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Abstrakt 

Studien undersöker manliga och kvinnliga bloggar med fokus på stil. Metoden för utförandet 

av undersökningen är huvudsakligen kvantitativ men kvalitativa moment förekommer. Främst 

undersöks lexikon, ordklasser och syntax. Studien visar att det finns flertalet likheter inom 

könen; förekomsten av andra persons pronomen, ordens värdeladdning, intensitetsgrad och 

precision, samt förekomsten av adjektiv. Även olikheter som förekomsten av kodväxling, 

ordklassfördelningen, första samt andra persons pronomen,  och grafisk meningslängd visades. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Bloggar är ett populärt socialt medium som funnits sedan mitten av 1990-talet. Det uppskattas 

existera minst ett tiotal miljoner aktiva bloggar. Våge (2005:9-10) presenterar bloggens 

grundidé som ”En blogg är en ofta uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av 

förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning så att det 

senaste skrivna kommer överst”. Bloggar är i de allra flesta fall öppna för offentligheten vilket 

gör att det är ett lättillgängligt material att ta del av. 

I alla samhällen runt om i världen finns det kulturella föreställningar om vad som är manligt 

och vad som är kvinnligt och det rör i högtstående grad språket (Ohlsson 2003:158-159). Det 

existerar ett flertal fördomar om manligt och kvinnligt språk. Några vanliga fördomar som 

frekvent kommer på tal är exempelvis att män i högre grad svär än kvinnor, eller att kvinnor 

har en tendens att be om ursäkt och att män har en motvilja till att be om ursäkt (Edlund 

2007:56-57). En stilistisk undersökning av bloggar med ett genusperspektiv vore av den 

orsaken intressant att kombinera. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är undersöka om det finns stilskillnader på lexikal, ordklass och syntaktisk 

nivå mellan kvinnliga och manliga avsändare i kända svenska bloggar. 
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2. Tidigare forskning 
 

Flera tidigare forskningar inom just genus i bloggar har använt sig av diverse program för 

insamling av data. Likheter inom studierna är bland annat att de ofta fokuserar på främst 

syntaxen och kvantitativa variabler för att redovisa ett resultat. Bloggarna i materialet är 

frekvent slumpmässigt utvalda, ofta från diverse bloggportaler. Det tas även upp annat innehåll 

så som smileys eller förkortningar som ”lol” och annat digitalt språk, vilket sannolikt för att 

flertalet bloggar är skrivna på ett inofficiellt sätt. 

I en studie vid namn Gender, Identity, and Language Use in Teenage Blogs (Huffaker & 

Calvert 2005) studeras online identitet och språk bland manliga och kvinnliga tonåringar som 

driver en blogg. Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter mellan bloggarna, 

bland annat genom hur de använder språket för att uttrycka sina erfarenheter och känslor. 

Författarna använde sig av ett program kallat DICTION 5.0, som är ett program som analyserar 

innehåll i dokument, det vill säga antal ord, typ av ord och semantiska drag. Bloggarna i studien 

var slumpmässigt utvalda. Stilistiska element som undersöks i studien var exempelvis så kallade 

emoticons eller smileys. Studien visar att bloggarna har fler likheter än olikheter, men att det 

finns olikheter som att exempelvis män använder fler smileys än kvinnor. Studien avslutas med 

att uttrycka ett behov av ytterligare forskningen inom området. 

En annan relevant forskning inom området är en studie som undersökt språkanvändningen 

mellan kvinnor och män i diverse bloggtexter (Jönsson & Qeriqi 2008). I studien avgränsade 

sig författarna till fyra personer av vartdera könet, till varje undersökt kategori. Kategorierna 

de undersökt är; mode & skönhet, sport, politik, hus & hem samt personligt. Detta gav totalt 32 

blogganvändare, 16 av vartdera könet. Författarna kritiserar dock sitt val av metod och menar 

att kategorin sport fick uteslutas ur undersökningen då kategorin visade sig vara ett ämne som 

skrivs kollektivt och tillförde därmed inte något resultat eftersom att fokuset i undersökningen 

ligger på könsskillnaderna. Författarna säger även att urvalet med 32 bloggar visade sig vara en 

för stor mängd data och valde därför att istället analysera tolv bloggar, det vill säga sex av 

vartdera könet. I analysen undersöks bloggen främst i tre nivåer; lexikogrammatik, textbindning 

och komposition. Studiens slutsats visar att det finns skillnader mellan könen i kategorierna och 

att dessa tydligast visas i kategorin; politik. 

I en annan studie; Gender and Genre Variation in Weblogs (Herring & Paolillo 2006) 

undersöks språk, kön och genre relationen i bloggar med att fokusera på stilistiska variabler 

identifierade av en hemsida vid namn Gender Genie. Hemsidan sägs kunna identifiera könet av 
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avsändaren baserat på språkanvändningen. Studiens slutsats påpekar att programmet varit 

beroende av bloggarnas genre snarare än kön. Författarna avslutar med att skriva: 

 

These proposals are not intended to suggest that gender is irrelevant in weblog writing. Far from it; 

the fact that the distribution of weblog genres is strongly skewed according to author gender means 

that, for practical purposes, the language in men's and women's blogs will often differ. (Herring & 

Paollio: 2006: 17) 

 

Studien Effects of Age and Gender on Blogging (Schler 2006) analyserar tusentals bloggar med 

över 300 miljoner ord och påvisar att det finns stilistiska skillnader mellan kön i bloggar. Stilen 

undersöks utifrån tre drag; ordklass, funktionsord samt specifikt innehåll. Specifikt innehåll 

syftar på speciella bloggord som exempelvis lol (förkortning för laughing out loud) eller haha. 

I studien presenteras antalet bloggar inom båda kategorierna: kön, åldersgrupp och kategori. 

Studien är baserad på antalet bloggar som existerade på blogger.com en dag i augusti 2004. 

Enligt författarna existerade just då 71493 bloggar på hemsidan. Studien visar att hela 63 % av 

bloggarna för åldersgrupp 13-17 var kvinnliga vid denna tidpunkt, men att kvinnor var i 

minioritet efter åldersgruppen 13-17, med 47 % av bloggarna skrivna av en kvinna. 

Resultatet visar att ordklasserna varierar i flertal fall. De stilistiska skillnaderna skiljde sig 

mest bland pronomen och samtyckande ord och att män använde artiklar och prepositioner i 

högre grad. Kvinnor använde även mer frekvent ”specifikt innehåll” det vill säga ord som 

exempelvis lol som togs upp innan. 
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3. Teori 
 

Teorin analysen av bloggarna huvudsakligen utgår från kallas Stilistik och är delar av det mer 

övergripande begreppet textanalys (Lagerholm 2008:24), men även av Metoder för 

brukstextanalys kommer att användas (Hellspong 2001). Stilistik handlar i grunden om allt från 

fonetik till pragmatik men inte för att säga något om det språkliga systemet i sig utan för att 

förklara hur språket har formats utifrån den givna situationen (Lagerholm 2008:23). Man 

undersöker med andra ord tre frågor: Vad, hur och varför. 

 

Stilistik handlar om språk i bruk, hur detta bruk ger upphov till en språklig form och vilken effekt 

denna form får. Det är alltså språket som ett redskap som är stilistikens kärna. All användning har 

alltid också ett givet syfte; man använder inte ett redskap om det inte finns ett ändamål med detta. 

Därför är syftet med kommunikationen en central komponent i språkets omgivning. Bortser man 

från syftet går det aldrig att förstå varför en stil formas på ett givet sätt (Lagerholm 2008:46). 

 

För att förstå språkets förmedling måste vi definiera tre nivåer: kanal, medium och genre för att 

göra en adekvat stilistisk undersökning. Kanal, medium och genre är tre begrepp som är viktiga 

för att genomföra den stilistiska undersökningen. Kanal syftar på sätten vi kan kommunicera 

på, det vill säga tal eller skrift. Medium är det underlag som kommunikationen förekommer på, 

exempelvis; TV, dator, telefon eller tidning. Genre är ett begrepp som är svårdefinierat, tidigare 

sågs genre som ett fast system och indelades efter språk- och textmönster enligt Lagerholm. På 

senare tid vill nu istället många se genre som en kontextuell faktor som har med en bestämd 

form av verksamhet att göra. Inom stilistiken så anser Lagerholm att det i alla fall finns stöd för 

att se genren som en faktor i kontexten (Lagerholm 2008:56). 

Tid och rum är två andra viktiga faktorer för stilen, det vill säga när och var en text 

publiceras. En text publicerad för 30 år sedan kan ha haft helt andra förutsättningar än idag, 

exempelvis har vi idag flertalet medium att publicera texter genom än vad vi hade förr. 

En annan faktor för stilen är ämnet. Olika ämnen kan ha olika stilar, exempelvis politik och 

poesi, som skrivs på helt olika sätt. 

3.1 Stilnivå och stilmarkör 

 

Begreppet stilnivå är i princip graden av formalitet. Exempelvis kan man säga att stilnivån på 

en vetenskaplig text har en formell stilnivå. Lagerholm påpekar dock att till exempel en fackbok 

kan skrivas formellt och torrt men även ledigt och humoristiskt (Lagerholm 2008:38). 

En stilmarkör är det som bidrar till en stilistisk egenskap och är därför det enda som är 

stilistisk relevant, det vill säga inte detsamma som en språkbeskrivning (Lagerholm 2008:67-
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68). Lagerholm beskriver det som att vi exempelvis kan säga en mening börjar med en 

nominalfras och att huvudordet är ett substantiv i neutrum osv. vilket inte är direkt intressant i 

en stilanalys då inget av detta bidrar till en språklig egenskap i texten eftersom att sändaren inte 

gjort något för att skapa den stilen (Lagerholm 2008:68). Hade exempelvis ordet gosa stått i en 

mening är det däremot mer intressant då sändaren gjort ett medvetet val att använda ordet gosa 

istället för exempelvis mysa eller krama. 

3.2 Lexikala nivån 

 

Det Lexikala i en stilanalys fokuserar mer konkret på orden i sig. Den lexikala nivån är dock 

inte lika lätt att undersöka kvantitativt som ordklasser och syntax. Lagerholm skriver följande 

om stilmarkörer. 

 

Stilmarkörer finns på alla språkliga nivåer och kan vara till exempel en fonetisk, lexikal eller 

syntaktisk konstruktion som på något sätt framträder och har en effekt. Att den framträder kan bero 

på att konstruktionen är frekvent, men allt kan inte omsättas i ett kvantitativt förhållande. 

(Lagerholm 2008:31) 

 

Gällande den lexikala nivån så krävs det därför ofta en närgående analys av texten för att få ett 

stilistiskt värde. Även Hellspong menar att ordvalet sker på olika sätt och kan variera beroende 

av kontexten (Hellspong 2001:25-26).  

Värdeladdning har med hur vi värderar ett ord. Lagerholm förklarar det tydligt i citatet 

nedan. 

 

Två eller fler ord kan ha ungefär samma grundbetydelse eller denotation, men de kan ha olika 

konnotationer, alltså bibetydelser i form av associationer, värderingar och annat. Orden smal, mager 

och slank har ungefär samma betydelse men de signalerar olika attityder och har därför också olika 

stilvalörer. (Lagerholm 2008:94-95). 

 

Intensitetsgraden, eller styrkan handlar om vilken intensitet ett ord markerar. Ord som dålig 

och usel har olika hög intensitet, detsamma gäller om man använder ett förled så det blir 

jättedålig istället för dålig, för att öka intensitetsgraden på ett annat sätt (Lagerholm 2008:96). 

Precision har med ordets betydelseomfång att göra. Lagerholm beskriver det hela tydligt 

enligt citatet nedan. 

 

Djur är ett ord med en mycket stor mängd referenter i verkligheten; därför är det också mycket vagt. 

Detta ord kan sedan begränsas alltmer så att betydelseomfånget minskar, däggdjur, hund, labrador 

och Buster, där det sista ordet är ett egennamn med unik referens och därför mest preciserat. 

(Lagerholm 2008:97-98). 
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Kodväxling kan förekomma i bloggarna och därför är det viktigt att definiera begreppet. 

Lagerholm beskriver begreppet som följande. 

 

 Kodväxling är en term som vanligtvis används i forskning om tvåspråkighet men betyder i detta 

sammanhang att man i ett samtal mellan svensktalande då och då kastar in en engelsk fras eller 

ibland en hel mening (Lagerholm 2008:104). 

 

Detta är det även det som kommer att definieras som kodväxling i följande undersökning. 

3.3 Ordklasser 

 

Ordklasser är en grammatisk kategori och indelas efter kriterier som form och funktion. Av 

denna anledning borde kanske inte ordklasser ses som stilistisk relevanta, men det finns ett 

stilistiskt värde i att betrakta ordklasser i en stilanalys (Lagerholm 2008:106), eftersom 

proportionerna mellan ordklasserna kan säga något om stilen. Substantiv är exempelvis vanligt 

förekommande i vetenskapliga texter (Hellspong 2001:25–26). Substantiv är den vanligast 

förekommande ordklassen och den mest informationstunga, därför kan antalet substantiv bidra 

till hur informationstung texten framstår. Lagerholm menar också att hur nominal stilen är beror 

på antalet substantiv, det vill säga ju fler substantiv, ju mer nominal är stilen. Lagerholm tar 

upp att man kan betrakta stilens så kallade nominalkvot, vilket innebär att man betraktar just 

substantiv och verb som två centrala stilmarkörer för skriftspråklighet gentemot talspråklighet 

genom att dividera antalet substantiv med antalet verb så får man fram en nominalkvot. Får man 

fram en hög siffra innebär det att texten är informationstät, en låg siffra innebär då motsatsen; 

att texten inte är särskilt informationstät (Lagerholm 2008:132-133). 

3.4 Syntax 

 

Syntaxen är viktig för en stilanalys. När man analyserar syntaxen bör man fokusera på de 

konstruktioner som bidrar till en verkan exempelvis ord i fundamentet, en mening med många 

ord i fundamentet är därför vänstertung, och om det är få ord i fundamentet högertung. 

(Hellspong 2001:28). Men först måste det diskuteras vad som egentligen är en mening, eftersom 

vi måste skilja på grafiska och syntaktiska meningar. En grafisk mening är en mening som 

börjar på en stor bokstav och avslutas med en interpunktion. En syntaktisk mening avgörs 

istället av den syntaktiska uppbyggnaden och är en självständig syntaktisk enhet, så en mening 

som skulle uppfattas som grafisk, kan även vara två syntaktiska meningar om meningen består 

av två huvudsatser. Med andra ord så påverkar meningarna stilen på olika sätt. 
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3.4.1 Grafiska och syntaktiska meningar 

 

Viktigt att poängtera är att det finns skillnader mellan grafiska och syntaktiska meningar. En 

grafisk mening är det vi ofta tänker på när någon nämner en mening. En grafisk mening avgörs 

av interpunktionen och existerar bara i skriften. Den inleds med stor bokstav och avslutas med 

ett stort skiljetecken, det vill säga punkt (.), utropstecken (!) eller frågetecken (?). En syntaktisk 

mening avgörs istället av den syntaktiska uppbyggnaden och är en självständig enhet (ibid: 

121). 

3.4.2 Ellips 

 

En så kallad ellips är ett utelämnat led som inte påverkar det innehållsliga (Lagerholm 

2008:143). En ellips är ofta meningsfragment. Ett exempel på en ellips är meningar som Kan 

bli dyrt det här., Minns inte. eller Han gifta sig? Det trodde jag aldrig., alltså meningar som 

ofta har ett utelämnat subjekt, finit verb eller objekt. Ellipser saknar därav frekvent ord i 

fundamentet, ofta subjektet det eller jag. (Lagerholm 2008:144). 
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4. Material och metod 
 

I följande kapitel redovisas metoden och material i två enskilda underkapitel för att göra det så 

överskådligt som möjligt. 

4.1 Material 

 

För att undersöka genusperspektiv i stilen har jag valt ut fem kända bloggar från vartdera könet 

inom en så jämn åldersgrupp som möjligt för att undvika ålderns påverkan eftersom studien 

endast fokuserar på könsskillnader. De kvinnliga och manliga bloggar som undersöks listas 

nedan med födelseår inom parentes. Under urvalet av bloggar valdes bloggar som är någorlunda 

kända, vid urval av inlägg så valdes de två senaste inläggen oberoende av hur inlägget såg ut 

eller vad det handlade om. Bloggarna var också tvungna att vara skrivna av en författare så att 

det inte valdes en kollektiv blogg där skribenterna är av olika kön. 

Kvinnorna har i snitt 1990,4 som födelseår. Männen har sammanlagt ett 1989,6 i snitt som 

födelseår. Avrundar man så får man ett snitt på födelseår 1990. Den yngsta och äldsta kvinnan 

är förr 1995, respektive 1986. Den yngsta respektive äldsta mannen är född 1995 och 1984. 

4.2.1 Kvinnliga bloggar 

 

Nedan listas de kvinnliga bloggare med födelseår inom parentes. 

1. www.Kissies.se (1991) – Bloggen definieras av avsändaren som en livsstils blogg med 

allt från fitness, mode, känslor och personliga åsikter. Bloggen sägs ha över 120 000 

dagliga läsare. 

2. www.Kenza.se (1991) – Enligt bloggportalen den mest besökta privata bloggen just nu 

(www.bloggportalen.se). Bloggen handlar mer eller mindre om bloggarens egna 

intressen, som bland annat innefattar mode, musik och resande. Bloggen har vunnit 

flertalet utmärkelser mellan 2008 och 2015, bland annat: Blogger of the year – 

Veckorevyn Blog Awards 2008, Personal blog of the year – Finest awards 2013 och 

Represented at the Hall of Fame at Stockholm Arlanda Airport 2015. 

3. www.Underbaraclaras.se (1986) – Bloggen handlar till mestadels om bloggarens liv i 

allmänhet. Bloggaren bor på en gård i Västerbottens landsbygd och beskriver sig själv 

som skribent, författare, fotograf och stylist med en familj som innefattar en man och 

två barn. Bloggen har även fått en del utmärkelser, så som: Årets gröna blogg 2011 samt 
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2012 av sajten En lagom dos grönt och utsedd till Sveriges Chicaste Bloggare av 

modemagasinet Chic. 

4. www.Gabriellajoss.me (1995) – En blogg skriven av en bloggare som är bosatt i Umeå 

med sin man och deras barn. Bloggaren skriver främst om sina största intressen som är 

inredning, mat och shopping. Enligt bloggportalen (www.bloggportalen.se) den tionde 

mest besökta privata bloggen just nu.  

5. www.Egoinas.se (1989) – En blogg som skrivs av en kvinna bosatt i Skåne och som har 

bloggat sedan 2007. Bloggaren skriver för det mesta om sin vardag och säger sig ha 

cirka 140 000 läsare i veckan. Bloggen har även vunnit ett flertal utmärkelser som: Årets 

blogg i Veckorevyns Blogawards 2010 och Guldpennan i Veckorevyns Blogawards 

2014. Enligt bloggportalen den trettonde mest besökta privata bloggen just nu 

(www.bloggportalen.se). 

4.2.2 Manliga bloggar 

 

Nedan listas de manliga bloggare med födelseår inom parentes. 

1. www.Hugorosas.se (1989) – En av de största manliga bloggare. Bloggen handlar till 

främst om träning. Bloggaren beskriver sig själv som författare, entreprenör och 

tvåbarnspappa. Enligt bloggportalen är det den nionde mest besökta privata bloggen just 

nu. 

2. www.Johangrimberg.com (1992) – En blogg som handlar om allt som musik, kläder, 

investeringar, bilar, resor och fotboll. 

3. www.Viktorfrisk.nu (1995) – Bloggen är främst inriktad på mode. Bloggaren har bland 

annat deltagit i Melodifestivalen 2015 och bloggar om allt möjligt. 

4. www.Danielparis.se (1988) – En blogg som i huvudsak handlar om bloggarens vardag. 

Avsändaren beskriver sig som programledare, föreläsare och utbildad socionom som 

främst skriver om sin vardag. 

5. www.Adamsteen.se (1984) – En blogg av en skidåkare som jobbar som egen företagare 

och bloggare. Han skriver i huvudsak om skidåkning. Beskriver sina intressen som film, 

TV-spel, träning och att umgås med kompisar. 

 

4.2 Metod 
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Eftersom att stilistik handlar om hur en stil framkommer och vilka faktorer som skapar en viss 

stil anser jag det lämpa sig för denna undersökning. Bloggar är i nästan alla fall öppna för 

allmänheten därför ser jag ingen anledning till att censurera namnet på bloggarna. 

Ämne, kanal, medium och genre påverkar stilen, därför är det viktigt att det först klargörs för 

följande undersökning. Ämnet är aningen problematiskt inom bloggar, då bloggar ofta är 

personliga och ämnet i sig kan variera från dag till dag. 

 Kanal: Skrift. 

 Medium: Dator. 

 Genre: Blogg. 

 Tid och rum: Nutid. 

 Ämne: Varierande. 

Rubriker, underrubriker, bilder och bildtexter förekommer i fåtal av bloggarna och för att 

undersökningen ska bli rättvis har jag uteslutits dem ur undersökningen. Somliga bloggare 

översätter även texten från svenska till engelska under samma inlägg, vilket för klarhets skull 

också kommer att uteslutas ur analysen. 

Lexikala nivån är som nämnt i teorikapitlet svårundersökt i kvantitativ form. Därför kommer 

den lexikala nivån undersökas genom en kvalitativ analys. Jag kommer att redovisa resultatet 

en blogg åt gången och använda mig av exempel för att stödja mina antaganden. I den lexikala 

analysen kommer jag främst att fokusera på ordens värdeladdning, intensitetsgrad, precision 

och kodväxling. 

Ordklasserna undersöks genom att räkna antal substantiv, verb, adjektiv och pronomen i 

varje enstaka inlägg. Pronomen undersöks sedan genom en analys av förekomsten av första 

persons pronomen, andra persons pronomen och tredje persons pronomen. 

Syntaxen undersöks genom att manuellt räkna antalet ord och grafiska meningar, för att få 

fram ett medelvärde av ord per mening. Varför meningarna är långa undersöks sedan ytterligare 

genom att undersöka antal ord i fundamentet, antalet bisatser i grafiska meningar och 

förekomsten av elliptiska meningar. 

Fördelen med att använda en kvantitativ metod för ordklasserna och syntaxen är för att det 

är enkelt att räkna exempelvis ordklasser och grafisk meningslängd tillskillnad från den lexikala 

nivån, eftersom om det står gosa istället för mysa är det svårt att ge något kvantitativt värde på 

det. Det går att se att orden är olika men att påvisa detta i siffror är inte alltid möjligt. 
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5. Resultat 
 

Resultatet redovisas i flertalet underrubriker för att göra det så genomskådligt som möjligt. 

Viktigt att notera är att båda inläggen räknas som en enhet för varje enskild blogg. 

5.1 Lexikala nivån 

 

I detta kapitel görs en kvalitativ analys av den lexikala nivån. 

5.1.1 Kvinnliga bloggar 

 

Kissies inlägg tenderar att ha en hög intensitetsgrad, speciellt i negativa sammanhang. I andra 

inlägget skriver hon exempelvis ”Riktig jävla skitdag har det varit idag!!” och använder ord 

som värsta och fruktansvärt. En intressant mening är ”[…] och får världens hemskaste mail 

uppkastat i ansiktet på mig.”. Här förstärker världens hemskaste och uppkastat intensitetsgraden 

i meningen, många associerar nog även uppkastat som något negativt i denna kontext, vilket 

gör värdeladdningen negativ. Hon hade istället kunna formulera om meningen för att få den 

neutralare exempelvis enligt följande ”[…] och öppnar ett tråkigt mail” eller liknande. Kissies 

är även en av de få bloggarna som faktiskt använde kodväxling. Hon skriver bland annat ”[…] 

kanske är så ’off’ för tillfället” och ”Ja jokes on me självklart kan det bli värre.” Kissies 

precisering är inte så hög, även om det förekommer egennamn så är det väldigt sällan. 

Kenzas är också en av de få bloggar som använder kodväxling, även om det bara förekommer 

en gång i inläggen, där hon skriver ”Har ni haft en bra måndag so far?”. Kenzas preciseringsgrad 

är inte hög, men det förekommer precisering ibland. Istället för att skriva exempelvis ”min 

hund” så skriver hon endast namnet på djuret, ”Mani”. Det förekommer dock att ”Mani” är en 

hund med hjälp av en hyperlänk i texten ”Minns ni när han såg ut såhär?”. I bloggen är det ofta 

preciseringar så som ”[…] en hel del”, ”[…] planerat för ett gäng samarbeten” och 

”Häromdagen slog det mig […]”. Varken en hel del, ett gäng samarbeten eller häromdagen är 

speciellt preciserat, vi vet exempelvis inte hur mycket ett gäng är i denna kontext. 

Intensitetsgraden i inläggen håller också en för det mesta låg nivå, detsamma med 

värdeladdningen som är neutral 

Underbaraclaras inlägg använder sig av konnotationer i flertalet meningar, exempelvis ”en 

handfull tandpetare i knödeln och bäddning medan du ligger kvar i hotellsängen.”, eller 

meningar som ”Det finns dofter som lockar fram minnen från barndomen”, ordet dofter påvisar 

en positivare konnotation än lukter. Intensitetsgraden i hennes texter är dock i princip obefintlig. 
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Precisering sker i någorlunda hög grad, oftast med egennamn men även ord som hotellsäng 

istället för bara säng. 

Gabriellajoss inlägg använder sig av en någorlunda låg intensitetsgrad. Meningar som ”Han 

växer ju verkligen så att det knakar och det mesta vi har hemma är i storlek 80 vilket snart är 

på tok för litet”. Växer så det knakar och på tok för litet höjer dock intensitetsgraden något. 

Värdeladdningen i orden tenderar att vara neutral. Gabriellajoss inlägg preciserar sig dock 

ganska tydligt, med hjälp av främst egennamn. Hennes barn anges vid namn, klädbutiken anges 

också vid namn och ord som militärbyxorna istället för bara byxorna. 

Egoinas inlägg har en ganska mild intensitetsgrad så som ”Bara älskar det.” och ”I alla fall, 

idag handlar avsnittet om industrialismen, bland annat den sista stora svälten och när Sverige 

gick från U-land till I-land (tänk att det var så nyligen ändå”).” vilket inte uttrycker någon större 

intensitet. Precision sker främst genom användning av egenanmn som Nelly eller program som 

Historieätarna, istället för att bara skriva en butik eller ett program. Värdeladdningen är ganska 

negativ med förekomsten av ord som portad (www.egoinas.se:b) och tjatat (www.egoinas.se:a) 

som associeras som negativa ord. 

5.1.2 Manliga bloggar 

 

Hugorosas inlägg tenderar att vara humoristiska. Med detta menas att han skriver meningar som 

”Mår: Som en utvilad prinsessa” (www.hugorosas.se:a) eller ”Före: Vi tar bara en sista minuten 

och så bestämmer vi vart vi ska bo när vi kommer fram. Efter: Hahahah” (www.hugorosas.se:b). 

Han höjer även intensitetsgraden med beskrivningar likt ”[…] med motivation som ett hungrigt 

lejon.” (www.hugorosas.se:a). I inläggen är precisionen hög genom användning av egennamn 

och när han tar upp vilken fisk hans barn ska äta så skriver han exempelvis fiskpinnar, som är 

en hyponym av fisk. Att han börjar meningar med ”Före:” och ”Efter:” kanske kan tänkas vara 

oprecist men eftersom det syftar på livet före barn, samt efter barn så är det ändå preciserat. 

Orden är för det mesta negativt laddade, meningar som exempelvis ”Hon fick panik när hon 

upptäckte att hon blivit usel på armhävningar.” (www.hugorosas.se:a). 

Johangrimberg håller sig på en ganska låg intensitetsgrad, ingen mening sticker egentligen 

ut, och stilnivån är ganska allmän i sin helhet, till exempel ”Hoppas allt är bra idag. Jag mår 

helt okej.” (www.johangrimberg.se:a). Han preciserar sig inte särskilt väl, meningar som ”[…] 

från den senaste tiden, jag vet” (ibid.). Han använder sig av ord och fraser som detta forum, 

positivt, energi och relativt där många andra bloggare istället använder ord som i denna blogg, 

bra, ork och ganska. Värdeladdningen i sig är väldigt neutral som kan ses i exemplen ovan. 
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Viktorfisk tenderar att använda precision i form av namn i sina inlägg. Han kallar sina vänner 

och kollegor för namn, stundtals även med efternamn, exempelvis ”Just nu rullar jag runt i en 

TV reklam på TV4 med blandannat Bianca Ingrosso och Martin Björk även.” 

(www.viktorfrisk.nu:b). Värdeladdningen är ganska positiv i hans inlägg har en annorlunda 

stilvalör än många andra bloggare. Han använder ord som magi i meningar; ”Det vi fått göra 

tillsammans är magi.” istället för ord som fantastiskt, och ”fick gåshud!” istället för ”blev rörd.” 

eller liknande (www.viktorfrisk.nu:a). Intensitetsgraden är även den hög. Det tenderar att 

skrivas ”Riktigt fett.” och ”Riktigt skoj.” (www.viktorfrisk.nu:b). 

Danielparis använder sig i hög grad av ett målande språk i form av metaforer som ”Försöker 

se glaset som halvfullt så att säga…” och ”[...] uppe med tuppen idag för att medverka i TV4 

Nyhetsmorgon.”. Intensitetsgraden är för det mesta hög med ord som ”Är extra taggad […]” 

och ”Väldigt spännande.” (www.danielparis.se:a). Han preciserar sig väl i sitt ordval som 

många andra bloggare genom egennamn som ”[…] TV4 Nyhetsmorgon.”, ”[…] på Vapiano 

[…]” (www.danielparis.se:a) och ”[…] Vida i Stockholm […]” (www.danielparis.se:b). 

Värdeladdningen är för det mesta positiv. 

Adamsteen preciserar sig konstant i sin text i form av egennamn som ”[…] vid namnet: 

’Skistart.com SKI Challenge’.” (www.adamsteen.se:a) och ”[…] så åker jag upp till 

Bruksvallarna […]” (www.adamsteen.se:b). Intensitetsgraden är mestadels låg och några starka 

ord förekommer sällan. Ordens värdeladdning är även det ganska neutralt och sticker inte direkt 

ut på något sätt. Någon form av kodväxling förekommer inte heller. 

5.2 Syntax 

 

I följande underkapitel redovisas antal meningar, antal ord, genomsnittet av ord per mening, 

antal elliptiska meningar, antal ord i fundamentet, genomsnittlig fundamentlängd och antal 

bisatser. 

5.2.1 Kvinnliga bloggar 

 

I tabellen nedan redovisas antal meningar, antal ord, samt genomsnittliga meningslängd för de 

kvinnliga bloggarna. 
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Tabell 1.1 

Kvinnor Antal grafiska 

meningar 

Antal ord Ord per mening 

Kissies 33 479 14,51 

Kenza 19 268 14,10 

Underbaraclaras 23 216 9,39 

Gabriellajoss 27 379 14,03 

Egoinas 24 340 14,16 

Sammanlagt 126 1682 13,34 

Som synes i tabellen så låg det högsta antal ord per mening på 14,51 och det lägsta på 9,39, 

med en sammanlagd summa på 13,34 ord per mening för alla kvinnor. Det är tydligt att 

Underbaraclaras blogg drar ner den sammanlagda summan av ord per mening, då hon har cirka 

5 ord mindre i snitt än resterande kvinnor, detta beror sannolikt på att hon har ett lågt antal 

bisatser och bisatsvärde (se tabell 1.2), i kombination med flertalet ofullständiga meningar 

Tabellen nedan visar antal elliptiska meningar, antal ord i fundamentet, ord i fundamentet 

per grafisk mening och antal bisatser. Antal bisatsernas värde gentemot antal grafiska meningar 

visas inom parentes, det vill säga 35 bisatser delat på 33 meningar, ger ett värde av 1,06. 

Tabell 1.2 

Kvinnor Elliptiska 

meningar 

Antal ord i 

fundamentet 

Ord i 

fundamentet per 

grafisk mening 

Antal 

bisatser 

Kissies 5 63 1,9 35 (1,06) 

Kenza 8 41 2,15 18 (0,94) 

Underbaraclaras 2 43 2,38 15 (0,65) 

Gabriellajoss 2 37 2,05 15 (0,55) 

Egoinas 3 37 1,54 23 (0,95) 

Sammanlagt 20 221 1,75 106 (0,84) 

Som avläses var det högst antal ellipser hos Kenza. Lägst antal ellipser fanns det hos både 

Underbaraclaras och Gabriellajoss blogg, endast två stycken. Flest ord i fundamentet hade 

Kissies med 63 stycken, och lägst var Gabriellajoss samt Egoinas, på 37 stycken. Högst 

genomsnittliga fundamentlängd påvisades av Underbaraclaras. Flest antal bisatser hade Kissies. 

5.2.2 Manliga bloggar 
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Nedan redovisas antal meningar, antal ord, samt genomsnittliga meningslängd för de manliga 

bloggarna, även här är båda inläggen inkluderade i resultatet. 

Tabell 2.1 

Män Antal grafiska 

meningar 

Antal ord Ord per mening 

Hugorosas 37 390 10,54 

Johangrimberg 22 272 12,36 

Viktorfrisk 17 219 12,88 

Danielparis 27 308 11,40 

Adamsteen 68 683 10,04 

Sammanlagt 171 1872 10,94 

Som redovisas i tabellen har männen ett gemensamt medelvärde på 10,94 ord per mening. Detta 

är cirka två ord mindre per mening än kvinnorna. Alla kvinnor utom en hade högre antal ord 

per mening. 

I tabellen nedan redovisas antal elliptiska meningar, totalt antal ord i fundamentet, den 

genomsnittliga fundamentlängden, samt antal bisatser med antal bisatser delat på antal grafiska 

meningar inom parentes. 

Tabell 2.2 

Män Elliptiska 

meningar 

Antal ord i 

fundamentet 

Ord i 

fundamentet per 

grafisk mening 

Antal 

bisatser 

Hugorosas 5 61 1,64 24 (0,64) 

Johangrimberg 6 24 1,09 15 (0,68) 

Viktorfrisk 1 17 1 13 (0,76) 

Danielparis 9 29 0,93 18 (0,66) 

Adamsteen 2 117 1,72 46 (0,67) 

Sammanlagt 23 248 1,45 116 (0,69) 

Viktorfrisk hade både lägst antal ellipser och minst antal ord per fundamentet. Lägst 

genomsnittliga fundamentlängd hade dock Danielparis med 0,93 ord i fundamentet, detta kan 

bero på att han också hade flest ellipser och flertalet ofullständiga meningar. Flest ord i 

fundamentet hade Adamsteen som även hade den högsta genomsnittliga fundamentslängden. 

Flest bisatser hade Adamsteen med ett totalt värde av 46 stycken, lägst antal bisatser hade 

Viktorfrisk med 13 stycken. 
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5.3 Ordklasser 

 

I detta avsnitt redovisas fördelningen av ordklasserna för de båda könen. 

5.3.1 Kvinnliga bloggar 

 

I tabellen nedan redovisas fördelningen av ordklasser för de kvinnliga bloggarna med den 

procentuella förekomsten inom parentes. 

Tabell 3.1 

Kvinnor Substantiv Adjektiv Verb Pronomen 

Kissies 59 (12,32 %) 28 (5,85 %) 61 (12,73 

%) 

59 (12,32 %) 

Kenza 44 (16,42 %) 20 (7,46 %) 55 (20,52 

%) 

29 (10,82 %) 

Underbaraclaras 50 (23,15 %) 20 (9,26 %) 28 (12,96 

%) 

22 (10,19 %) 

Gabriellajoss 48 (12,66 %) 31 (8,18 %) 43 (11,35 

%) 

42 (11,08 %) 

Egoinas 50 (14,71 %) 27 (7,94 %) 58 (17,06 

%) 

46 (13,53 %) 

Sammanlagt 251 (14,92 %) 126 (7,49 %) 245 (14,57 

%) 

198 (11,77 

%) 

I tabellen ser man att högst antal substantiv av en kvinnlig bloggare är 59 substantiv som flest 

och 44 substantiv som minst. Procentmässigt var 23,15 % substantiv som mest i en blogg, samt 

12,66 % som minst. 31 adjektiv, och 9,26 % som mest, samt 20 adjektiv och 5,85 % som minst. 

61 verb, samt 20,52 % som mest och 28, samt 11,35 % som minst. Lägst antal pronomen är 22 

stycken vilket också är lägst procentmässigt, och högst antal pronomen var 59 stycken men det 

högst procentmässiga antal pronomen är 13,53 %. 

Totalt sett så har kvinnorna nästan exakt lika många substantiv som verb med en procent på 

14,92 % samt 14,57 %. Adjektiv var 7,49 % och pronomen 11,77 %. 

5.3.1.1 Pronomen 

 

Nedan visas vilken form av pronomen som var vanligast som tilltal för att visa vilken närhet 

sändaren visar till mottagaren. 
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Tabell 3.2 

Kvinnor Första persons 

pronomen 

Andra persons 

pronomen 

Tredje persons 

pronomen 

Resterande 

pronomen 

Kissies 36 (61,02 %) 3 (5,08 %) 15 (25,42 %) 5 (8,47 %) 

Kenza 19 (65,52 %) 2 (6,9 %) 7 (24,14 %) 1 (3,45 %) 

Underbaraclaras 13 (59,09 %) 2 (9,09 %) 3 (13,64 %) 4 (18,18 %) 

Gabriellajoss 16 (38,1 %) 3 (7,14 %) 12 (28,57 %) 11 (26,19 

%) 

Egoinas 21 (45,65 %) 2 (4,35 %) 9 (19,57 %) 14 (30,43 

%) 

Sammanlagt 105 (53,03 %) 12 (6,06 %) 46 (23,23 %) 35 (17,68 

%) 

Som ses i tabellen är första persons pronomen vanligast för alla bloggar, därefter tredje persons 

pronomen, och sist andra persons pronomen.  

5.3.2 Manliga bloggar 

 

Nedan redovisas fördelningen av ordklasser för de manliga bloggarna med procenten av 

förekomsten av ordklasserna inom parentes. 

Tabell 4.1 

Män Substantiv Adjektiv Verb Pronomen 

Hugorosas 81 (20,77 %) 22 (5,64 %) 78 (20 %) 41 (10,51 %) 

Johangrimberg 24 (8,82 %) 30 (11,03 %) 62 (22,79 %) 50 (18,38 %) 

Viktorfrisk 41 (18,72 %) 8 (3,65 %) 39 (17,81 %) 28 (12,79 %) 

Danielparis 44 (14,29 %) 27 (8,77 %) 51 (16,56 %) 36 (11,69 %) 

Adamsteen 128 (18,74 %) 38 (5,56 %) 119 (17,42 

%) 

70 (10,25 %) 

Sammanlagt 318 (16,99 %) 125 (6,68 %) 349 (18,64 

%) 

225 (12,02 %) 

Tabellen visar att det som mest fanns 128 substantiv, och som minst 24 hos de manliga 

bloggarna. 38 adjektiv som mest, och 8 som minst. Verben är som flest 119 stycken, och som 

minst 39 stycken. De manliga bloggarna hade totalt 31 fler verb än substantiv och adjektiven är 

193 färre än substantiven, samt 224 färre än verben. Flest antal pronomen i bloggarna var 70, 
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och lägst 28. Högst procentuella förekomst i respektive ordklasser var: 20,77 % substantiv, 

11,03 % adjektiv, 22,79 % verb, samt 18,38 % pronomen. 

5.3.2.1 Pronomen 

 

Nedan visas männens användning av pronomen för att visa förhållandet till mottagaren. Det 

procentuella inom parentes är hur stor andel av den just den typen av pronomen förekom i 

förhållande till det totala antalet pronomen. 

Tabell 4.2 

Män Första persons 

pronomen 

Andra persons 

pronomen 

Tredje persons 

pronomen 

Resterande 

pronomen 

Hugorosas 27 (65,85 %) 2 (4,88 %) 7 (17,07 %) 5 (12,2 %) 

Johangrimberg 27 (54 %) 4 (8 %) 9 (18 %) 10 (20 %) 

Viktorfrisk 12 (42,86 %) 3 (10,71 %) 10 (35,71 %) 3 (10,71 %) 

Danielparis 18 (50 %) 2 (5,56 %) 11 (30,56 %) 5 (13,89 %) 

Adamsteen 45 (64,29 %) 1 (1,43 %) 12 (17,14 %) 12 (17,14 %) 

Sammanlagt 129 (57,33 %) 12 (5,33 %) 49 (21,78 %) 35 (15,56 %) 

Som synes i tabellen fanns det flest antal första persons pronomen hos männen, sedan tredje 

persons pronomen och sist andra persons pronomen. Flest första persons pronomen var 45 

stycken, och 65,85 %. Lägst första persons pronomen var 12, samt 42,86 %. Flest andra persons 

pronomen var 4 stycken, samt 10,71 %. Lägst antal andra persons pronomen var 1, samt 1,43 

%. Flest tredje persons pronomen var 12, samt 35,71 %. Lägst antal tredje persons pronomen 

var 7, samt 17,07 %. Sammanlagt bestod alla pronomen av 57,33 % första persons pronomen, 

5,33 % andra persons pronomen och 21,78 % tredje persons pronomen. 

5.4 Jämförelse av de manliga och kvinnliga bloggarna 

 

I följande kapitel jämförs skillnaderna utifrån de sammanlagda resultaten av vartdera könet för 

att göra det överskådligt. 

Gällande den lexikala nivån så kan det ses att endast kvinnorna använder sig av kodväxling, 

även om det bara förekommer i två inlägg av två olika kvinnliga bloggare, så är det mer än 

männen, som har noll förekomster av kodväxling. Båda könen tenderar till majoritet att ha en 

hög intensitetsgrad, cirka tre av fem bloggar av vartdera könet har en hög intensitetsgrad i 

inläggen. Fyra av fem män preciserar sig väl i sina inlägg, oftast med egennamn. Ungefär 

detsamma gäller kvinnorna, där tre av fem bloggar preciserar sig väl. Båda könen preciserade 
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sig oftast i form av egennamn. Värdeladdningen i orden hos kvinnorna varierar, två av 

kvinnorna skriver med en neutral värdeladdning, två med negativ och endast en med positiv. 

Hos männen skrev två med neutral värdeladdning, två med positiv och endast en med negativ, 

vilket är likt kvinnorna fast männen tenderar att vara aningen mer positiva. 

Tabellen nedan visar relevant information för de grafiska meningarna. 

Tabell 5.1 

Kön Antal 

meningar 

Antal 

ord 

Genomsnittlig 

meningslängd 

Antal 

elliptiska 

meningar 

Ord i 

fundamentet 

per grafisk 

mening 

Antal 

bisatser 

Kvinnor 126 1682 13,34 20 1,75 106 

(0,84) 

Män 171 1872 10,94 23 1,45 116 

(0,67) 

I tabellen ser man att kvinnorna har längre genomsnittliga meningar. Detta beror sannolikt på 

att den genomsnittliga fundamentlängden är högre, samt att det finns färre ellipser i de kvinnliga 

bloggarna, men den största orsaken är förmodligen förekomsten av bisatser, strax över 0,8 

bisatser per grafisk mening. Männen hade en bisatsfrekvens på 0,67, nästan 0,2 lägre än 

kvinnorna. 

Följande tabell visar fördelningen av ordklasser mellan könen. 

Tabell 5.2 

Kön Substantiv Adjektiv Verb Pronomen 

Kvinnor 251 (14,92 %) 126 (7,49 %) 245 (14,57 %) 198 (11,77 %) 

Män 318 (16,99 %) 125 (6,68 %) 349 (18,64 %) 225 (12,02 %) 

Vi kan se att männen hade procentuellt fler substantiv, verb och pronomen, kvinnorna hade 

dock aningen fler adjektiv, vilket kan ha att göra med meningslängden, det vill säga att de vill 

beskriva i högre grad. Männen hade högre procentuellt antal verb än substantiv, vilket gör att 

männens stil blir mer verbal, kvinnorna däremot hade ungefär lika många substantiv, knappt en 

halv procentenhet mer substantiv än verb. Adjektiven är någorlunda jämnt fördelade men 

förekommer knappt en procent oftare i kvinnornas texter. Fördelningen av pronomen var även 

den nästan identiska procentmässigt men det intressanta är egentligen vilken form av pronomen 

som förekommer, som vi kan se i tabellen nedan. 
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Tabell 5.3 

Kön Första persons 

pronomen 

Andra persons 

pronomen 

Tredje persons 

pronomen 

Resterande 

pronomen 

Kvinnor 105 (53,03 %) 12 (6,06 %) 46 (23,23 %) 35 (17,68 %) 

Män 129 (57,33 %) 12 (5,33 %) 49 (21,78 %) 35 (15,56 %) 

Som ses i tabellen är det en ganska jämn fördelning mellan första, andra och tredje persons 

pronomen, båda könen har högst procentuellt antal första persons pronomen, men männen har 

dock cirka fyra procent högre första persons pronomen och kvinnorna har högre procentuellt 

antal andra och tredje persons pronomen. Andra persons pronomen skiljer sig bara lite över en 

halv procentenhet och tredje persons pronomen cirka 1,5 procentenheter. 
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6. Diskussion & slutsats 
 

Utifrån undersökningen kan det huvudsakligen göras följande iakttagelser; kvinnorna använder 

kodväxling oftare än männen. Båda könen har en lika hög intensitetsgrad i sina inlägg. Männen 

preciserar sig en aning mer än kvinnorna. Männen var aningen mer positiva i sina ords 

värdeladdning. Männens stil är i högre grad talspråklig – detta beror på att männen har högre 

procentuellt antal verb än substantiv. Verben i männens blogginlägg överstiger procentuellt 

substantiven, vilket ger en nominalkvot på 0,91. Kvinnorna hade istället fler substantiv än verb 

även om det var med en liten marginal, vilket gav en nominalkvot på 1,04. Kvinnorna hade en 

aning fler adjektiv. Båda könen markerar ett personligt förhållande till innehållet. Männen gör 

det i en aningen högre grad än kvinnorna, vilket också visar att männen tenderar att prata om 

sig själva i större utsträckning. Detta visas av det procentuella antalet första persons pronomen. 

Kvinnorna och männen har ungefär i lika låg grad kontakt med mottagaren. Detta ses genom 

det procentuella antalet andra persons pronomen. Kvinnorna skriver i större utsträckning än 

männen om andra personer än mottagare och avsändare – detta ses på användningen av tredje 

persons pronomen. Kvinnornas stil är aningen med komplex än männens, vilket sågs på långa 

meningar som berodde på högre förekomst av bisatser och längre fundament. 

Syftet med undersökningen var i grunden att undersöka vilka likheter och skillnader det finns 

mellan kvinnliga och manliga bloggare. Skillnaderna var inte så omfattande som förväntat. 

Variansen var så pass låg i de flesta undersökta faktorer att det snarare kan betraktas som 

likheter än skillnader. De mest omfattande skillnaderna var egentligen grafisk meningslängd, 

nominalkvoten, förekomsten av kodväxling, samt första och tredje persons pronomen. 

Även om vi kan se att männens precision var aningen högre än kvinnornas så är inte 

variationen inte särskilt stor, och betraktas därför som en likhet. Det finns inte heller någon fast 

gräns för hur stor variationen måste vara för att det ska räknas som skillnader, det är snarare en 

subjektiv fråga. Detsamma gäller att männen hade positivare värdeladdning i ordvalet, alltså 

kan vi inte dra någon egentligen slutsats att det är en skillnad, och betraktas därför också som 

en likhet. Intensitetsgraden var lika förekommande hos båda kön, vilket vi mer precist kan räkna 

som en likhet. 

Den stilistiska analysen kan användas av nuvarande eller framtida bloggare för att se vad 

som skiljer dem åt och hur en framstående bloggare skriver rent stilistiskt. Kvinnornas bloggar 

i undersökningen har generellt högre antal läsare än männen (www.bloggportalen.se). Vad detta 

beror på kanske har att göra med stilistiska skillnader som vi kunde utläsa, exempelvis att 

männen kanske skriver talspråkligt och kanske gör att de av någon anledning uppfattas som 
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mindre läsvärd, men det skulle också kunna ha att göra med att kvinnor generellt sett är mer 

intresserade av bloggar än män. Sammanfattningsvis kan vi se följande likheter och skillnader 

mellan könen, enligt tabellen nedan. 

Tabell 6. 

Fortsatt forskning inom området är nödvändigt för att utläsa ett mer generaliserbart resultat, 

men resultatet i denna undersökning kan fungera som en grund och ge ett överskådligt resultat 

av vad som visar sig i bloggar ur ett könsperspektiv. 

  

Likheter Skillnader 

Intensitetsgrad Kodväxling 

Värdeladdning Nominalkvot 

Precision Första persons pronomen 

Adjektiv Tredje persons pronomen 

Andra persons pronomen Grafisk meningslängd 
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7. Sammanfattning 
 

Bloggar är ett populärt socialt medium, mer specifikt en webbplats som i nästan alla fall är 

öppen för allmänheten att ta del av. Studiens syfte var att undersöka likheter och skillnader i 

stilen, mer specifikt inom lexikon, ordklasser och syntax inom manliga och kvinnliga bloggar. 

Materialet för undersökningen bestod av fem kända manliga, samt fem kända kvinnliga 

bloggar, med två blogginlägg från varje blogg. Bloggarna var även tvungna att endast ha en 

skribent för att kunna undersöka könsskillnaden. De kvinnliga bloggarna var: 

 www.kenzas.se 

 www.kenzas.se 

 www.gabriellajoss.me 

 www.underbaraclaras.se 

 www.egoinas.se 

De manliga bloggarna som undersöktes var: 

 www.adamsteen.se 

 www.danielparis.se 

 www.hugorosas.se 

 www.johangrimberg.com 

 www.viktorfrisk.nu 

Metoden för undersökningen var huvudsakligen kvantitativ men den lexikon undersöktes 

kvalitativt då det är svårundersökt rent kvantitativt. Tidigare forskning inom området visade att 

det oftast användes kvantitativ metod och att bloggarna i materialet var slumpmässigt utvalda. 

Det uttrycktes även behov av vidare forskning. Teorin för undersökningen baseras främst på 

Lagerholms syn på stilistik men även till viss del av Hellspong. 

Resultatet visade att det fanns flertalet likheter och skillnader mellan könen. Likheterna var 

ordens intensitetsgrad, precision, förekomsten av ordklassen adjektiv, och andra persons 

pronomen. Skillnaderna var förekomsten av kodväxling, nominalkvotsvärdet, första och tredje 

persons pronomen, och den grafiska meningslängden. Vissa likheter och skillnader är dock inte 

så stora som förväntat. 
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