt satstyp. Som det framgår av tabell 3, är satstyperna är fördelade 

på följande sätt: 15 erbjudanden har påståendesatsform, 5 uppmaningssatsform och 2 frågesatsform. 

Det finns inga meningsfragment som uttrycker erbjudanden i materialet. 

 

Tabell 3. Erbjudanden i livsstilsbloggarnas brödtexter 

 påståendesats frågesats uppmaningssats meningsfragment sammanlagt 

erbjudanden 15 (68,2 %) 2 (9,1 %) 5 (22,7 %) 0 (0,0 %) 22 (100 %) 

 

Den vanligaste realisationen av erbjudanden i livsstilsbloggarna är påståendesats. Med 

påståendesatser uttrycks 2 olika typer av erbjudanden. Dessa är erbjudanden av länkar och 

erbjudanden av vad skribenten tänker inkludera i det följande blogginlägget. 

Den första och största gruppen av påståendesatsformade erbjudanden ger läsaren länkar till andra 

blogginlägg eller webbsidor. Det finns 12 sådana erbjudanden. Vad som är anmärkningsvärt med 

erbjudandena är att ett blogginlägg, SEX FINFINA FRANSKA FILMER PÅ NETFLIX. (Beijer 

2015b [www]), innehåller 8 av dem. I inlägget ges läsaren tips på sex franska filmer som skribenten 

gillar. Varje film presenteras under sin egen mellanrubrik och i slutet av varje presentation ges en 

länk till filmens trailer med den elliptiska påståendesatsen Trailer här. I slutet av inlägget erbjuder 

skribenten även länkar till andra filmer som hon gillar och till sina tidigare blogginlägg om filmer. 

I texten INFÖR TJEJFESTEN... erbjuds läsaren också länkar. I texten berättar skribenten om och 

ger bilder av en fest hon hade ordnat. Texten avslutas med ett erbjudande av länkar till fler bilder av 

festen: 

Exempel 11 

Fler bilder kommer i nästa inlägg. Tills dess kan ni kolla in fler bilder från kvällen HÄR och HÄR! 

(Wahlgren 2015a [www]) 

Erbjudandet riktas explicit till läsarna med hjälp av ni-tilltal. Av erbjudandet framgår även att 

skribenten förutsätter att läsaren är intresserad av att se bilderna. En sådan här användning av länkar 

till webbsidor som speglar skribentens intressen eller som i detta fall visar bilder på vad skribenten 

har gjort bidrar till att skapa en digital värld omkring bloggen och dela denna värld med läsaren, 

vilket skapar interpersonell närhet. Denna strategi diskuterades i avsnitt 2.3. 
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Den andra typen av påståendesatsformade erbjudanden i materialet avser fall där skribenten 

erbjuder sig att göra någonting i de följande blogginläggen. I exempel 11 ovan är meningen Fler 

bilder kommer i nästa inlägg (Wahlgren 2015a [www]) ett sådant erbjudande; skribenten erbjuder 

sig att lägga upp fler bilder av festen i det följande inlägget. Samtidigt fungerar erbjudandet som ett 

sätt att locka läsaren tillbaka till bloggen. 

Med uppmaningssatser uttrycks det 3 konkreta erbjudanden och 2 erbjudanden av länkar. I texten 

Nellie Berntsson the book finns det båda typerna av erbjudanden:  

Exempel 12 

Vi hörs om en stund då? Vill ni tävla under tiden? Ta med dig en kompis & vinn hela er shopping 

ihop med mig? Är du laddag [sic!] & sugen? Klicka in HÄR för att tävla. 

(Berntsson 2015b [www]) 

I exemplet ovan erbjuds läsaren en möjlighet att delta i en tävling. De två första markerade 

erbjudandena är konkreta; läsaren ges en möjlighet att ta med sig en kompis och vinna priset som är 

en shoppingrunda med skribenten. Dessa två erbjudanden är samordnade och meningen avslutas 

med ett frågetecken som får erbjudandena att likna frågor. Uppmaningssatsernas befallande karaktär 

minskas, och det verkar som skribenten frågar om läsaren ska ta med sig kompisen och delta. 

Läsaren ges en möjlighet att avvisa erbjudandet, vilket gör språkhandlingen mindre ansiktshotande.  

Det sista erbjudandet ger läsaren en länk till en sida där det finns instruktioner för hur man tävlar. 

Erbjudandet är mer direkt än de två första: uppmaningssatsen mjukas inte längre upp.  

I exempel 12 finns det även ett frågesatsformat erbjudande: Vill ni tävla under tiden? Erbjudandet 

är konkret men oprecist. Läsaren ges en möjlighet att delta i en tävling, och erbjudandet preciseras 

med de två uppmaningssatsformade erbjudanden som följer efter frågesatsen. Den slutna 

frågesatsen gör båda läsarens alternativ, att tävla eller inte, synliga. Detta gör det lättare för läsaren 

att avvisa erbjudandet, vilket skapar ett mindre påträngande intryck än en uppmaningssats såsom 

Delta i denna tävling under tiden! skulle. I exemplet sker det en glidning från den försiktiga 

frågesatsformuleringen via uppmjukade uppmaningssatser med ett frågetecken och en annan 

frågesats till en direkt uppmaningssats som uttrycker ett erbjudande som är svårare att avvisa.  I 

materialet finns det också ett annat frågesatsformat erbjudande. Det är också konkret och uttrycks i 

samma text. 
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4.2.4 Uppmaningar i livsstilsbloggar 

 

Uppmaningar definierades som krav på varor och tjänster i kapitel 3, och det konstaterades att den 

kongruenta realiseringen av en uppmaning är en uppmaningssats. Uppmaningar är den näst minsta 

gruppen av språkhandlingar i livsstilsbloggtexterna. Av de 661 språkhandlingarna i 

livsstilsbloggarnas 20 brödtexter är 18 stycken uppmaningar. De är fördelade på följande sätt: 7 

bloggtexter innehåller 1–4 uppmaningar och 13 texter inga uppmaningar. Antalet kongruenta 

uppmaningar i texterna är 5 och metaforiska 13. Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Uppmaningar i livsstilsbloggarnas brödtexter.  

 kongruenta metaforiska sammanlagt 

uppmaningar 5 (27,8 %) 13 (72,2 %) 18 (100 %) 

 

De 2 mest befallande kongruenta uppmaningarna i materialet finns i texten Sluta kommentera min 

röv! vars rubrik också är en kongruent uppmaning. I texten uttrycker skribenten krav till läsarna att 

sluta skriva kommentarer om hennes baksida: 

Exempel 13 

Vaknade upp med ordentlig träningsvärk i röven idag (och inte i låren) skön känsla för då vet man 

att mannar gjort rätt på gymmet!  Men ändå ska jag samtidigt vakna upp till kommentarer 

gällande min röv på instagram, LÄGG NEEERRR!! Den här besattheten av rövar, vart kommer 

den ifrån egentligen? Det är lixom 13 åringar [sic!] som skriver ”no ass”. Man ba jo jag har visst en 

röv för jag kan sitta, gå, skita.. Ja allt det där en vanlig människa med en fungerande röv kan. Så 

lägg ner skiten för det är så tröttsamt. 

(Nilsson 2015b [www]) 

Texten börjar med att skribenten uttrycker sin tillfredsställelse med sin träning. Detta kontrasteras 

med de negativa kommentarer som hon har fått på det sociala mediet Instagram. Kravet att de som 

kommenterar slutar detta uttrycks två gånger i exemplet. Först uttrycks det kort och rakt utan några 

tillägg. Kravets styrka framhävs med användningen av versaler, fetstil, avvikande stavning som 

härmar ett kraftfullt uttal av uppmaningen samt de två utropstecknen i slutet av meningen. Det 

handlar om direkt påbud. Det andra påbudet kommer något senare i exemplet efter att skribenten 

förklarat orsakerna till sin frustration något mer. Det andra påbudet är mindre kraftfullt: det används 

gemener utan fetstil, stavningen är normal och meningen avslutas med punkt. Påbudet introduceras 

med ordet så, som skapar ett orsakssamband med förklaringen innan. Påbudet följs av ett påstående 

som förklarar varför man ska sluta kommentera, vilket också motiverar språkhandlingen. 
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Användningen av ordet skiten meddelar dock en negativ attityd, och den kongruenta formen gör 

också detta påbud rakt. Båda påbuden är ansiktshotande: de hotar läsarens ansikte genom att 

meddela att skribenten vill förhindra dem från att agera på ett visst sätt. Trots detta används inga 

indirekta modifieringar eller artiga tillägg. Min tolkning är att detta beror på att reglerna redan har 

brutits genom läsarnas kommentarer som hotar skribentens positiva ansikte. Påbuden skyddar 

skribentens ansikte genom att kräva dem som har kommenterat att sluta med detta. Det finns ingen 

anledning för skribenten att bry sig om läsarens ansikte när denna redan har hotat hennes. 

Det finns även mindre påfallande kongruenta uppmaningar i materialet. I texten SNART SÅ berättar 

skribenten om ett träningspass som han har haft med sin bror och uppmanar läsaren att prova det: 

Exempel 14 

Efter alla ryck körde vi lite frontsquats och sedan avslutade vi med en 21-15-9 [ett träningspass 

som består av tre varv med 21, 15 och 9 repetitioner (Crossfit Södermalm/Workout of the day  

[www]), min anmärkning] 

Jag: ohs [overhead squat (CrossFit Mjölby/CrossFit – Do you speak it? [www]), min anmärkning] 

50 kg, brorsan backsquat 50 kg 

pull-ups. 

Eftersom brorsan inte har rörlighet för ohs gjorde han backsquat och pull-ups, det verkade som den 

sög på ganska bra ändå. Prova gärna, ni kan även byta ut pull-ups mot exempelvis push-ups. 

(Rosa 2015a [www]) 

Användningen av satsadverbialet gärna i den kongruenta uppmaningen skapar en vänlig ton; det är 

önskvärt att läsaren provar passet. Den vänliga tonen fortsätter i det hjälpfulla rådet till läsaren för 

hur hen kan modifiera passet. Rådet uttrycks med en metaforisk påståendesatskonstruktion.  

Metaforiska påståendesatskonstruktioner används också i andra texter till att uttrycka råd. Det finns 

både generella råd om livet och råd som gäller mer specifika områden. I texten Vad är Olaplex? ger 

skribenten instruktioner för hur Olaplex-hårprodukten används:  

Exempel 15 

Vi fick som sagt med oss en liten flaska hem som vi kunde använda ca en gång i veckan för att 

håret ska hålla sig starkt och fint. Man applicerar produkten från rot till topp i fuktat hår, kamma 

[sic!] försiktigt igenom och låter den sitta i ca 10 minuter. Sedan tvättar man ut produkten med 

schampo och balsam.  

(Englund 2015b [www]) 

Uppmaningarnas påståendesatskonstruktioner är distanserade. Läsaren tilltalas inte direkt, utan det 

vaga pronomenet man används generellt för att syfta till vem som helst, inklusive läsaren. I hela 

materialet används pronomenet man oftare än ni i råd med påståendesatsform, vilket möjligen kan 

förklaras med att skribenten inte vill hota läsarens negativa ansikte. Pronomenet du används i inga 



48 
 

råd i materialet. Smilisen i slutet av exemplet skapar ett förtroligt intryck. Vad som är 

anmärkningsvärt med hela blogginlägget är att läsaren inte uppmanas att köpa produkten trots att 

blogginlägget har en tydlig reklamkaraktär. Produkten prisas, men det finns inte några länkar till 

webbsidor där produkten kan beställas eller information om var man kan köpa produkten över 

huvud taget.   

Utöver råd, realiserar påståendesatser även rekommendationer och en tillåtelse, språkhandlingar 

som kan uppfattas som särskilda typer av uppmaningar. I texten Träningshets rekommenderar 

skribenten en sund livsstil som tillåter en att unna sig ibland: 

Exempel 16 

Jag rekommenderar alla till att börja träna, äta bra och må bra. Jag rekommenderar också alla att 

prova Ben&Jerrys fudge brownie, den är overklig. Det är fördelen med att träna, då kan man unna 

sig. 

(Rosa 2015b [www]) 

I exemplet ger skribenten rekommendationer till vad alla borde göra. Det är människorna generellt 

som rekommendationen gäller; språkhandlingen syftar inte specifikt på läsaren. Skribenten 

rekommenderar först att man gör sunda val i livet, vilket sedan kontrasteras med 

rekommendationen att prova en viss glassprodukt. Kontrasten förklaras med påståendet att träning 

medför en fördel: nämligen tillåtelsen att unna sig. De två sista språkhandlingarna, påståendet och 

tillåtelsen överlappar något till sina funktioner. Tillåtelsen är en del av motiveringen till varför 

skribenten kan rekommendera både sund livsstil och glass, men den presenteras som sin egen 

huvudsats i stället för en underordnad bisats, och därför har jag analyserat den som sin egen 

språkhandling. 

 

 

4.2.5 Andra språkhandlingar i livsstilsbloggar 

 

I avsnitt 3.3.6 diskuterades sådana språkhandlingar som inte kan beskrivas som utbyte av 

information eller varor och tjänster utan till exempel som fraser som inleder eller avslutar 

interaktionen och som självuttryck. Andra språkhandlingar utgör den näst största gruppen av 

språkhandlingar i livsstilsbloggarnas brödtexter. Av de 661 språkhandlingarna i materialet utgör 

andra språkhandlingar 56 stycken. Dessa är fördelade på följande sätt mellan texterna: 18 

bloggtexter innehåller 1–9 andra språkhandlingar och 2 texter inga. Av de andra språkhandlingarna 

är 17 stycken läsarorienterade och 39 självuttryckande. Se tabell 5. 



49 
 

Tabell 5. Andra språkhandlingar i livsstilsbloggarnas brödtexter 

 antal 

läsarorienterade 17 

självuttryckande 39 

alla 56 

 

Av de 17 läsarorienterade andra språkhandlingarna i materialet är 8 inledande och avslutande 

hälsningar. Avskedsfraser är vanligare än inledande hälsningar: det finns 6 avskedsfraser och 2 

inledande hälsningar i materialet. Signaturer, det vill säga språkhandlingar som utgörs endast av 

skribentens namn eller användarnamn och möjliga titel mot slutet av inlägget, har här kategoriserats 

som en typ av avskedsfras. Ett exempel på en annan typ av avskedstagande finns i texten Fotboll, 

Krägga, bad, napp och blygd.: 

Exempel 17 

Kram på dig!! 

Syns lite senare <3 

(Graaf 2015a [www]) 

 

Här uttrycker skribenten avsked med två språkhandlingar. Stilen är mycket familjär och liknar 

meddelanden mellan vänner: skribenten skickar en kram till läsaren, som tilltalas med pronomenet 

dig, och det andra avskedet avslutas med ett hjärta. Dessa drag bidrar till att konstruera en 

vänskapsrelation mellan skribenten och läsaren. 

 

En av de 2 inledande hälsningarna i materialet uttrycks i texten Godmorgon!, vars rubrik också är 

en hälsning: 

Exempel 18 

Godmorgon kära läsare! Läget? 

(Matsson 2015b [www])  

Textens början imiterar inledningen av en dialog med en hälsning som följs av en fråga om hur 

läsaren mår. Skribenten har markerat hälsningen med fetstil, vilket betonar språkhandlingen som 

något viktigt i texten. Skribentens attityd till läsaren kommer fram i det positiva adjektivet kära, 

som även skapar närhet till läsaren.   

En annan typ av läsarorienterade andra språkhandlingar i materialet är tack. Det finns 7 av dem. I 

texten Fotboll, Krägga, bad, napp och blygd. uttrycks 2 av dessa. I ett tidigare inlägg hade 

skribenten postat en bild på sin son som hade haft napp i munnen. Hon hade konstaterat att hon 



50 
 

visste att det borde slutas med napp och ursäktat sig själv för att de inte gjort det än. (Graaf 2015b 

[www]) I detta inlägg tackar hon läsarna för deras kommentarer gällande nappen: 

Exempel 19 

Pust!!!! Tack för alla sköna NAPP-KOMMENTARER... 

Som någon skrev. Charlie är tre och våran familj har varit med om mycket de [sic!] senaste 

året. ALLT har sin tid….  

Jag skrev faktiskt om napp och ”ursäktade” mig själv, för i vanligaste fall brukar det bli 

ramaskri i kommentarsfältet när ett litet barn har napp på bilder. Jag orkade inte det, och 

ville ursäkta mig. 

Nu behövde jag inte det. TACK! 

(Graaf 2015a [www]) 

Exemplet är intressant ur ett interpersonellt perspektiv eftersom skribenten tar upp och reagerar till 

de verkliga läsarnas kommentarer i själva inlägget. De två tacken riktas till de läsare som skrivit 

dessa kommentarer. Tack som språkhandlingar är intressanta därför att de enligt Brown & Levinson 

(1987:67) hotar skribentens eget ansikte genom att medge att skribenten står i skuld till läsaren. Det 

handlar om att skribenten på sätt och vis förödmjuker sig (Brown & Levinson 1987:67). I exemplet 

ovan medger skribenten att hon står i skuld till läsarna som inte valde att kritisera henne för nappen. 

Detta konstruerar en relation där skribenten står i maktunderläge i förhållande till läsaren, vilket för 

övrigt är tämligen ovanligt i materialet. 

I exemplet ovan finns det även en självuttryckande interjektion: Pust!!!! Denna interjektion avbildar 

en pust av lättnad över att läsarna inte hade kritiserat skribenten och medför ett intryck av en genuin 

reaktion. De fyra uttropstecknen efter interjektionen ger den mer kraft. Självuttryckande andra 

språkhandlingar i livsstilsbloggarna uttrycks även exempelvis i slutet av texten SOMMARENS 

TJEJFEST!, där skribenten berättar om en fest hon hade ordnat. Även här uttrycks de i samband 

med tack: 

 Exempel 20 

Vilken underbar kväll det blev! Och hur tacksam och glad är inte jag som har så många fantastiska 

vänner! 

Tack för att ni kom , [sic!] tack för alla fina presenter jag fick, och TACK min [sic!] vänner för att 

ni berikar mitt liv..! <3 

(Wahlgren 2015b [www]) 

Det första utropet uttrycker skribentens intryck av kvällen och det andra hennes tacksamhet om och 

glädje över sina vänner. Sådana här uttryck för skribentens personliga känslor skapar ett intryck av 

intimitet och omedelbarhet. Skribenten är mycket synlig i dessa.   
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4.3 Analys av forskarbloggar 

 

I detta avsnitt presenteras analysen av de 20 forskarblogginläggen i materialet. Analysen är 

disponerad i fem delar. I underavsnitten 4.3.1–4.3.4 behandlas de grundläggande språkhandlingarna 

påståenden, frågor, erbjudanden och uppmaningar i var sitt underavsnitt. Andra språkhandlingar i 

materialet är samlade i underavsnitt 4.3.5. I varje underavsnitt presenteras först en kort kvantitativ 

överblick över hur vanlig språkhandlingen i fråga är i materialet. I samband med de grundläggande 

språkhandlingarna anges även antalet kongruenta och metaforiska realiseringar. Efter överblicken 

ges det typiska exempel på språkhandlingen i materialet och dessa diskuteras kvalitativt i 

förhållande till den interpersonella relationen mellan skribent och läsare. Även några mindre 

vanliga fall tas upp. I bilaga 2 visas den kvantitativa fördelningen av språkhandlingarna mellan de 

20 forskarbloggtexterna. 

 

 

4.3.1 Påståenden i forskarbloggar 

 

Påståenden definierades i kapitel 3 som språkhandlingar som en sändare med en givande talarroll 

använder i utbytet av information. Det konstaterades att den kongruenta realiseringen av ett 

påstående är en påståendesats. Påståenden är den största gruppen av språkhandlingar i materialet.  

Av de 603 språkhandlingarna i forskarbloggarnas 20 brödtexter är antalet påståenden 514. 

Påståenden är den största gruppen av språkhandlingar i varje blogginlägg. Det finns 7–122 

påståenden per inlägg i materialet. Variationen i antalet påståenden i de olika blogginläggen är 

därmed mycket stor. Som tabell 6 visar, är antalet kongruenta påståenden i texterna 510 och 

metaforiska 4. 

 

Tabell 6. Påståenden i forskarbloggarnas brödtexter 

 kongruenta metaforiska sammanlagt 

påståenden 510 (99,2 %) 4 (0,8 %) 514 (100 %) 

 

I materialet kan det urskiljas olika typer av kongruenta påståenden. Utöver rent informativa 

påståenden, finns det bland annat förklarande, exemplifierande, beskrivande, argumenterande och 

kritiserande påståenden samt metatext. Vad gäller konstruering av närhet mellan skribenten och 
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läsaren, är variationen stor: det finns både distanserade och närhetsskapande påståenden i 

materialet. Nedan ges några typexempel av påståenden som uppträder i forskarbloggarna.  

Ett exempel på rent informativa kongruenta påståenden finns i texten Resultat efter tre 

provtagningar i uppföljningsstudien. Texten syftar till att informera läsaren om resultaten av en 

medicinsk studie av hur halterna av ett kemikalium sjunker i deltagarnas blod: 

Exempel 21 

113 personer mellan 4 och 83 års ålder följs upp var tredje månad för att kontrollera att halterna 

PFAS i blodet sjunker och för att mäta hur lång tid det tar för halterna att sjunka. Hittills har tre 

prover tagits, i juni 2014, oktober 2014 och januari 2015. Resultaten från de första tre 

provtagningarna visar att halterna sjunker som förväntat. 

Från första provtagningstillfället i juni 2014 till tredje provtagningen i januari 2015 har halterna 

PFHxS för hela gruppen sjunkit med 12 %, för PFOA med 10 % och för PFOS med 16 %. 

(Andersson 2015a [www]) 

Först ger skribenten läsaren bakgrundsinformation om studien. Hon berättar vad som studeras och 

på vilket sätt. Efter denna redogörelse ger hon först de generella resultaten för att sedan gå in på 

detaljer. Texten är mycket distanserad: skribenten görs osynlig med hjälp av passiva konstruktioner, 

och läsaren varken tilltalas eller omtalas. 

Förklarande och exemplifierande påståenden används i materialet till att göra texten lättare för 

läsaren att förstå. I början av texten Dagens ord: Skärmsnegling förklarar skribenten fenomenet 

mutual monitoring med hjälp av konkreta exempel från vardagen. Jag har målat de exemplifierande 

påståendena i exemplet: 

Exempel 22 

I närheten av andra människor vill vi ha koll. Koll på vad dom gör och hur dom beter sig. Inte så att 

vi måste glo hela tiden, men i ögonvrån registrerar vi deras förehavanden. Erwing Goffman började 

studera mänsklig interaktion under 50- och 60-talet och beskrev denna bevakning som mutual 

monitoring. Mutual för att alla parter håller koll på varande. På ett café eller i ett klassrum är 

således denna bevakning ömsesidig. 

Så när en annan café-besökare sitter och läser en papperstidning så kikar du efter vad dom är 

involverade i och kategorisera [sic!] personen som tidningsläsare, innan blicken flyttas för 

granskning av nästa person. Vi gör detta kontinuerligt. Kikar upp från vad vi nu håller på med och 

sveper med blicken över rummet. 

(Lindroth 2015a [www]) 

Användning av förklarande och exemplifierande påståenden avslöjar även någonting om den tänkta 

läsaren. Att sådana påståenden används, visar att den tänkta läsaren förmodas behöva dessa 

exempel till att förstå fenomenet. Texten förutsätter således inte att läsaren är insatt i ämnet, utan 

snarare utgår från antagandet att läsaren inte känner till begreppet som förklaras i texten. Skribenten 
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intar här en lärarroll som är kunskapsmässigt överlägsen i förhållande till den tänkta läsaren.  Till 

skillnad från exempel 21 konstruerar detta exempel även närhet mellan skribenten och läsaren. I 

utdraget används pronomenet vi till att syfta både på skribenten och på läsaren. Detta skapar ett 

samband mellan dem; de har någonting gemensamt. Samtidigt minskas distansen som den 

kunskapsmässiga överlägsenheten medför. I en av meningarna tilltalas läsaren med pronomenet du, 

vilket gör att läsaren står ensam i rampljuset och effekten blir därmed personligare. 

Vissa texter liknar debattartiklar: de tar ställning, korrigerar missuppfattningar och kritiserar 

problematiska texter och fenomen. I dessa texter förekommer kritiska och argumenterande 

påståenden. En sådan text är Ett nytt ”Luciabeslut” är inte (juridiskt) möjligt. Skribenten är 

doktorand i barn- och migrationsrätt, och i texten tar hon upp förslaget av ett ”Luciabeslut” som en 

lösning till flyktingfrågan och förklarar varför en sådan lösning inte är möjlig. De argumenterande 

och korrigerande påståendena har målats: 

Exempel 23 

Det händer att det höjs röster om att det är ”dags för ett nytt Luciabeslut”. Med ”Luciabeslutet” 

avses ett beslut om asylpolitik som togs av regeringen den 13 december 1989. Beslutet innebar att 

bara personer som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention och personer ”som i övrigt 

[hade] särskilt starka skyddsbehov” skulle beviljas asyl i Sverige. Beslutet går att läsa här (sidan 

78). 

Med anledning av att en politiker häromdagen skrev att det är dags ”att utlysa undantagstillstånd i 

flyktingfrågan, tillfälligt stoppa invandringen och ta en paus för att tänka över systemet” är det 

kanske bra att en gång för alla reda ut varför ett nytt ”Luciabeslut” inte är (juridiskt) möjligt. 

Det allra, allra viktigaste att ha i åtanke är att år 1989, när Luciabeslutet fattades, var Sverige 

inte en del av EU. Det innebär att de asylregler utöver de svenska landet behövde förhålla sig till 

på den tiden framförallt var bestämmelserna i flyktingkonventionen. - - 

Idag måste Sverige dock, utöver flyktingkonventionen, även förhålla sig till EU-regler. 

(Dane 2015b [www]) 

I början av texten berättar skribenten att ett ”Luciabeslut” har föreslagits och förklarar vad beslutet 

innebär. Hon erbjuder även en länk till webbsidan där beslutet kan läsas. Därefter konstaterar hon 

kraftfullt att hon anser att det kanske är bra att en gång för alla förklara varför ett sådant beslut inte 

är juridiskt möjligt. Det är i synnerhet detta påstående genom vilket skribenten intar en expertroll i 

förhållande till läsaren. Påståendet antyder att läsaren kanske inte vet att ett ”Luciabeslut” inte är 

möjligt och att detta behöver därmed förklaras. Efter detta börjar skribenten argumentera för 

påståendet att beslutet inte är möjligt genom att förklara skillnaderna mellan situationen när 

Luciabeslutet fattades och nuläget. Den kunskapsmässigt överlägsna rollen syns även i de säkra, 

ogarderade formuleringarna. 
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Det är dock inte alla påståenden i forskarbloggarnas brödtexter som bidrar till en saklig, 

informerande och argumenterande stil, utan det finns även berättande och beskrivande påståenden. 

Ett intressant fall är texten En värld under ytan där skribenten imiterar en skönlitterär stil när hon 

berättar om sitt arbete som marinbiolog och om plankton som hon studerar:  

Exempel 24 

Mitt mikroskop är inte bara ett vanligt mikroskop. Det är i själva verket någonting helt annat. Det 

är en portal till en annan värld. En osynlig värld, full av skräckinjagande havsvidunder och 

märkliga genomskinliga varelser som med sina egendomliga egenskaper och fantastiska förmågor 

utgör själva grunden för allt som lever i havet. Den här världen är essentiell och livsavgörande. 

Utan den skulle det inte finnas några färggranna fiskar eller solande sälar, ingasmaskiga blåmusslor 

eller ostron att slurpa i sig till champagnen. Inga humrar, inga koraller, inga valar. Ingenting. 

(Crona 2015a [www]) 

I exemplet presenteras informationen om plankton inte rakt ut. I stället använder skribenten 

beskrivande påståenden och metaforer till att måla en bild av livet under ytan: adjektiv används 

flitigt, mikroskopet presenteras som en portal till en annan värld och plankton beskrivs som 

skräckinjagande havsvidunder. Detta skapar allusioner till sagor och andra skönlitterära texter. 

Retoriska grepp såsom upprepning av ordet inga i slutet av exemplet och allitteration i 

formuleringarna egendomliga egenskaper och fantastiska förmågor påminner om poesi. 

Antalet metaforiska påståenden i materialet är betydligt mindre än kongruenta. Av de 4 metaforiska 

påståendena i forskarbloggarnas brödtexter uttrycks 2 med frågesatser och 2 med uppmaningssatser. 

I texten På tvers av fag används en retorisk fråga till att uttrycka ett påstående om prisandet av 

tvärvetenskaplig forskning: 

Exempel 25 

2015 har blivit utsett till tvärvetenskapens år på Universitetet i Oslo. Det är ett föga radikalt grepp 

givetvis, för konnotationerna till ordet tvärvetenskap är idel positiva, oavsett vem man frågar. Och 

gränsar det inte till kliché när det i högtidstalen annonseras att den mest intressanta och mest 

nydanande forskningen nuförtiden inte sker inom de akademiska disciplinernas kärnområden utan i 

gränslandet mellan olika discipliner, när forskare med olika metodiska och teoretiska kompetenser 

möts över gemensamma forskningsproblem? 

(Tengberg 2015b [www]) 

Till synes verkar det som den målade språkhandlingen frågar om prisandet av tvärvetenskaplighet 

är en kliché, men egentligen handlar det om ett påstående. Det är ett typexempel på en retorisk fråga 

som Lagerholm (2008:167) beskriver som ett förtäckt påstående. Språkhandlingen kräver inget 

svar, utan svaret är invävt i den: annonseringarna i högtidstalen gränsar till kliché.  
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4.3.2 Frågor i forskarbloggar 

 

I kapitel 3 konstaterades att frågor är krav på information enligt SFG och att den kongruenta 

realiseringen av en fråga är en frågesats. Frågor är den minsta gruppen i materialet. Av de 603 

språkhandlingarna i materialet är antalet frågor endast 7. Frågorna är fördelade på följande sätt 

mellan texterna: 5 bloggtexter innehåller 1–2 frågor och 15 inlägg inga frågor alls. Av frågorna är 6 

kongruenta och 1 metaforisk. Se tabell 7. Vidare finns det 1 sluten fråga och 6 öppna frågor. Vad 

som utmärker alla frågor i forskarbloggarnas brödtexter är att de inte riktar sig till läsaren; det finns 

således inga frågor som läsaren förväntas att svara på. Det handlar ändå fortfarande om frågor, 

eftersom det finns ett krav på svar, men det riktas till skribenten själv. 

 

Tabell 7. Frågor i forskarbloggarnas brödtexter 

 kongruenta metaforiska sammanlagt 

frågor 6 (86 %) 1 (14 %) 7 (100 %) 

 

Av de 6 kongruenta frågorna i materialet är 5 öppna. Vidare är de intresseväckare till sin funktion. 

Skribenten ställer frågorna och svarar själv på dem. Enligt Lagerholm (2008:124) är sådana frågors 

syfte pedagogiskt: de ska väcka nyfikenhet och fånga läsarens uppmärksamhet. Ett exempel på en 

sådan fråga finns i texten Behöver svarta hål gå till frisören? Texten börjar med att skribenten 

målar upp en bild av stämningen på en konferens där Stephen Hawking håller ett föredrag: 

Exempel 26 

Jag har nog aldrig sett en sådan uppmärksamhet kring ett vetenskapligt föredrag på en konferens i 

fundamental fysik! Kameror knäpper och mikrofoner sträcks fram. Det blev ett lite kortare föredrag 

på en kvart följt av en längre diskussion där Hawking stavade fram kortare svar. 

Vad gick det hela ut på? 

(Danielsson 2015a [www]) 

Skribenten framhäver den stora uppmärksamheten som Hawkings föredrag fick men avslöjar inte än 

vad föredraget handlade om. Detta är ett sätt att väcka intresse hos läsaren för vad som står i resten 

av blogginlägget. Frågan som följer beskrivningen framhäver mysteriet. Den uttrycks inte längre 

med skribentens egen röst utan med den hypotetiska, intresserade läsarens röst och riktas till 

skribenten. Genom att utnyttja den verkliga läsarens allmänna kännedom om att frågor brukar 

svaras, skapar frågan nyfikenhet hos denna: hen förväntar sig att få ett svar. Vidare gör den 

kongruenta frågesatsformen frågan lättigenkännbar och prototypisk, och därmed blir kravet på svar 
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också särskilt tydligt. En metaforisk formulering skulle kunna mjuka upp kravet på svar, vilket i sin 

tur skulle minska effekten. Trots att det inte är läsaren som förväntas att svara på frågan, får hen en 

möjlighet att fundera på vad svaret är innan hen läser vidare, vilket också bidrar till att väcka 

intresse. Att frågan utgör sitt eget, mycket kort stycke, gör att den sticker ut ur texten. Även den 

kongruenta frågesatsformen framhäver frågan i förhållande till den omgivande texten som består av 

påståendesatser. Frågan fungerar också som ett strukturellt verktyg som ordnar texten och 

introducerar den information som följer efter frågan.  

I materialet finns det även en kongruent fråga som är sluten. Också den besvaras av skribenten. 

Frågan finns i texten Död eller levande. I texten diskuterar skribenten den hypotetiska frågan vad 

som skulle hända om man hamnade i ett svart hål. Slutsatsen är att man skulle dö och förbli levande 

samtidigt: 

Exempel 27 

Att olika perspektiv leder till att saker ser olika ut är vi vana vid från vardagen. En stol ser till 

exempel väldigt olik ut om du tittar på den från sidan, framifrån, eller om du lägger dig under den. 

Detta kan man se som ett slags relativitet och någon motsägelse blir det inte – det är samma stol 

ändå. I den speciella relativiteten handlar olika perspektiv om olika hastighet vilket leder till att tid 

och rum blandas ihop – ytterligare ett slags relativitet. Det som vi har att göra med i samband med 

svarta hål kan ses som den allra värsta sortens relativitet där inte ens liv och död är absoluta. Den 

som stannar utanför ser hur resenären brinner upp vid horisonten medan resenären själv inte märker 

något särskilt. 

Kan man verkligen ha det på det viset? Kanske. Fortsättning följer. Hawking är i landet några dagar 

till. 

(Danielsson 2015b [www]) 

Efter att ha kommit till slutsatsen att även liv och död är relativa när det gäller svarta hål ställer 

skribenten frågan om det verkligen kan vara så. Frågan indicerar en kritisk inställning och undran; 

den ifrågasätter slutsatsen. Detta framhävs med adverbet verkligen. Skribentens svar Kanske har en 

låg sannolikhetsgrad (Holmberg & Karlsson 2006:68), vilket också visar att skribenten inte är säker 

på om slutsatsen är korrekt.  Tillsammans med det oklara svaret och erbjudandet att mer 

information kommer senare syftar frågan också till att få läsaren att bli intresserad och att läsa även 

nästa inlägg. 

Den enda metaforiska frågan i materialet ställs tidigare i texten Död eller levande, och den har 

också en kritisk ton: 
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Exempel 28 

Frågan handlar om vad man upplever om man seglar in i det svarta hålet. Ingenting särskilt är det 

vanliga svaret baserat på att rumtiden egentligen inte ser särskilt märklig ut i närheten av 

horisonten. Det är förvisso en punkt utan återvändo, men några tydliga varningsskyltar finns inte 

utplacerade. Inte förrän det att personen krossas i singulariteten efter en liten stund, och allt tar slut, 

blir det riktigt obehagligt. I varje fall om det svarta hålet är tillräckligt stort. 

Men det finns något paradoxalt i allt detta. Slutsatsen blir att informationen finns tillgänglig BÅDE 

i Hawkingstrålningen som skickas ut från det svarta hålet OCH i det som hamnar inne i det svarta 

hålet. Informationen kopieras alltså. Och? Kopieringsapparater har man väl hört talas om? Frågan 

är hur bra de egentligen har lov att vara. För att all information skall kunna komma ut, och för att 

seglatsen in i det svarta hålet skall kunna ske helt opåverkad, måste all information kopieras och 

existera på båda ställena. Och nu slår kvantmekaniken till igen. Det går inte. Man kan inte kopiera 

på det sättet. Man säger att perfekt kloning är förbjuden i kvantmekaniken. 

(Danielsson 2015b [www]) 

Skribenten diskuterar i första stycket vad man antas uppleva i den hypotetiska situationen att man 

hamnar i ett svart hål. I andra stycket tar han upp en paradox som följer av antagandet: det innebär 

att informationen skulle kopieras och finnas kvar både i personen som hamnar i det svarta hålet och 

i Hawkingstrålningen. Genast efter att ha presenterat paradoxen ifrågasätter skribenten det med en 

annan röst som ställer frågan Och? vars betydelse är ungefär ’Och vad är problemet med detta?’ Att 

frågan uttrycks med ett meningsfragment som endast består av ett ord gör att frågan sticker ut ur 

materialet som mycket kortare än de andra språkhandlingarna omkring den. Den får mer slagkraft. 

Användningen av den additiva konjunktionen och skapar betydelser av att informationen som har 

getts inte räcker och att mer krävs. Frågan följs av ett kongruent påstående om att 

kopieringsapparater redan finns. Även om det finns ett frågetecken efter påståendesatsen, har jag 

analyserat den som ett påstående, eftersom jag anser att den fungerar snarare som motargument mot 

det tidigare påståendet att det finns ett problem med kopiering av information än som en riktig 

fråga. Vad som händer här är att skribenten använder en annan, kritisk röst som ifrågasätter texten 

för att sedan kunna återvända till sin egen, förklarande röst och bemöta kritiken. Därmed styrker 

skribenten sin argumentering och avvisar möjlig kritik från läsarna innan den ens ges.   

Tills vidare har jag bara diskuterat frågor i forskarbloggarnas brödtexter, men det finns även frågor 

bland rubrikerna. Av rubrikerna är 3 stycken frågor: Behöver svarta hål gå till frisören? 

(Danielsson 2015a [www]), Död eller levande (Danielsson 2015b [www]) och Hur farlig är 

deflation? (Fromlet 2015b [www]). Alla dessa nämner inläggets tema genom att ställa den primära 

fråga som texten svarar på. De två första är gåtfulla; båda ställer en sluten fråga som man endast 

kan förstå genom att läsa inlägget. Detta är ett sätt att väcka läsarens intresse. Speciellt den första 

rubrikens egendomlighet fungerar som intresseväckare. Den andra frågan är elliptisk och saknar 

frågetecken, vilket gör att den är tvetydig: man kan tolka den både som ett elliptiskt påstående och 

som en elliptisk fråga. Först när man läser inlägget kan man veta att det handlar om en fråga som 
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skribenten söker svar på. Jämfört med den första frågan är denna även mer gåtfull. Trots att den 

första frågan verkar orimlig, avslöjar den att inlägget handlar om svarta hål. Den andra frågan ger 

däremot inte några tips på vad eller vem som är död eller levande och i vilken kontext. Den tredje 

frågan Hur farlig är deflation? är lättare att förstå.  

 

 

4.3.3 Erbjudanden i forskarbloggar 

 

Erbjudanden definierades i kapitel 3 som språkhandlingar som används i utbytet av varor och 

tjänster när sändaren har en givande talarroll. Det konstaterades även att det inte finns några 

kongruenta realiseringar av erbjudanden i det svenska språket utan att alla är metaforiska. 

Erbjudanden är den näst största gruppen av språkhandlingar i materialet. Av de 603 

språkhandlingarna i forskarbloggarnas 20 brödtexter är antalet erbjudanden 33. Av bloggtexterna 

innehåller 10 stycken inga erbjudanden alls. De övriga 10 texterna innehåller 1–13 erbjudanden. 

Det största antalet, 13 erbjudanden, finns i texten Dane 2015a ([www]). Eftersom erbjudanden inte 

har några kongruenta realiseringar i det svenska språket, behandlar jag dem enligt satstyp. Som det 

framgår av tabell 8, är satstyperna fördelade på följande sätt: 22 erbjudanden har påståendesatsform, 

9 uppmaningssatsform och 2 är meningsfragment. I materialet uttrycks inga erbjudanden med 

frågesatser. Den tydliga dominansen av påståendesatser är påfallande med tanke på Karlssons och 

Holmbergs (2006:55) proposition att uppmaningssatsen möjligtvis kan betraktas som 

huvudalternativ när erbjudanden formas.  

 

Tabell 8. Erbjudanden i forskarbloggarnas brödtexter 

 påståendesats frågesats uppmaningssats meningsfragment sammanlagt 

erbjudanden 22 (66,7 %) 0 (0,0 %) 9 (27,3 %) 2 (6,1 %) 33 (100 %) 

 

I forskarbloggarna används påståendesatser till att realisera tre olika typer av erbjudanden. Den 

första och största gruppen består av 15 erbjudanden som länkar till andra texter och webbsidor. 

Länkar kan här betraktas som digitala varor som skribenten ger till läsaren, och därmed är det 

motiverat att kategorisera språkhandlingarna som erbjudanden. Syften med länkarna varierar 

någorlunda: skribenten kan rekommendera den intresserade läsaren andra liknande texter eller ge 

den kritiska läsaren möjligheten att studera källorna som skribentens argumentation grundar sig på. 
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Länkar används även i reklamsyfte. Graden av närhet som konstrueras mellan skribenten och 

läsaren varierar. En konstruktion som utnyttjas i de mer distanserade erbjudandena har den länkade 

webbsidan eller informationen som finns där som subjekt. En sådan konstruktion används i texten 

Ett nytt ”Luciabeslut” är inte (juridiskt) möjligt:  

Exempel 29 

Av de 6734 personer som beviljats uppehållstillstånd pga skyddsbehov i Sverige t o m 1 april i år 

var endast 15 personer övriga skyddsbehövande. I siffran 6734 har jag räknat de jag vet fick 

uppehållstillstånd pga just ett behov av skydd. Utöver de 6734 fick 364 personer tillstånd av 

humanitära skäl och 143 personer fick sina utvisningsbeslut stoppade pga att det fanns hinder emot 

att verkställa utvisningarna, det kan ha varit pga att det fanns skyddsskäl men det kan också ha varit 

pga t ex medicinska skäl. (Statistiken finns här). 

(Dane 2015b [www]) 

I utdraget redogör skribenten för statistik över asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige. Efter redogörelsen erbjuder hon länken till källan inom parentes. Varken skribenten eller 

läsaren träder fram i erbjudandet, och stilen är därmed distanserad och opersonlig.  

De minst distanserade erbjudandena i denna grupp tilltalar läsaren med andra persons pronomen. 

Detta händer i två texter, och texten Död eller levande är en av dem:  

Exempel 30 

Det absolut konstigaste inom den moderna fysiken handlar om vad som faktiskt händer om man 

trillar in i ett svart hål. Om du är ny på bloggen kan det vara till hjälp att först läsa Svarta hål är inte 

svarta och Svarta hål har dåligt minne? Eller åtminstone Hawking i toppform. Då är du någorlunda 

mentalt förberedd att hantera det som följer. Håll i dig. 

(Danielsson 2015b [www]) 

Här länkar skribenten till sina tidigare blogginlägg för att det skulle bli lättare för läsaren att förstå 

texten. Skribenten intar här rollen som en vänlig hjälpare, och du-tilltal skapar närhet mellan honom 

och läsaren.  

Den andra gruppen av erbjudanden som realiseras med påståendesatser i forskarbloggarna är 

erbjudanden av vad skribenten tänker publicera i sina följande inlägg. Det finns 2 av dem. Det ena 

finns i slutet av texten Behöver svarta hål gå till frisören? 

Exempel 31 

Men även om detta skulle lösa problemet med hur informationen kommer ut ur det svarta hålet, är 

allt ändå inte alldeles frid och fröjd. Du som har hängt med så här långt har kommit hyfsat långt 

med att förstå vad Hawkingstrålning handlar om, men det allra underligaste – och mest spännande 

– kvarstår. Men mer om detta kommer i morgon… 

(Danielsson 2015a [www])  



60 
 

Tidigare i inlägget har skribenten redogjort för hur information kan komma ut ur ett svart hål. I sista 

stycket antyder han att redogörelsen inte är heltäckande och att det finns någonting mer spännande. 

Detta är ett sätt att väcka intresse hos läsaren till vad det är skribenten syftar på, men detta avslöjas 

inte i inlägget, utan skribenten ger ett erbjudande att göra det följande dag. Erbjudandet syftar 

således till att locka läsaren att återvända till bloggen senare. 

Medan de två första grupperna av påståendesatsformade erbjudanden är bundna till texten, är den 

tredje gruppen kopplad till den materiella världen av konkreta varor och tjänster. Erbjudandena i 

denna grupp är de mest prototypiska till sin funktion och står även närmast det som uppfattas som 

erbjudanden i vardagsspråket. Det finns 7 erbjudanden i gruppen. Erbjudandena är relativt 

distanserade: skribenten görs synlig med vi-subjekt i 4 erbjudanden, men läsaren tilltalas inte. Den 

distanserade stilen är särskilt påfallande i texten Ny bok: Handbok i journalistikforskning (2015): 

Exempel 32 

Mer information om boken finns på Studentlitteraturs hemsida. Där kan de som undervisar också 

beställa ett gratis provexemplar. Boken går nu även att beställa via de vanliga bokhandlarna, online 

eller offline. 

(Strömbäck 2015a [www]) 

Hela texten syftar egentligen till att göra reklam för den nya boken Handbok i journalistikforskning. 

Största delen av texten ägnas åt beskrivning av bokens innehåll och motivering till varför boken 

skrevs. Utdraget ovan är blogginläggets sista stycke som berättar läsaren hur denna kan beställa 

boken. De två första meningarna i utdraget är erbjudanden. Det första är ett erbjudande av en länk, 

och den målade meningen framför allt ett konkret erbjudande trots att också den innehåller en länk. 

Den erbjuder ett gratis provexemplar av boken. Erbjudandet gäller dock inte alla läsare utan bara en 

begränsad grupp: lärare. Den distanserade stilen är särskilt anmärkningsvärd i utdraget, eftersom 

texten liknar en reklam, en genre där direkt tilltal är vanligt (Korpus 2008:153 [www]), till sitt 

syfte. Det första erbjudandet i exemplet nämner inte läsarna alls utan bara konstaterar var mer 

information finns och ger länken dit, och det andra erbjudandet nämner lärarna, men talar om dem i 

tredje person i stället för direkt tilltal. Effekten är att reklamkaraktären döljs och erbjudandena 

enbart ser ut som informerande påståenden, vilka de också är, men inte endast. De två erbjudandena 

spelar nämligen en viktig roll i att locka läsarna till webbsidan där de kan läsa mer och beställa 

boken. Att lärarna ges boken gratis är en strategi att få dem att använda boken i sin undervisning 

och därmed få studenterna att köpa den. Försöket att påverka läsaren göms under formuleringar som 

ser neutrala ut. Formuleringar såsom: Klicka här för att hitta mer information! och Är du lärare? 

Beställ ett gratis exemplar! skulle ge ett mycket annorlunda intryck. Sådana raka formuleringar 
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med en oförtäckt försäljningsavsikt och en informell stilprägel skulle kunna förminska bloggarens 

trovärdighet som en objektiv och professionell forskare.  

Medan påståendesatser används för att realisera tre olika typer av erbjudanden med varierande grad 

av närhet i materialet, används uppmaningssatser endast i samband med länkar. Det handlar således 

om samma funktion som med den första gruppen ovan. I texten Ensamkommande barn och asyl – 

hur det (egentligen) fungerar erbjuds läsaren en möjlighet att kolla källan bakom skribentens 

påstående: 

Exempel 33 

För att beviljas asyl (skydd) så ställer den svenska lagstiftningen samma krav för vuxna och barn 

(se utlänningslagen 4 kap. 1-2a §§). 

(Dane 2015a [www]) 

Skribenten påstår här att samma krav gäller för vuxna och barn när de söker asyl. Efter påståendet 

ger hon länken till lagen som stadgar detta. Läsaren får en möjlighet att följa länken och läsa mer 

om migrationsrätt eller granska om påståendet stämmer. Länken har här en dubbel funktion: å ena 

sidan fungerar den som ett erbjudande och å andra sidan styrker den skribentens påstående.  

 

 

4.3.4 Uppmaningar i forskarbloggar 

 

Uppmaningar definierades som krav på varor och tjänster i kapitel 3, och det konstaterades att den 

kongruenta realiseringen av en uppmaning är en uppmaningssats. Uppmaningar är den tredje största 

gruppen i materialet. Av de 603 språkhandlingarna i materialet är antalet uppmaningar 29. Dessa är 

fördelade på följande sätt mellan texterna: 13 bloggtexter innehåller 1–6 uppmaningar och 7 texter 

inga. Antalet kongruenta uppmaningar i texterna är 3 och metaforiska 26. Se tabell 9. 

 

Tabell 9. Uppmaningar i forskarbloggarnas brödtexter 

 kongruenta metaforiska sammanlagt 

uppmaningar 3 (10,3 %) 26 (89,7 %) 29 (100 %) 

 

Antalet kongruenta uppmaningar är mycket lågt i materialet. Gränsen mellan uppmaningar och 

erbjudanden är dock i vissa fall vacklande, och många språkhandlingar som möjligen skulle kunna 
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betraktas som uppmaningar har analyserats som erbjudanden. Detta gäller särskilt språkhandlingar 

med länkar. Den huvudsakliga principen i analysen är att de språkhandlingar som ger länkar till 

skribentens källor, till texter som handlar om ett liknande ämne eller texter som underlättar 

förståelsen av blogginlägget behandlas som erbjudanden, eftersom dessa kan uppfattas som tjänster 

för den intresserade läsaren. Detta är dock en förenkling av verkligheten, och ur ett annat perspektiv 

skulle det kunna vara möjligt att betrakta dessa erbjudanden som uppmaningar eller några 

uppmaningar som erbjudanden.  

Det som de kongruenta uppmaningarna i materialet har gemensamt är att ingen kräver någon stor 

fysisk ansträngning av läsaren: 2 avser mentala processer när läsaren läser texten och 1 uppmanar 

läsaren att uppmärksamma ett fenomen i vardagen. De är således inte särskilt ansiktshotande. I 

texten Dagens ord: Skärmsnegling uppmanas läsaren att lägga märke till det beskrivna fenomenet i 

vardagen:  

Exempel 34 

För att ha koll får vi skärmsnegla. På kafét kanske vi kan snegla på grannen bredvid eller slänga ett 

getöga är [sic!] vi hämtar en servett. På bussen, det givna stället för skärmsnegling kan man alltid 

hoppas att personen bredvid, eller snett framför, börjar kolla sin Snapchat eller kärleks-sms:a. 

Med en snabb, eller ibland en längre nyfiken, blick på personens skärm kan vi avgöra om det är 

Instagram, Facebook eller SMS som personen är involverad i. Då kan vi kategorisera och fundera 

vidare på våra egna förehavanden. Så håller du på med laptoping eller någon annan form av 

skärmbeteende, kika efter dina medmänniskors sneglingar. 

(Lindroth 2015a [www]) 

Den interpersonella distansen är liten i exemplet. När skribenten beskriver 

skärmsneglingsfenomenet, använder han flera gånger pronomenet vi till att syfta både till sig själv 

och till läsarna. Han skapar ett samband med dem. I uppmaningen vänds blicken endast mot den 

enskilda läsaren som tilltalas med pronomenet du. En vardaglig ton skapas med det informella 

verbet kika. 

Av de metaforiska uppmaningarna realiseras 2 med meningsfragment och 24 med påståendesatser. 

Inga uppmaningar uttrycks med frågesatser. En stor del av uppmaningarna som realiseras med 

påståendesatser är råd som uttrycks från en tydlig expertposition. Det handlar om uppmaningar som 

skribentens expertis inom ett visst forskningsområde validerar; hen har mycket kunskap inom ett 

område och utifrån denna kunskap ger hen råd för hur man ska förfara. Vad som är intressant är att 

trots detta maktöverläge i förhållande till läsarna används inte kongruenta uppmaningar, som brukar 

användas just i sådana situationer (Holmberg & Karlsson 2004:53). Användning av metaforiska 

påståendesatsformuleringar gör uppmaningarna mindre befallande och maktpositionen mindre 
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synlig. I slutet av texten Hur farlig är deflation? ger skribenten, professor i ekonomi, råd gällande 

deflation:  

Exempel 35 

Det är dessutom viktigt att öka kunskaperna kring drivkrafterna bakom alltför låg inflation eller lätt 

deflation. Precis som Riksbanken bör utreda grundligt orsakerna till eventuellt ånyo stigande 

inflation under de kommande kvartalen eller rentav åren. En sådan utveckling behöver inte 

automatiskt ses som ett positivt resultat av den för närvarande förda, extremt expansiva 

penningpolitiken. 

(Fromlet 2015b [www]) 

Alla språkhandlingar i excerpten är uppmaningar, vilket markeras med konstruktionen det är viktigt 

att samt de modala verben bör och behöver (inte). Den som uppmaningarna riktas till döljs med 

hjälp av passiva konstruktioner i den första och den tredje uppmaningen. I den andra uppmaningen 

däremot namnges mottagaren: den är Riksbanken. Även här döljs dock de riktiga personerna som 

uppmaningen riktas till, de som är ansvariga i Riksbanken, under en överordnad nämnare.  

Tillsammans har dessa drag, användning av påståendesatser och indirekt referens till mottagaren, 

effekten att uppmaningarna blir mindre ansiktshotande. Liknande konstruktioner används även i 

andra rådgivande uppmaningar med expertposition i materialet. Om dessa råd och de kongruenta 

uppmaningarna i materialet jämförs, blir det också tydligt att handlingarna som de kongruenta 

uppmaningarna kräver av läsaren är lättare att genomföra. 

Krav för konkreta varor och tjänster uttrycks i texten Mitt kungarike för ett forskningsfartyg (eller 

två). Skribenten är forskare på Umeå Marina Forskningscentrum, och kravet som uttrycks i 

blogginlägget är ombyggning av ett fartyg. Kravet uttrycks både med påståendesatser och med 

meningsfragment: 

Exempel 36 

Just nu gör vi alla våra analyser i en förvisso mycket stilfullt och modernt inredd men dock 

ganska utrymmesutmanad tjugofotscontainer på akterdäck. Vi tar gärna med oss forskare 

ut på havet (det är ju en av våra viktigaste uppgifter här på UMF) och om vi kan kombinera 

deras provtagning med miljöövervakningens så blir det även mycket billigare för 

forskarna. Just nu kan vi tyvärr inte ha med särskilt många fler än en (väldigt anspråkslös) 

forskare, för vi ryms helt enkelt inte och det tycker vi är jättetråkigt. Därför önskar vi oss 

ett större laboratorieutrymme ombord. Vi vill att KBV 181 [Kustbevakningens fartyg som 

Umeå Marina Forskningscentrum har fått använda, min anmärkning] byggs om och 

anpassas för forskning och miljöövervakning. Dynamiskt positioneringssystem, en kran 

med kapacitet att lyfta vilken utrustning som helst och sänka ned den till vilket djup som 

helst i hela Östersjön. Ett fristående toppmodernt forskningslaboratorium på akterdäck och 

ett lika toppmodern [sic!] ackrediterat analyslaboratorium för miljöövervakningsprover 

midskepps i fartyget för minsta möjliga rörelse vid hög sjö. Det vill vi ha! 

(Crona 2015b [www]) 
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I utdraget förklarar skribenten först problemet med den trånga arbetsmiljön. Detta motiverar kravet 

som uttrycks efter förklaringen. Den första formuleringen är försiktig: skribenten meddelar att 

personalen önskar mer utrymme för laboratoriet. De följande uppmaningarna är kraftigare och 

specificerar kravet: de vill att fartyget byggs om och de vill ha två toppmoderna laboratorier. 

Uppmaningarna formuleras genom uttryck för skribentens och hennes kollegornas önskan och vilja, 

vilket gör skribenten synlig men döljer mottagaren som varken nämns eller tilltalas. Det 

specificeras inte vem det är som uppmanas till att möjliggöra ändringarna och på vilket sätt. Senare 

i texten berättar skribenten dock att det pågår en förstudie om möjligheterna till skeppets 

anpassning och att det som saknas är klartecken och finansiering. Min tolkning är därför att 

uppmaningarna riktas främst till sådana läsare som kan bidra till att Umeå Marina 

Forskningscentrum får finansiering till detta projekt. 

 

 

4.3.5  Andra språkhandlingar i forskarbloggar 

 

I avsnitt 3.3.6 diskuterades sådana språkhandlingar som inte kan beskrivas som förhandling av 

information eller varor och tjänster. Dessa är den näst minsta gruppen i materialet. Av de 603 

språkhandlingarna i materialet är antalet andra språkhandlingar 20. De är fördelade på följande sätt 

mellan texterna: 9 bloggtexter innehåller 1–6 andra språkhandlingar, och de övriga 11 bloggtexterna 

inga alls. Som tabell 10 visar, är 11 av språkhandlingarna läsarorienterade och 9 självuttryckande.  

 

Tabell 10. Andra språkhandlingar i forskarbloggarnas brödtexter 

 antal 

läsarorienterade 11 

självuttryckande 9 

alla 20 

 

Som siffrorna visar, är de läsarorienterande språkhandlingarna lite vanligare i materialet än de 

självuttryckande. I materialet finns det utrop, avskedsfraser, tack, gratulationer och ett tillrop som 

riktas till läsarna eller en del av dem.  

Vad som är anmärkningsvärt med materialet är att inga blogginlägg innehåller några inledande 

hälsningsfraser, utan alla går mer eller mindre rakt på sak. Vad gäller avslutningen av inläggen, 
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finns det 3 blogginlägg som avslutas med en typ av signatur med skribentens namn och möjliga 

titel. Ett stilistiskt intressant avskedstagande finns i texten En värld under ytan som avslutas med 2 

tillönskningar: 

Exempel 37 

I detta Nådens år har jag under 240 strapatsfyllda timmar räknat och artbestämt inte mindre än     

63 174 skräckinjagande havsvidunder (jaja... djurplankton då) med preparatnålen som enda försvar. 

En vacker dag kommer jag att bli hedrad av kungen och dubbad till undervattensriddare. Det är jag 

säker på. Till dess; må solen skina på era ansikten och vindarna vara er milda och varma! 

(Crona 2015a [www]) 

Blogginlägget imiterar narrativa hjältesagor och har en humoristisk ton. Humorn skapas med 

kontrasten mellan skribentens arbete att studera djurplankton och den dramatiska och pompösa 

stilen som det beskrivs med. De två avslutande tillönskningarna fortsätter den pompösa stilen 

genom att utnyttja föråldrade formuleringar. Tillönskningarna fungerar som utbroderade 

avskedsfraser.  

Andra läsarorienterade språkhandlingar som tilltalar åtminstone en del av forskarbloggarnas läsare 

är tack. I texten Ny bok: Handbok i journalistikforskning (2015) uttrycks 2 av dem: 

Exempel 38 

Som redaktörer för boken vill jag och Michael Karlsson passa på att rikta ett stort tack till alla 

inblandade för allt ert arbete med att gå igenom och sammanfatta forskningsläget på era olika 

områden. Vi vill också rikta ett tack till alla som var med och röstade fram omslaget! 

(Strömbäck 2015a [www])  

Skribenten tackar här på sin och den andre redaktörens vägnar alla som har medverkat i att skriva 

boken som blogginlägget handlar om samt alla som har deltagit i omröstningen av omslaget. 

Skribenten gör sig själv synlig i språkhandlingarna med pronomenen jag och vi, och mottagarna 

tilltalas i det första tacket med pronomenet er. Närhetsgraden är således hög. 

Ett av de 9 självuttryckande andra språkhandlingarna i materialet finns i texten Heureka!, vars 

rubrik också är ett utrop. Skribenten beskriver sin förvåning över de norska akademikernas vanor:  

Exempel 39 

Ända sedan jag började här har jag ömsom förundrat mig över ömsom roat mig åt norska 

akademikers tendens att dyka upp på jobbet framåt kvart i nio och gå hem igen före fyra. När får de 

jobbet gjort egentligen? Klart är hur som helst att något sommarlov tar man sig inte.  

(Tengberg 2015a [www]) 
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I exemplet ges det först ett påstående om att skribenten har förundrat sig över och roat sig åt tiden 

som hans norska kollegor tillbringar på universitetet. Det frågesatsformade utropet När får de 

jobbet gjort egentligen? fungerar som ett uttryck för denna förundran. Skribenten verkar prata med 

sig själv. Eftersom språkhandlingen handlar mer om självuttryck än ett egentligt krav på svar, har 

jag inte analyserat den som en fråga.  

 

 

4.4 Jämförande analys av resultaten 

 

I detta avsnitt presenteras en jämförande analys av resultaten som gavs i avsnitten 4.2 och 4.3. De 

största skillnaderna mellan språkhandlingarna i livsstils- och forskarbloggarna lyfts fram och 

diskuteras. Jämförelsen gäller både den kvantitativa och kvalitativa aspekten av analysen: den 

kvantitativa fördelningen av språkhandlingar mellan de fyra grundläggande typerna och andra 

språkhandlingar jämförs och de kvalitativa likheterna och skillnaderna i språkhandlingarna och 

deras språkliga form diskuteras. 

I tabell 11 nedan har jag samlat antalet påståenden, frågor, erbjudanden, uppmaningar och andra 

språkhandlingar samt deras procentuella andel i båda bloggtyperna. Båda bloggtyperna domineras 

tydligt av påståenden. Av språkhandlingarna i livsstilsbloggarna är 83,2 % påståenden, och den 

motsvarande andelen % för forskarbloggarna är 85,2. Den procentuella andelen av påståenden är 

således 2,0 procentenheter större i forskarbloggarna, men skillnaden är mycket liten. Den största 

kvantitativa skillnaden ligger i användningen av andra språkhandlingar: 8,5 % av språkhandlingarna 

i livsstilsbloggarna tillhör denna grupp medan den motsvarande andelen för forskarbloggar är 

endast 3,3 %. I livsstilsbloggarna är andra språkhandlingar den näst största gruppen, och i 

forskarbloggar används de näst minst. Gällande erbjudanden och uppmaningar är resultaten något 

oförväntade: båda används oftare i forskar- än livsstilsbloggarna. Erbjudandenas procentuella andel 

i forskarbloggarna är 5,5 medan livsstilbloggarnas motsvarande andel är 3,3. Uppmaningar utgör 

4,8 % av språkhandlingarna i forskarbloggarna och 2,7 % av språkhandlingarna i livsstilsbloggarna.  

Frågor är den minsta gruppen i båda bloggtyperna, och de används en aning oftare i livsstils- än 

forskarbloggarna. Andelen frågor är 2,3 % i livsstilsbloggarna och endast 1,2 % i forskarbloggarna. 
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Tabell 11. Språkhandlingar i livsstils- och forskarbloggarnas brödtexter 

 livsstilsbloggar forskarbloggar 

påståenden 550 (83,2 %) 514 (85,2 %) 

frågor 15 (2,3 %) 7 (1,2 %) 

erbjudanden 22 (3,3 %) 33 (5,5 %) 

uppmaningar 18 (2,7 %) 29 (4,8 %) 

andra 56 (8,5 %) 20 (3,3 %) 

alla 661 (100 %) 603 (100 %) 

 

Påståendena i livsstils- och forskarbloggarna speglar de olika teman som bloggtyperna fokuserar på. 

I livsstilsbloggarna ger påståendena främst information om skribenternas livshändelser, tankar och 

åsikter. Denna information ges med skribenternas personliga röst. Användning av talspråkliga ord, 

avvikande stavning och pronomenet jag samt uttryckandet av värderingar gör skribenten mycket 

synlig i påståendena. Detta tillsammans med de intima ämnena konstruerar en roll av en vän som 

berättar vad som har hänt sist i hens liv. Samtidigt förmedlar de flitiga uttrycken för värderingar att 

skribenten försöker påverka sina läsare. Detta är särskilt tydligt i reklamaktiga påståenden som 

prisar en viss produkt eller ett visst företag. I forskarbloggarna fokuserar påståendena 

huvudsakligen på att informera om forskararbetet samt att förklara olika fenomen som är kopplade 

till skribentens eget forskningsområde. Skribenterna och deras personligheter är mindre synliga än 

de är i livsstilsbloggarnas påståenden. I forskarbloggarnas påståenden intar skribenterna främst 

professionella roller av kunniga informatörer och lärare som sprider sin kunskap och korrigerar 

missuppfattningar. Det finns dock några undantag där skribentens röst får en personligare, mindre 

distanserad karaktär. Vad som är något förvånande med påståendena i forskarbloggarna är att du-

tilltal och synnerligen omtal med pronomenet vi, som skapar ett samband mellan skribenten och 

läsaren, inte är sällsynta i materialet. Dessa minskar distansen som skribentens maktposition och 

professionella roll medför. 

Gällande frågorna i materialet är den största skillnaden mellan de två bloggtyperna att det i 

livsstilsbloggarna finns frågor som riktar sig mer eller mindre explicit till läsaren medan frågorna i 

forskarbloggar inte gör det. I livsstilsbloggarna ställer skribenterna läsaren direkta frågor om hens 

liv samt ber denna om råd, vilket meddelar å ena sidan intresse för läsaren och å andra sidan 

uppskattning av hens åsikter. Detta ger ett intryck av jämställdhet mellan skribenten och läsaren. 

Användning av frågor till läsaren gör bloggarna mer reciproka och dialogiska: informationen går i 
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båda riktningarna. Frågorna ger läsaren inte bara rollen som passiv mottagare av information utan 

också som aktiv deltagare i diskussionen. I forskarbloggarna besvaras frågorna däremot av 

skribenten själv, och deras funktion är mycket annorlunda. De används främst som pedagogiska 

verktyg som syftar till att fånga läsarens intresse och uppmärksamhet. Dessutom ordnar de 

blogginläggens innehåll på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Sättet att använda frågor stämmer 

överens med skribentens lärar- och informatörroll som konstrueras med påståenden. I 

livsstilsbloggarna används också dessa slags frågor men i mindre mån än frågor som riktas till 

läsaren. 

I både livsstils- och forskarbloggarna är erbjudanden av länkar den vanligaste typen av erbjudande. 

Det kan dock konstateras att erbjudanden av länkar inte är jämnt fördelade mellan texterna utan att 

det i båda bloggtyperna finns en text som innehåller betydligt fler erbjudanden av länkar än de 

andra texterna. Länkarna i livsstilsbloggarna är knutna till vardagliga saker som speglar skribentens 

intressen: skribenterna ger länkar till sina bilder på andra sociala medier, till trailers på filmer de 

gillar och till produkter de har köpt. Dessa länkar bidrar till att skapa en digital värld omkring 

bloggen och att dra läsaren in i den på det sättet som diskuterades i avsnitt 2.3. Eftersom länkarna 

speglar skribentens personliga intressen, blir denna värld intim och läsaren får dela skribentens 

erfarenheter. Erbjudanden av länkar är något olika i forskarbloggarna. De skapar huvudsakligen en 

professionell, saklig och opersonlig värld omkring bloggen. Skribenterna länkar till olika webbsidor 

eller till sina tidigare inlägg med varierande syften: den intresserade läsaren ges möjligheter att 

bekanta sig mer med ämnet, den kritiska läsaren erbjuds länkar till källorna som skribenten använt 

och slutligen erbjuds länkar även till att få läsare till forskningsrapport eller köpare till en bok. 

Erbjudanden understryker skribenternas lärar- och informatörroll: de antyder att skribenterna sitter 

på vida kunskaper om sina forskningsområden, är pålästa, håller sig uppdaterade om händelserna 

som rör forskningsfältet och kan därmed dela de viktigaste länkarna till andra. Länkar till 

skribentens egna artiklar bidrar till att stärka den professionella rollen som en aktiv forskare som 

publicerar artiklar och rapporter.  

Uppmaningarna i livsstilsbloggarna skapar något annorlunda roller till läsaren och skribenten än de 

andra språkhandlingarna. Den vanligaste typen av uppmaningar i livsstilsbloggtexterna är råd eller 

rekommendationer av en viss typ av handling. I dessa intar skribenterna en något överordnad roll i 

förhållande till läsarna; de vet hur man ska agera och kan därmed uppmana även läsarna att agera på 

det sättet. I många fall är det skribenternas exempel som läsarna ska följa. I forskarbloggarna skapar 

uppmaningarna ett mycket tydligt maktöverläge till skribenterna. Skribenterna intar roller av 

informerade kritiker som utifrån sin expertis uttrycker krav på vissa typer av handling i förhållande 



69 
 

till exempelvis samhällsdebatt eller forskning och kräver förändringar i verksamheter som de anser 

vara bristfälliga. 

De andra språkhandlingarna i bloggtexterna har jag vidare kategoriserat i läsarorienterade och 

självuttryckande språkhandlingar. Antalet språkhandlingar i dessa underkategorier i båda 

bloggtyperna redovisas i tabell 12. De procentuella andelarna efter siffrorna är räknade i förhållande 

till alla språkhandlingar i de respektive bloggtyperna. Livsstilsbloggarna innehåller fler 

språkhandlingar i båda underkategorierna än forskarbloggarna. Självuttryckande språkhandlingar är 

vanligare i livsstilsbloggar än läsarorienterade språkhandlingar: självuttryckens procentuella andel 

är 5,9 och läsarorienterade språkhandlingarnas motsvarande andel 2,6. I forskarbloggarna är 

skillnaden mellan andelen läsarorienterade och självuttryckande språkhandlingarna mycket liten: de 

läsarorienterade språkhandlingarna utgör 1,8 % och de självuttryckande 1,5 % av alla 

språkhandlingar.   

 

Tabell 12. Andra språkhandlingar i livsstils- och forskarbloggarnas brödtexter 

 
Livsstils- 

bloggar 

Forskar- 

bloggar 

läsarorienterade 17 (2,6 %) 11 (1,8 %) 

självuttryckande 39 (5,9 %)  9 (1,5 %) 

sammanlagt 56 (8,5 %) 20 (3,3 %) 

 

Skillnaden mellan andelen självuttryckande språkhandlingar i livsstils- och forskarbloggarna 

speglar i stort sett distinktionen mellan talspråklig och skriftspråklig stil i bloggtyperna. 

Självuttryckande utrop och interjektioner används främst i talat språk (Lagerholm 2008:186), och 

livsstilsbloggarnas stil präglas av talspråklighet. Forskarbloggarna med sin fokus på 

sakförhållanden använder en mer skriftspråklig stil där utrop och interjektioner är mer sällsynta. I 

livsstilsbloggarna bidrar användningen av språkhandlingar som uttrycker skribenternas känslor och 

reaktioner till olika saker till att skapa ett intryck av genuinitet och spontanitet. Dessa 

språkhandlingar gör skribenten mycket synlig och nära läsaren. Närhet till läsaren skapas även med 

läsarorienterade språkhandlingar såsom hälsningar och tack. I forskarbloggarna uttrycks det bland 

annat läsarorienterade avskedsfraser och tack som bidrar till att minska den interpersonella 

distansen som den sakinriktade expertrollen medför. 

Resultaten gällande relationen mellan den interpersonella funktionen och den grammatiska formen 

av språkhandlingarna redovisas i tabell 13 som visar fördelningen mellan de kongruenta och 
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metaforiska realisationerna av påståendena, frågorna och uppmaningarna i materialet. Erbjudanden 

har uteslutits från tabellen, eftersom de endast har metaforiska realiseringar i svenska språket. 

Andra språkhandlingar har också uteslutits, eftersom någon teori för deras kongruenta och 

metaforiska realiseringar i svenska språket inte finns. Som det framgår av tabellen, är de 

metaforiska formuleringarna vanligast i samband med uppmaningar både i livsstils- och 

forskarbloggarna, vilket styrker antagandet som presenterades i samband med avhandlingens syfte i 

avsnitt 1.1. Både i livsstils- och forskarbloggarna realiseras uppmaningar oftare med metaforiska 

formuleringar än med kongruenta. I livsstilsbloggarna realiseras 72,2 % av uppmaningarna med 

metaforiska formuleringar. För forskarbloggarnas del är andelen något större: 89,7 % av 

uppmaningarna realiseras med metaforiska uttryck. Metaforiska realiseringar av påståenden och 

frågor är däremot sällsynta i båda typerna av bloggar. Endast 1,3 % av påståendena i 

livsstilsbloggarna och 0,8 % av påståendena i forskarbloggarna uttrycks med metaforiska 

formuleringar. Av frågorna i livsstilsbloggarna är 20,0 % realiserade med metaforiska 

formuleringar och i forskarbloggarna är andelen 14,3 %. Metaforiska realiseringar av påståenden 

och frågor är därmed något frekventare i livsstils- än i forskarbloggarna.  

Ett antagande som presenterades i samband med syftet i avsnitt 1.1 var att metaforiska realiseringar 

av språkhandlingar skulle vara frekventare i livsstils- än i forskarbloggar. När antalet metaforiska 

realiseringar av påståenden, frågor och uppmaningar räknas och jämförs med hela antalet 

påståenden, frågor och uppmaningar i materialet, blir andelen metaforiska formuleringar i 

livsstilsbloggarna 3,9 % och i forskarbloggarna 5,6 %. Metaforiska realiseringar är därmed 1,7 

procentenheter vanligare i forskarbloggarna än i livsstilsbloggarna, vilket är överraskande, även om 

skillnaden är liten.  

 

Tabell 13. Kongruenta och metaforiska språkhandlingar i livsstils- och forskarbloggarnas brödtexter 

 

livsstilsbloggar forskarbloggar 

påståenden frågor uppmaningar påståenden frågor uppmaningar 

kongruenta 543 (98,7 %) 12 (80,0 %) 5 (27,8 %) 510 (99,2 %) 6 (85,7 %) 3 (10,3 %) 

metaforiska 7 (1,3 %) 3 (20,0%) 13 (72,2 %) 4 (0,8 %) 1 (14,3 %) 26 (89,7 %) 

alla 550 (100 %)  15 (100 %) 18 (100 %) 514 (100 %) 7 (100 %) 29 (100 %) 

 

Metaforiska påståenden används i livsstilsbloggarna exempelvis till att uttrycka retoriska frågor och 

till att övertyga läsaren. Retoriska frågor finns även i forskarbloggarna. Metaforiska frågor används 
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i livsstilsbloggarna till att be om läsarens åsikter. Den enda metaforiska frågan i forskarbloggarna 

imiterar den kritiska läsarens röst och riktas till skribenten, som sedan avvisar kritiken med sin 

argumentering. Några tydliga tendenser kan inte urskiljas i användningen av metaforiska frågor 

eller påståenden i de två olika bloggtyperna, eftersom det finns så få av dem. 

Metaforiska uppmaningar används i livsstilsbloggarna främst till att uttrycka råd och 

rekommendationer. Dessa språkhandlingar är ansiktshotande till sin karaktär: de hotar läsarens 

negativa ansikte genom att kräva en viss typ av handling av hen. Detta är en möjlig förklaring till 

användningen av metaforiska, mindre påfallande realiseringar i stället för kongruenta formuleringar 

med uppmaningssatser. Råd är också den största gruppen av metaforiska uppmaningar i 

forskarbloggarna. Det handlar om råd och uppmaningar till förändring i områden som skribenten 

antyds ha mycket kunskap om. Råden ges således ur en expertposition. Vad som är intressant med 

detta är att kongruenta uppmaningar inte används till att uttrycka råd trots detta maktöverläge i 

förhållande till läsaren. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I denna avhandling har jag studerat språkhandlingar i 20 livsstils- och 20 forskarbloggstexter. Jag 

har haft tre syften. Jag har studerat vilka grundläggande språkhandlingar, det vill säga påståenden, 

frågor, erbjudanden och uppmaningar, som förekommer i bloggtexterna och hur ofta. Jag har 

kompletterat analysen med att även granska vilka andra språkhandlingar som förekommer i 

texterna. Analysen har relaterats till rollerna som texterna skapar till sina skribenter och läsare samt 

den interpersonella relationen som konstrueras mellan dessa. Det andra syftet har varit att studera 

hur de grundläggande språkhandlingarna språkligt realiseras i bloggtexterna. Jag har kategoriserat 

varje grundläggande språkhandling som kongruent eller metaforisk och utforskat om metaforiska 

realiseringar förekommer oftare i samband med en viss språkhandling eller bloggtyp. Det tredje 

syftet har varit att exemplifiera vilka specifika språkhandlingar som förekommer inom de 

grundläggande språkhandlingstyperna. 

Analysen visar att både livsstils- och forskarbloggarna i materialet tydligt domineras av påståenden. 

Frågor är den minsta gruppen i båda bloggtypernas texter. Den största kvantitativa skillnaden 

mellan bloggtyperna ligger i användningen av andra språkhandlingar. Dessa är den näst största 

gruppen av språkhandlingar i livsstilsbloggarna och den näst minsta gruppen i forskarbloggarna. Ett 

något oförväntat resultat är att uppmaningar och erbjudanden används lite mer i forskar- än 

livsstilsbloggarna. Gällande relationen mellan språkhandlingarnas interpersonella funktion och 

grammatiska form är det viktigaste resultatet att uppmaningar är den språkhandling som oftast får 

metaforiska realisationer i båda bloggtypernas texter. Detta anser jag bero på uppmaningarnas 

karaktär som ansiktshotande handlingar. Användning av metaforiska formuleringar minskar hotet 

mot läsarens ansikte. Ett oväntat resultat gällande relationen mellan språkhandlingarnas funktion 

och form är att de metaforiska realiseringarna är lite vanligare i forskar- än livsstilsbloggtexterna. 

De interpersonella relationerna som konstrueras mellan skribenten och läsaren i livsstils- och 

forskarbloggtexterna är olika. I livsstilsbloggtexterna handlar det delvis om en vänskapsliknande 

relation. Skribenterna intar rollen av en vän som avslöjar mycket om sitt liv och tankar men som 

också är intresserad av vad som har hänt i läsarens liv och vilka slags åsikter hen har. Samtidigt 

försöker skribenterna dock påverka läsarens åsikter och agerande exempelvis genom att ge denna 

råd, uttrycka värderingar och göra reklam för olika typer av produkter. I dessa fall är relationen 

mindre jämbördig; det konstrueras en något överordnad roll till skribenten. Resultaten är mycket 

lika dem som Veum (2013:122 [www]) fick i sin studie av norska tjejbloggar: i dessa bloggar intar 

skribenterna också dubbla roller av dels en jämbördig vän och dels en överlägsen rådgivare och 
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säljare. I forskarbloggarna är skribenternas roller nästan genomgående överlägsna i förhållande till 

läsaren. Skribenterna intar expertroller av lärare, informatörer och kritiker i bloggtexterna: de 

informerar läsaren om teman inom deras forskningsområden, förklarar dessa, kritiserar 

problematiska aspekter i olika frågor relaterade till sin specifika ämneskompetens, korrigerar 

missuppfattningar och ger länkar till webbsidor där läsaren kan få mer information. Därtill intar 

skribenterna roller av informerade rådgivare som ger råd utifrån sin särskilda expertis. Distansen 

som den ojämlika relationen mellan skribenten och läsaren medför förminskas med hjälp av 

närhetsskapande inslag såsom läsartilltal med pronomina du och ni samt läsaromtal med 

pronomenet vi som skapar ett samband mellan skribenten och läsaren genom att ställa dem på 

samma sida. 

Eftersom materialet för denna avhandling är relativt litet, påverkar den enskilda bloggskribentens 

val resultaten i så stor utsträckning att det inte är motiverat att generalisera resultaten att gälla de två 

bloggtyperna generellt. Analysen fungerar dock som en vägledande beskrivning av det 

interpersonella spelet i forskar- och livsstilsbloggstexter. Om mer heltäckande resultat önskas, 

behöver analysen att utföras med ett större material i framtida forskning. Det skulle också kunna 

vara till nytta att komplettera den språkliga analysen med en bildanalys, eftersom bilder och andra 

visuella element spelar en viktig roll i betydelseskapandet i bloggar. 

Denna avhandling har även visat problematiska aspekter med den systemisk-funktionella modellen 

för språkhandlingar. De största problemen gäller gränsdragningen mellan de olika 

språkhandlingarna i analysen. I vissa fall är det inte möjligt eller ändamålsenligt att klassificera en 

språkhandling under en kategori, utan det finns åtskilliga språkhandlingar i materialet som kan 

beskrivas som kombinationer av flera funktioner. Av denna anledning anser jag att modellen inte 

passar så väl till kvantitativ som till kvalitativ forskning. Det är också den kvalitativa delen av 

denna avhandling som är starkare och den kvantitativa svagare eftersom den kvantitativa delen 

bygger på antagandet av ömsesidigt uteslutande kategorier, det vill säga tanken att en språkhandling 

inte kan räknas exempelvis både som påstående och som uppmaning. I den kvalitativa delen har 

möjligheten till olika tolkningar gällande språkhandlingens funktion diskuterats. Med tanke på 

framtida forskning skulle några modifieringar av modellen kunna vara till nytta. I synnerhet är 

gränsdragningen mellan uppmaningar och erbjudanden problematiskt, eftersom det inte alltid är 

tydligt om en språkhandling kräver eller ger en tjänst. Exempelvis kan man beroende på 

perspektivet kategorisera råd som uppmaningar till läsaren att handla på ett visst sätt eller som 

erbjudanden av hjälp. 
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Ett relaterat problem med modellen mötte jag när jag analyserade en text med en tydlig 

reklamkaraktär: en produkt prisades och hela texten meddelade tydligt en uppmaning att köpa 

produkten, men det var omöjligt att lokalisera denna språkhandling i en enskild mening. Det är 

således den interpersonella betydelsens kontinuerliga karaktär som sträcker sig över längre 

textavsnitt, vilket diskuterades i avsnitt 3.3, som vållar problem. Med tanke på denna egenskap hos 

interpersonella betydelser samt problemet med gränsdragningen mellan de olika kategorierna kan 

man ställa frågan om det är motiverat att klassificera och räkna enskilda språkhandlingar i en text. 

En mer grundad utgångspunkt för analysen skulle enligt min mening vara att lyfta den på en mer 

överordnad nivå och fokusera på de roller och relationer som skapas mellan skribenten och läsaren 

med texten som helhet. Detta har jag strävat till i slutet av denna avhandling; jag har granskat den 

mer detaljerade analysen ur ett helhetsperspektiv.  
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BILAGOR  
 

Bilaga 1: Språkhandlingarnas fördelning mellan livsstilsbloggtexterna 

 

Bloggtext Språkhand-
lingar 

Påstå-
enden 

Frågor Erbju-
danden 

Uppma-
ningar 

Andra 

Benpass på PT Center Södermalm 23 21 0 1 0 1 

DAGENS FRÅGA 37 31 4 0 0 2 

Fashion week! 22 16 0 1 0 5 

Fotboll, Krägga, bad, napp och 
blygd. 

61 49 3 0 0 9 

Gått loss på TESSIE‘s lager 26 18 0 1 3 4 

Godmorgon! 24 20 1 0 0 3 

Grus i maskineriet 30 28 0 0 0 2 

Häck och jeansrumpa 31 29 0 0 0 2 

INFÖR TJEJFESTEN. . . 21 15 0 2 0 4 

Lämning, bröllop, napp och 
ultimatum 

37 33 0 0 0 4 

Lyxlunch med Lin 26 18 3 0 0 5 

NÄCKROSKUPOLER OCH 
SKALDJURSPLATÅER 

38 36 0 1 0 1 

Nellie Berntsson the book 46 35 2 6 0 3 

PUNKTER ÖVER MITT LIV JUST NU 74 71 0 0 2 1 

SEX FINFINA FRANSKA FILMER PÅ 
NETFLIX. 

34 25 0 8 1 0 

Sluta kommentera min röv! 23 18 1 0 2 2 

SNART SÅ 19 17 0 0 2 0 

SOMMARENS TJEJFEST! 30 22 0 2 0 6 

TRÄNINGSHETS 32 27 0 0 4 1 

Vad är Olaplex? 27 21 1 0 4 1 

ALLA 661 550 15 22 18 56 

  



82 
 

Bilaga 2: Språkhandlingarnas fördelning mellan forskarbloggtexterna 
 

Bloggtext Språkhand-
lingar 

Påstå-
enden 

Frågor Erbju-
danden 

Uppma-
ningar 

Andra 

Behöver svarta hål gå till 
frisören? 

35 31 1 1 1 1 

Dagens ord: skärmsnegling 26 23 0 2 1 0 

Den nätverkade situationen 22 22 0 0 0 0 

Död eller levande 46 39 2 4 1 0 

En värld under ytan  40 34 0 0 0 6 

Ensamkommande barn och 
asyl - hur det (egentligen) 
fungerar 

137 122 0 13 2 0 

Ett nytt ”Luciabeslut” är inte 
(juridiskt) möjligt 

37 34 0 2 1 0 

Fel fokus på Kina – det är 
kvalitén som räknas 

21 17 0 0 4 0 

Forskningsrapport om 
kommunala folkomröstningar 
om förändrade 
skolorganisationer 

9 7 0 1 1 0 

Heureka! 40 36 0 0 1 3 

Hur farlig är deflation? 20 14 1 0 5 0 

Lönsasmt med betande kor 11 8 0 0 3 0 

Mitt kungarike för ett 
forskningsfartyg 

41 30 0 4 6 1 

Ny bok: Handbok i 
journalistikforskning (2015) 

18 14 0 2 0 2 

Om opinionsmätningar och 
opinionsjournalistik 

14 10 0 3 1 0 

På tvers av fag 26 21 2 0 0 3 

Prisutdelningar 11 9 0 0 0 2 

Resultat efter tre 
provtagningar i 
uppföljningsstudien 

20 20 0 0 0 0 

SKL-rapport om 
minoritetsstyren 

9 7 0 1 0 1 

Uppstart av studie på gravida 
kvinnor och deras 
barn 

20 16 1 0 2 1 

Alla 603 514 7 33 29 20 
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Bilaga 3: Exempelanalys av forskarbloggtexten Forskningsrapport om 

kommunala folkomröstningar om förändrade skolorganisationer (Wänström 

2015a [www]) 

 

P. = påstående  

F. = fråga 

E. = erbjudande 

U. = uppmaning 

A. = annan 

 

 Hela språkhandlingen P. F. E. U.  A. 

1 2010 fick Sverige en ny skollag med bl.a. hårdare krav på 

lärarnas ämneskompetens.  

1 0 0 0 0 

2 Året efter förändrades lagen om förstärkt folkinitiativ så att det 

blev lättare för medborgarna att få till stånd en rådgivande 

kommunal folkomröstning mot de styrande politikernas vilja. 

1 0 0 0 0 

3 Tillsammans med bl.a. den kraftiga urbaniseringen i Sverige 

medförde de reformerna en kraftig ökning av antalet 

kommunala folkomröstningar om skolnedläggningar och andra 

förändringar i de kommunala skolorganisationerna. 

1 0 0 0 0 

4 Den här rapporten beskriver resultaten av de 

folkomröstningsprocesserna och framförallt hur de ansvariga 

politikerna motiverade sina beslut att delvis eller i de flesta 

fallen helt och hållet inte följa resultaten i de rådgivande 

folkomröstningarna.  

1 0 0 0 0 

5 Valdeltagandet i folkomröstningarna var t.ex. generellt sett 

väldigt lågt.  

1 0 0 0 0 

6 Framförallt framhävde emellertid politikerna sin övergripande 

uppgift att ta ett helhetsansvar för den kommunala 

verksamheten och att de därför inte såg något bättre alternativ 

än att gå vidare med de ifrågasatta reformerna. 

1 0 0 0 0 

7 I rapporten ifrågasätts om rådgivande folkomröstningar är rätt 

instrument för att utveckla den lokala demokratin. 

1 0 0 0 0 

8 Det borde finnas bättre sätt att ta tillvara på medborgarnas 

politiska engagemang än att få dem att engagera sig i 

rådgivande folkomröstningar där de ansvariga politikerna ändå 

inte följer resultaten. 

0 0 0 1 0 

9 Här är rapporten: Folkomröstningar om skolnedläggningar 0 0 1 0 0 

 


