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Sammandrag 
 
  
I denna uppsats undersöks språk och stil i tolv kolumner i gratistidningen Metro. Min hypotes 

är att språket och stilen i kolumnerna är vardagligt, talspråksnära, inte så strikt och subjektivt. 

I uppsatsen undersöker jag därför LIX, syntaktisk nivå i form av meningslängd, sats- och 

meningsbyggnad, lexikal nivå i form av ordens längd, bruklighet, form, stilvalörer samt 

förekomsten av anglicismer, textnivån i form av konjunktionella adverb och slutligen 

retoriska grepp i form av lyssnaraktivering.  

   Resultatet visar att kolumnen som texttyp ligger nära skönlitteraturens språk och stil, men 

också har gemensamma drag med tidningsspråket. Men det förekommer en del variationer 

eftersom kolumnerna är skrivna av skribenter med olika bakgrund. Kolumnerna kan knappast 

sägas vara talspråkliga och språket är till skillnad mot min hypotes tämligen strikt. Däremot 

har kolumnerna en del vardagliga drag och utmärkande är framförallt att kolumnerna är 

subjektiva.      
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1 Inledning 
Det finns fler och fler olika typer av tidningar idag och marknaden blir bara större. Den 

kanske intressantaste nykomlingen av alla de senaste åren är gratistidningen. Ett fenomen som 

är unikt på det sättet att man som läsare inte behöver betala för tidningen även om det är 

läsaren själv som måste söka upp tidningen och inte tvärtom. Att ha vissa utdelningsställen för 

gratistidningen är en av de faktorer som gör att konceptet fungerar. 

   I stort sett varje tidning, såväl dagstidningar som veckotidningar och livsstilsmagasin har 

idag en egen kolumn, på ett givet utrymme i tidningen, där olika skribenter, journalister eller 

andra mer eller mindre kända människor skriver ner sina tankar och åsikter. Det givna 

utrymmet är intressant på det sättet att det ofta ska innehålla ett visst antal tecken. Göran 

Rosenberg skriver följande om utrymme: ”Att skriva på utrymme är att låta formen ge 

berättelsen. Ett litet utrymme ger en annan berättelse än ett stort.” (Rosenberg 2004: 226) 

Även om kolumnen som texttyp finns i flera olika tidningar har den ofta en grundform som är 

densamma för alla tidningar. Gratistidningen Metro har naturligtvis sin egen kolumn och sina 

egna kolumnister.  

   Om tidningen Metro kan man läsa att (från www.metro.se/se/metro/): ”Metro är Sveriges 

mest lästa morgontidning med mer än en miljon dagliga läsare. Tidningen är en politisk 

obunden nyhetstidning där läsaren får en bred och snabb nyhetsöversikt över de senaste 

dygnets viktiga händelser i staden, landet och i världen.”          

   Definition av kolumn (från Nationalencyklopedin): ”Återkommande utrymme i dagstidning 

eller tidskrift för personliga kommentarer av opinionsbildande eller underhållande karaktär.” 

 

2 Syfte 
I den här uppsatsen har jag för avsikt att analysera språk och stil i kolumner i gratistidningen 

Metro. Min hypotes är att språket och stilen i kolumnerna i tidningen Metro, till skillnad från 

många andra texttyper, är vardagligt, talspråksnära, inte så strikt hållet och subjektivt och att 

detta kommer till uttryck på de olika nivåer som jag analyserar. Med vardagligt språk menar 

jag ett mera informellt språk.  Melin & Langes definierar informellt språk på följande sätt: ” I 

mycket grova drag kan man säga att skalan formell – informell motsvaras av skriftspråklig 

komplexitet resp talspråklig enkelhet och konservativ resp jargongartad språkform.” (Melin & 

Lange 2000: 42)         
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I analysen studerar jag därför till att börja med LIX (läsbarhetsindex) och syntaktisk nivå i 

form av meningslängd och sats- och meningsbyggnad (subjektslösa satser, meningsfragment). 

Vidare studeras lexikal nivå i form av ordens längd, ordens bruklighet (vardagliga ord), 

ordens form (talspråksformer), stilvalörer (talarattitydsadverb, värdeord) samt förekomsten av 

anglicismer (engelska lån och uttryck). Slutligen analyseras textnivån och då närmare bestämt 

förekomsten av konjunktionella adverb samt lyssnaraktivering (tilltal, fråga, uppmaning). 

  

 

3 Bakgrund 
Det finns en hel del tidigare forskning om språk och stil i tidningar. Fokus ligger på 

nyheternas språk och hur det språket har förändrats under tid. När kolumner och liknande 

tidningsstoff tas upp är det oftast som ett jämförelsematerial till det ”normala” 

tidningsspråket. 
   Margareta Westmans avhandling Bruksprosa, en funktionell stilanalys med kvantitativ 

metod (1974) är ett standardverk när det gäller studiet av sakprosa. Avhandlingen försöker 

finna samband mellan språklig form och språklig funktion i några vanliga typer av 

bruksprosa, nämligen samhällsinformerande broschyrer, lärobokstexter, tidningstexter samt 

debattexter. Hon kommer fram till att de språkliga skillnaderna mellan dessa texttyper till stor 

del kan hänföras till skillnader i texttypernas funktioner.             
  Lars Hulténs bok, Journalistikens villkor om plikten att informera och lusten att berätta, 

behandlar journalistiken från journalistens perspektiv och den lyfter fram vikten av att veta 

hur journalistik kommer till, hur rutiner och mönster ser ut, hur journalistrollen ser ut och hur 

den utvecklas. Hur mediaföretagens villkor och redaktionens arbete fungerar är andra 

perspektiv som lyfts fram. Hultén nämner texttypen kolumn och säger att i kolumnen och i 

andra liknande texter möter vi ”det personliga tonfallets journalistik, där skribenten på olika 

vis redovisar sitt direkta engagemang genom sin närvaro i texten”. (Hultén 1993: 253) Vid ett 

annat tillfälle jämför han nyhetsjournalisten och kolumnisten och menar där att: 

 

Nyhetsjournalisten har delvis ett annat förhållande till rollen, uppgiften, ämnet, källan och 

publiken än ledarskribenten, kolumnisten eller recensenten, vilket i sin tur leder till olika 

framställningssätt och andra rent textmässiga och språkliga konsekvenser. Den förre 

refererar, förhåller sig ”neutral” i sin textutformning, medan de senare arbetar på ett mer 
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argumenterande sätt och med ett språk som öppet för fram egna och tidningens åsikter.    

(Hultén 1993: 98)                  

 

Göran Rosenbergs Tankar om journalistik handlar om hans personliga funderingar om 

journalistik, språk och etik. ” Det är svårt att tänka sig en livskraftig journalistik utan ett 

personligt språk. Journalistik är personliga berättelser om det dagliga. Någon berättar något 

för oss, på sitt sätt, med sina utgångspunkter, på sitt språk.” Rosenberg (2004: 208) 

   Forskning om journalistik är en antologi från NORDICOM som tar upp frågeställningar 

som rör journalistikens informationsfunktion och form, den redaktionella processen och 

nyhetsvärderingsprinciper. Lars Hultén tar i sin artikel ”Forskarfält för 

journalistikforskningen” upp förhållandet mellan stilforskning och journalistik.      

   Journalistik i förvandling är liksom Forskning om journalistik en antologi. Den handlar om 

språk och texter i Expressen och är ett försök till att lite närmare studera hur kvällspressens 

språk har vuxit fram och förändrats under efterkrigstiden. Artiklarna går igenom olika faktorer 

som ger möjlighet till eller tvingar fram förändringar i den språkliga formen i 

kvällstidningarna.          

  

 
4 Material 
Mitt undersökningsmaterial består av tolv nummer av tidningen Metro från och med den 18 

september till och med den 30 september 2006, det vill säga utgivningen av tidningen under 

två veckors tid. Materialet omfattar endast måndag till lördag då tidningen inte har någon 

utgivning på söndagar. I varje nummer finns en kolumn vilket ger ett totalt 

granskningsmaterial på tolv kolumner eller i löpord räknat totalt 5122 ord. Alla kolumnerna är 

skrivna av olika personer vilket ger ett relativt spritt material, men de hålls samman av att de 

har en gemensam form, längd och publiceringsplats.   

 

5 Metod 
Min analys innefattar fyra nivåer i texten, den syntaktiska nivån, den lexikala nivån, textnivån 

samt stilfigurer i form av retoriska drag. Dessa nivåer är hämtade från Lars Melin och Sven 

Langes Att analysera text (2000) där de ingår i en modell för hur man kan studera språket och 
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det är den modellen jag har följt när jag analyserar kolumnerna. Lennart Hellspong och Per 

Ledins Vägar genom texten (1997) används också vid analysen, dock mera övergripande och 

framförallt vid vissa specifika delar av analysen där Melin & Lange behöver kompletteras.  

   I detta avsnitt kommer en översiktlig metod att beskrivas, detaljnivån (om så behövs) 

kommer i samband med varje analys.     

 

5.1 LIX  
Till att börja med analyseras de tolv kolumnerna kvantitativt genom LIX (läsbarhetsindex). 

LIX är ett värde som mäter läsbarheten på en text. För att få fram en texts LIX tar man 

medellängden på den grafiska meningen, (ord/mening) och adderar med procentantalet långa 

ord (7 bokstäver eller fler). Om en text har många långa ord och många långa grafiska 

meningar får den ett högt LIX och ju högre LIX en text har, desto svårare anses den vara att 

läsa. En text med ett lägre LIX anses mera lättläst. Sannolikt har en text med vardagligt språk 

ett lägre LIX än en fackspråklig text med ett mera strikt hållet språk.     

   Som kritik mot LIX kan sägas att det inte tar hänsyn till att även mycket korta meningar och 

ord kan störa läsbarheten, ett lågt värde behöver alltså inte alltid betyda att texten är lättläst.  

   Eftersom LIX är en kombination av både ord och grafisk mening finner jag det relevant att 

låta det stå i en egen avdelning. LIX kommer med andra ord inte att ingå under vare sig 

syntaktisk nivå eller lexikal nivå. Däremot kommer de komponenter som ingår i LIX, 

meningslängd och långa ord, att finnas med redovisade under syntaktisk respektive lexikal 

nivå.    

 

5.2 Syntaktisk nivå 
På den syntaktiska nivån granskas kolumnerna med avseende på meningslängd samt sats- och 

meningsbyggnad i form av subjektslös sats och meningsfragment.  

  När meningslängden i de tolv kolumnerna räknas har jag gått efter grafisk mening som 

definieras på följande sätt i Jörgensen & Svensson (2002: 158) ”utgörs av alla ord som står 

mellan stor bokstav och större skiljetecken, dvs punkt, frågetecken, utropstecken samt i vissa 

fall kolon ”. Kortare grafiska meningar är ofta ett tecken på att texten är mera vardaglig och 

subjektiv mot långa grafiska meningar som ofta innebär att texten är specialiserad och mer 

objektiv. 

   Att låta mycket korta och mycket långa meningar samspela i en text kan i vissa fall störa 

läsbarheten. Westman (1974: 56) skriver följande om meningslängd: ” Christer Platzack 
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(1974, s 112) redogör för ett exempel med olika meningslängd. Det bygger på skilda fynd 

som alla pekar på att även alltför korta meningar kan försvåra läsningen – att alltför långa 

meningar gör det är väl känt.” Däremot kan också skiftningen mellan korta och långa 

meningar vara till glädje i en texttyp som kolumnen genom att det skapar en känsla av 

skönlitterär stil eller liknande. Att låta läsaren stanna upp i texten för en stunds 

eftertänksamhet innan man läser vidare kan vara ett positivt stildrag.  

   Analysen av sats- och meningsbyggnad delas upp i två underavdelningar, där den första 

handlar om de satser som är subjektslösa, dvs de som saknar subjekt och där den andra tar upp 

vilka typer av meningsfragment som förekommer. En text med hög frekvens av subjektslösa 

satser och meningsfragment är ofta ett tecken på att texten är subjektiv och individuell.  

   Eftersom jag funnit ett flertal meningsfragment skiljer jag på de som hör ihop med 

föregående sats och de som hör ihop med följande. När jag excerperar de subjektslösa 

satserna och meningsfragmenten kommer jag endast att beakta dem som är ofullständiga inom 

grafiska meningar. 

   Meningsfragment definieras på följande sätt i Jörgensen & Svensson: (2002: 159) ”Med 

meningsfragment avses en syntaktisk konstruktion som kan betraktas som en förkortad 

huvudsats (ellips) utan finit verb. Ofta är ytterligare led utelämnade, och meningsfragmentet 

kan utgöras av en fras eller bisats.” Vidare menar de att ”I en skriven text kan 

meningsfragmentet utgöra egna grafiska meningar” Jörgensen & Svensson (2002: 160). De 

meningsfragment jag tar fram är sådana som varken innehåller subjekt eller finit verb.   

    

5.3 Lexikal nivå  
Analysen på den lexikala nivån är mera kvalitativ. Här tittar jag på alla kolumner och tar i tur 

och ordning upp de olika aspekter som ska analyseras. Först granskas alla kolumner med 

tanke på ordens längd och ordens bruklighet, sedan granskas ordens form, stilvalörer och 

slutligen förekomsten av anglicismer (engelska lån och uttryck).                    
   Analysen av ordens längd sker genom att alla ord som är sju bokstäver eller längre räknas 

och därefter kan man räkna ut hur många procent de långa orden utgör av det totala antalet 

ord i varje kolumn. Om en kolumn innehåller relativt få långa ord anses den mera allmän och 

lättolkad jämfört med en text med en hög procentandel långa ord som anses svårare att tolka 

och begripa. Hellspong & Ledin (1997: 71) skriver följande om långa ord: ”att orden är långa 

tyder på att texten är tung och specialiserad”.  
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   I avdelningen ordens bruklighet hade jag från början en analys av såväl slangord som 

vardagliga ord, men eftersom dessa två kategorier nästan alltid överensstämde, kändes 

analysen av båda överflödig. Just de slangord jag fann bland kolumnerna var dessutom sådana 

som idag känns som vilka ”vanliga” ord som helst. De har genomgått en process från att från 

början vara ett slangord använt av en viss grupp människor till att börja användas av fler och 

fler och bli vardagligt och till slut bli allmänspråkligt. Eftersom jag gick efter Ulla-Britt 

Kotsinas bok Stockholmsslang – folkligt språk från 80-tal till 80-tal (1996) när jag 

analyserade slangorden kunde jag få fram sådana som hade sin första förekomst i slutet av 

1800-talet, exempelvis jobba från 1892.  

   Därför valde jag istället att helt utesluta analysen av slang och istället granska bara de 

vardagliga orden i kolumnerna. Jag går nu efter Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från 

2006. De ord som anses vardagliga har i SAOL beteckningen < vard. >.  

   Vid analysen av ordens form tas alla de talspråkliga ord och former upp som förekommer i 

de tolv kolumnerna för att på så vis se i vilken grad kolumnerna är talspråksnära. Med 

talspråksformer avser jag här former som avviker från skrivet standardspråk, exempelvis mej 

istället för det korrekta mig. Jag har valt att under begreppet talspråkliga ord och former även 

ta med ett antal interjektioner som finns bland kolumnerna eftersom de känns direkt 

talspråkliga. Sedan är de kanske inte per definition rena talspråksformer.  

   Ett exempel på att kolumnisten tillåter sig att vara subjektiv och röja sin egen åsikt är 

användandet av så kallade talarattitydsadverb. De definieras på följande sätt av Maria 

Bolander (2001: 130) ”de adverb som anger talarens inställning till det som yttras”. Som 

exempel på talarattitydsadverb nämner hon ju, väl, va, liksom, förstås, naturligtvis. I min 

analys av talarattitydsadverben kommer jag att räkna hur många talarattitydsadverb som 

förekommer per hundra ord i varje kolumn och dessutom exemplifiera genom att sätta dem i 

sitt sammanhang.  

   Ett annat exempel där man kan se om skribenten är subjektiv och uttrycker egna tankar och 

åsikter är användandet av värdeord. Vid min analys av värdeorden går jag efter följande 

definition: "Vi skiljer på två typer av värdeord, plusord och minusord. Den förra uttrycker 

gillande och uppskattning, den senare ogillande och avståndstagande." (Hellspong & Ledin 

1997: 170) Eftersom just kolumnen kan anses vara en subjektiv texttyp där kolumnistens egna 

tankar och erfarenheter får utrymme kan det vara troligt att kolumnisterna i hög grad använder 

sig av värdeord, både sådana som i sig själva utrycker ett värde som fin och ful, men också 

sådana som genom kontexten får ett värde. I min analys tar jag fram såväl dem som är 

värdeord i sig som dem som får ett värde genom kontexten. Dessutom sammanfaller de ofta. 
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   Jag har bara gjort en fullständig analys av två av de tolv kolumnerna eftersom det skulle ta 

för lång tid att excerpera alla värdeord ur alla kolumner. För min analys valde jag ut två 

kolumner (II och X) som kändes representativa genom att de inte har stuckit ut vid någon av 

de andra analyserna, utan snarare legat mer eller mindre någonstans i mitten.  

   I kolumnerna finns det inte bara enstaka ord som är värdeladdade utan även fraser bestående 

av fler ord, som exempelvis ”så-har-jag-alltid-gjort-devisen” (Kolumn II). Jag kommer dock 

inte räkna frasen som ett värdeord utan varje ord inom den tas upp för sig.  

   Det bör poängteras att de ord jag finner som värdeord kanske inte är vad någon annan läsare 

skulle tolka som värdeord. Ett värdeord kan ha olika laddning för olika människor.                            

   Begreppet "anglicism" definieras på följande sätt i Norstedts Svenska Ordbok: ”för 

engelskan typiskt språkligt uttryckssätt som uppträder i annat språk”.   

Förekomsten av anglicismer i en text kan vara ett tecken på såväl subjektivitet som avsaknad 

av formellt språk. I varje fall när det gäller sådana anglicismer som är nyare och icke 

anpassade i svenska språket. De anglicismer som tas upp och exemplifieras i denna uppsats är 

främst de lånord som avviker från svenska språkets stavning eller uttal, alltså sådana som är 

icke anpassade. Med andra ord kommer en anpassad anglicism som jobb inte att behandlas 

eftersom den smälter in så väl i det svenska språket. När jag analyserar anglicismerna beaktar 

jag endast grundorden och böjningsformer av dem. Exempelvis är både jobb, jobba, jobbigt 

anglicismer, men inte i svenskan bildade sammansättningar med lånorden, exempelvis 

sexleksak.  

 

5.4 Textnivå 
När man kommer in på textnivån och de konjunktionella adverben excerperas och grupperas 

de på samma sätt som i Jörgensen & Svenssons Nusvensk grammatik (2002: 37). Författarna 

menar att det konjunktionella adverbet kan uttrycka olika slags relationer mellan satser, dvs 

om det rör sig om kopulativa (sammanbindande), adversativa (motsats), konsekutiva (logisk 

följd) eller explanativa (förklarande). Det konjunktionella adverbet beskriver de som just: 

”adverb med textbindande funktion”. Jörgensen & Svensson (2002: 37) 

Konjunktionella adverb används oftare i resonerande och utredande texter där det i högre grad 

krävs tydliga bindningar mellan det sagda.  

   Margareta Westman har i sin avhandling tittat på det språk som används inom olika 

brukstexter och då bland annat tidningstextens. Nu är ju inte tidningstext och kolumner helt 

överensstämmande språkligt, men det kan ändå vara intressant att jämföra dem. I sin 
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avhandling har hon nämligen kommit fram till att just tidningstexten till skillnad från övriga 

brukstexter har ett underskott på konjunktionella adverb (se Westman 1974: 152). Det kan 

därför vara intressant att se om inte även kolumnerna har få konjunktionella adverb.  

 

5.5 Retorik  
I en texttyp som kolumn kan det vara intressant att se i vilken utsträckning skribenten 

använder sig av retoriska grepp. Det finns som bekant ett flertal verkningsmedel att ta till (se 

Melin & Lange 2000: 78-80). Det som jag valt att studera bland de retoriska dragen är 

lyssnaraktivering, som Melin & Lange delar upp i tilltal och retorisk fråga. Hellspong & 

Ledin (1997: 173-174) menar att tilltal kan ske genom till exempel pronomina du, ni/er och 

pluralformen av första person, vi/oss/vår, när pronomenet tilltalar både skribenen och läsaren. 

Vidare ingår enligt Hellspong & Ledin frågor och uppmaningar inom ramen för 

lyssnaraktivering. Det är således sådana pronomina, frågor och uppmaningar jag tar fram vid 

min analys. När det gäller just frågorna kommer jag inte bara ta med retoriska utan även 

övriga frågor då jag tycker att även de skapar en form av kontakt med läsaren. Anledningen 

till att jag valt just lyssnaraktivering är främst för att tilltal, fråga och uppmaningar är något 

man inte stöter på i vilken texttyp som helst utan de förekommer just i mera personliga, 

resonerande texttyper där skribenten tillåts vara subjektiv.  

  

 
6 Resultat  
I detta avsnitt följer de resultat jag kommit fram till i min analys av kolumnerna. Till att börja 

med presenteras resultatet från beräkningen av LIX, sedan det som ingår i syntaktisk nivå, det 

som ingår i lexikal nivå, det som rör textnivån och slutligen retoriska grepp. För varje nivå i 

analysen presenteras kvantitativa resultat i tabeller, dvs en tabell för LIX och syntax, en för 

lexikal nivå, en för textnivån och en för retorik.   

   I tabell 1 presenteras de kvantitativa resultat jag fått fram vid analys av LIX och syntaktisk 

nivå. 
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Tabell 1 Kvantitativa resultat från LIX och syntaktisk nivå 
Kolumn LIX ord/grafisk mening    

(meningslängd) 

andel subjektslös sats/ 

meningsfragment 

per/kolumn 

I 27,0 10,6 4 

II 30,5 13,3 1 

III 29,7 15,6 3 

IV 28,6 16,4 1 

V 45,3 18,4 0 

VI 31,0 16,5 0 

VII 37,2 13,6 3 

VIII 33,1 12,6 2 

IX 49,3 23,0 1 

X 33,3 17,8 0 

XI 37,2 17,1 0 

XII 43,0 17,9 0 

    

Medelvärde 35,4 16,0 1,25 

   

 

6.1 LIX   
LIX skiljer sig en hel del mellan texterna. Kolumnen med lägst LIX har ett värde på 27 

genom ett totalt antal ord på 436 fördelat på 41 grafiska meningar. Meningslängden blir 

därmed 10,6 ord. Vidare har samma kolumn drygt 16 % långa ord. Ett LIX på 27 anses 

mycket lågt och lättläst och kan jämföras med barn- och ungdomsböcker som ligger på 

samma nivå, (se Melin & Lange 2000: 166) Kolumnen med högst LIX har ett värde på 49,3 

vilket anses högt och svårtolkat. Enligt Melin & Lange är ett så högt LIX kännetecknande för 

en texttyp som saklitteratur. Dessa värden är de två extremerna och de övriga ligger 

däremellan.  

   Av tabell 1 att döma skiljer sig värdena åt ganska kraftigt och därför fann jag det viktigt att 

ha med medelvärdet för de tolv kolumnernas LIX för att på så vis få en tydligare bild av var 

textypen kolumn ligger. Jag har då som synes i tabellen fått fram ett medelvärde på 35,4. 

Enligt Melin & Langes tabell anses ett sådant värde rent tolkningsmässigt vara mellan lätt och 

medelsvårt. Medelvärdet av kolumnernas LIX ligger mellan texttyperna skönlitteratur och 

dags- och veckopress. 
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6.2 Syntaktisk nivå 

På den syntaktiska nivån ingår analys av kolumnernas meningslängd samt sats- och 

meningsbyggnad i form av subjektslösa satser och meningsfragment. 

  

6.2.1 Meningslängd 
Den grafiska meningens längd varierar både inom varje kolumn och kolumnerna emellan. I ett 

fall (kolumn VII) har den grafiska meningen endast ett ord. Ordet koncentration står ensamt 

mellan stor bokstav och punkt. Meningar med två ord förekommer i flera kolumner och då 

främst i kolumn ett. Där finns bland annat Men ändå. Men nä. Men nu. Ta biblioteken. 

Grafiska meningar på två ord förekommer även i kolumn åtta med Reinfeldt bjuder!, kolumn 

nio med Eller hur? samt kolumn elva med Stäng fönstren. Regla dörren.  

   Även meningar med endast tre och fyra ord förekommer ett flertal gånger bland de tolv 

kolumnerna. Sådana meningar kan fortfarande anses korta, men inte lika uppseendeväckande 

korta som meningar på ett till tre ord.  

   Om man istället tittar på de grafiska meningar som har högst antal ord kan man urskilja ett 

flertal. Den grafiska meningen med flest antal ord var från kolumn nio med 66 ord. Samma 

kolumn hade en annan mening på 50 ord. Kolumn åtta hade en på 51 ord och kolumnerna tolv 

och sju hade båda varsin mening på 47 ord.  

   Av dessa resultat kan man verkligen urskilja att meningslängden skiljer sig kraftigt såväl 

kolumnerna emellan som inom en och samma kolumn. Eftersom medellängden av grafisk 

mening är en av faktorerna för att räkna ut LIX är det kanske inte så underligt att man kan se 

ett antal likheter med LIX-värdena. (Tabell 1) Kolumn ett har som synes både lägst LIX och 

kortast meningslängd. Likaså har kolumn nio högst LIX och också de längsta meningarna. 

Eftersom kolumnerna skiljer sig en hel del har jag räknat ut medelvärdet. Jag fick då fram 

ganska exakt 16 ord per grafisk mening. För att än en gång jämföra med Melin & Langes 

tabell (2000: 166) kan man se att en meningslängd på 16 ord ligger mitt emellan dags- och 

veckopress som har en meningslängd på 14 ord och saklitteratur som har en meningslängd på 

18 ord. Den texttyp som dock ligger närmast är skönlitteraturen som har en meningslängd på 

15 ord.      

  

6.2.2 Sats- och meningsbyggnad 
Analysen av sats- och meningsbyggnad delas som nämnts i metodavsnittet upp i subjektslösa 

satser och meningsfragment. Endast de som står ofullständiga inom en grafisk mening 
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excerperas. För kvantitativa resultat se tabell 1. Nedan följer några exempel på subjektslös 

sats respektive meningsfragment.   

 

1 Subjektslös sats 

”Det finns ingenting som provocerar så mycket som människor som ändrar sig. Ändrar åsikt, 

ändrar position eller byter sida.” (Kolumn II)  

 

   Här har subjektet från den första meningen (människor) strukits i den andra genom ellips. 

Kolumnisten har även valt att dela upp satsen i två genom att sätta punkt. Man skulle också 

kunna ha komma och inte punkt mellan dem eftersom den ofullständiga satsen består av en 

fortsättning på det som togs upp i satsen innan. Men genom att använda punkt kan 

kolumnisten fokusera på sådant som känns viktigt att poängtera. Detta är ett stilgrepp som har 

likheter med den skönlitterära texten där reglerna för hur man interpunkterar inte är lika strikt 

som inom många andra genrer.                   

 

2 Meningsfragment 

a) syftar på/hör ihop med föregående sats 

”Låg lön och liten bostad är sådant som gör att världen blir lite vackrare. Eller hur?” (kolumn 

IX)  

    

   Här har frågan kolumnisten ställt hamnat i en egen grafisk mening när det naturliga om man 

ser till traditionellt svenskt skriftspråk är att ha komma mellan satsen och frågan. Precis som i 

exemplet med ofullständig sats som saknar subjekt är detta främst ett stilgrepp och inte ett 

tecken på talspråklighet. Skribenten vill att man ska stanna upp och reflektera på den fråga 

som just ställts. 

 

b) syftar på/hör ihop med fortsättningen     

”Det kändes som om de där paketen skulle komma fram. Men nu. Nu har posttanterna ersatts 

av några flottiga spelmissbrukare i Knuttes Spel & Tobak.” (Kolumn I)    

 

   Här har men nu placerats för sig i en egen grafisk mening mellan två fullständiga satser. 

Eftersom men står för en motsats hör meningsfragmentet också till det som kommer efteråt. 

Här känns interpunktionen som ett tydligt exempel på hur kolumnisterna generellt ofta leker 

med språket och orden. Kolumnisterna kan sägas ha en subjektiv interpunktion där man själv 
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väljer vad man vill betona. De strikta reglerna för skriftspråkets utformning har inte fått någon 

större inverkan här, utan det är känslan och det man vill förmedla till läsaren som står i 

centrum. I exemplet ovan skulle skribenten om man såg till reglerna inte skriva nu två gånger 

utan bara låtit men nu vara del av den andra satsen.          

 

6.3 Lexikal nivå 
På lexikal nivå presenteras de aspekter som rör ordet och dess påverkan på hur vi uppfattar en 

text. Till att börja med analyseras ordens längd, ordens bruklighet (vardagliga ord), ordens 

form (talspråksformer), ordens stilvalörer i form av talarattitydsadverb och värdeord. 

Slutligen analyseras förekomsten av anglicismer (engelska lån och uttryck). Nedan följer en 

tabell med kvantitativa resultat för lexikalnivån. Värdeord är den enda företeelse som inte 

finns med i tabellen eftersom jag där endast granskat två av de tolv kolumnerna. Det 

kvantitativa resultatet av värdeorden kommer i stället under avdelningen stilvalörer.        

 

Tabell 2 Kvantitativa resultat på lexikal nivå     
Kolumn andel långa 

ord (i 

procent) 

Andel 

vardagliga 

ord per/100 

ord    

Andel 

talspråksformer 

per/100 ord  

andel 

talarattitydsadverb 

per/100 ord 

Andel 

anglicismer 

per/100 ord  

I 16,0 1,15 0,23 2,52 0 

II 17,2 0 0,24 1,21 0,73 

III 14,1 0,66 0 1,10 5,08 

IV 12,2 0 0 2,31 0,21 

V 26,9 0,74 0,25 0,49 0 

VI 14,5 0,23 0 0 0,47 

VII 23,6 0 0,26 1,31 0 

VIII 20,5 1,10 0 0,66 0,66 

IX 26,3 0,25 0 1,28 0,51 

X 15,5 0,67 0,22 0,90 0,22 

XI 20,0 0,23 0,47 0,47 0,70 

XII 25,0 0,24 0 0,73 0,49 

      

Medelvärde 19,3 0,44 0,14 1,08 0,75 
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6.3.1 Ordens längd   
I detta avsnitt har jag tittat på procentandelen långa ord, det vill säga hur många ord med sju 

bokstäver eller fler som förekommer i varje kolumn. Långa ord är, som nämnt under 

metodavsnittet, tillsammans med medellängden på grafisk mening de två faktorer som ingår 

för att beräkna LIX.   

   Den kolumn med högst antal långa ord har som synes 26,9 % och den med lägst har 12,2 %. 

Enligt Melin & Lange (2000: 166) ligger det högsta värdet (26,9 %) alldeles över det normala 

för dags- och veckopress som har ett procentantal långa ord på 25. Ett så lågt värde som 12,2 

% som kolumn fyra har finns inte ens med i Melin & Langes tabell, utan det lägsta där är på 

15 % och gäller då för texttypen barn- och ungdomsböcker.  

   Medelvärdet för procentantalet långa ord för de tolv kolumnerna är 19,3 %. Det kan anses 

som relativt normalt för en texttyp som kolumnen då det ligger strax över de 18 % som anses 

vara ett normalt antal långa ord i en skönlitterär text och som nämnts ovan ligger dags- och 

veckopress närmast över med 25 % långa ord. Man kan med andra ord dra slutsatsen att 

kolumnerna knappast kan sägas innehålla ett högt antal långa ord, utan snarare tvärtom. 

Kolumnerna kan därför enligt detta kriterium sägas vara ganska allmänna och lättolkade.      

    

6.3.2 Ordens bruklighet 
Vid analysen av ordens bruklighet studerades från början förekomsten av både slang och 

vardagliga ord, men som jag också skrivit i metodavsnittet, har jag i slutändan valt att endast 

studera de vardagliga orden.  

 

Jag har fått fram följande vardagliga ord, dvs sådana som har markeringen < vard. > i SAOL,  

i de olika kolumnerna: 

 

    I - dagis(mammorna), tuttarna, mysig, trudelutt, nä 

   II - (inga funna) 

  III - raffiga, (sex)snacket, kompis 

  IV - (inga funna) 

   V - snacka, käften, sketen 

  VI - sossarna 

 VII - (inga funna) 

VIII - grattis, skit i andra, ha koll på, latmaskar, mys(kvarter) 
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  IX - korkad  

   X - kolla, funkar, nä 

  XI - läskigt 

 XII - tuffa 

 
Av tabell 2 och i uppställningen här ovan kan man se att de flesta kolumnerna åtminstone har 

en förekomst av vardagligt ord, endast tre av kolumnerna är utan vardagliga ord flera har fler 

förekomster än bara ett ord. Kolumn ett och åtta har exempelvis fem förekomster vardera, 

vilket gör att kolumn ett och åtta har 1,15 respektive 1,10 vardagliga ord per hundra ord. 

Medelvärdet av antalet vardagliga ord per hundra ord är 0,44.  

   I kolumn ett användes ordet snajdig i form av de där nya snajdiga automaterna. Ordet 

snajdig står inte med i SAOL. Nu analyserar jag ju inte slangord, men just det här ordet står 

däremot med i Kotsinas (1996) med betydelsen ’fin’ och ’bra’. Första förekomsten i skrift var 

1934 och både 1949 och 1987 har snajdig nya förekomster. Anledningen till att jag tar upp 

exemplet är för att jag finner det intressant att det inte finns med i SAOL. Detta beror 

sannolikt på att detta inte är något vanligt ord i dagens svenska, men det används i alla fall av 

vissa språkbrukare, ofta med en ironisk biton.   

 

6.3.3 Ordens form  
Man skulle kunna tro att en texttyp som kolumn skulle tillåta sig att använda många 

talspråkliga ord och former på grund av sin mera kåserande och vardagliga karaktär. Men så 

är inte fallet. Det finns inte speciellt många talspråkliga ord och former i 

undersökningsmaterialet (se tabell 2). Som jag tidigare nämnt under metodavsnittet tar jag här 

också upp interjektioner som jag finner direkt talspråkliga. Förutom dessa interjektioner har 

jag bara funnit en enda ”riktig” talspråksform, nämligen från kolumn elva där sen står två 

gånger i texten istället för sedan.  

   Exempel på interjektioner är nä som är en talspråksform av nej och som förekommer i 

kolumn ett och tio. Ofta säger man bara nä, men skriver däremot vanligen nej (i varje fall i 

mera vårdat skriftspråk). I exemplet med nä från kolumn tio rör det sig dessutom av just 

återberättad dialog.  

   I kolumn två hittar jag interjektionen jaha i form av en bekräftelse på förståelse. ”Efter ett 

tag faller pusselbitarna på plats…jaha, Reinfeldt, han är uppvuxen där”  

   Tja är ett annat exempel som förekommer en gång i kolumn fem och en gång i kolumn sju. 

Tja står i de här fallen för betänksamhet, att man inte riktigt vet vad man ska säga.  
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   ”Är det någon som vet varför just socialdemokraternas fall var så ömmande att man 

omedelbart behövde plocka fram det skarpaste artilleriet mitt i en valrörelse? Tja på 

Rikskriminalen hävdar man…” (kolumn V)        

   ”Återvänder efter vad? Tja, exempelvis efter det dystra valresultatet.” (kolumn VII) 

   Totalt förekommer alltså endast fem talspråkliga interjektioner och två talspråksformer i de 

tolv kolumnerna. Enligt detta kriterium kan därför kolumnerna inte sägas vara talspråkliga.  

 

6.3.4 Ordens stilvalörer  
Inom begreppet ordens stilvalörer ryms talarattitydsadverb och värdeord. 

 

6.3.4.1 Talarattitydsadverb 

Talarattitydsadverb är adverb som anger talarens inställning. Här kan man se i vilken 

utsträckning skribenten tillåter sig att vara personlig och visa vad han/hon tycker kring olika 

händelser och företeelser. I tabell 2 finns redogjort för antalet talarattitydsadverb per hundra 

ord. Resultatet skiljer sig en hel del mellan kolumnerna och därför kan medelvärdet på 1,08 

ord per hundra ord vara en tydligare riktlinje för vad som kan anses normalt för texttypen 

kolumn. Nedan följer en utförlig redovisning av varje kolumns förekomst av 

talarattitydsadverb. Eftersom det kan vara enklare att tolka talarattitydsadverben när de 

befinner sig i sitt sammanhang kommer jag inte bara räkna upp vilka jag funnit utan även 

placera dem i kontexten. Jag börjar alla exempel med stor bokstav även om det inte är så i 

kolumnen. Detta för att ge en bättre översikt.    

       

      I - kanske (2), verkligen, visst, egentligen (2), ju (3), väl, nog  

        - Jag vet inte vad jag hade väntat mig av de nya röstningsbussarna. Kanske något som 

          liknade min barndoms mysiga bokbussar. Kanske hoppades jag på lite småprat… 

    - Men allt det här nya, är det verkligen bättre? 

    - För visst är det mycket bättre med större tillgänglighet och längre öppettider. 

    - Egentligen tycker jag ju att man kan gå ännu längre.  

    - De har ju infört de där nya snajdiga automaterna som man ska stoppa in böckerna i… 

    - Det vore väl något för oss stressade småbarnsföräldrar. 

    - Egentligen förstår jag inte varför de slösade så mycket skattepengar… 

    - Man vet ju precis var och när de kommer…  

    - Då hade vi nog kommit upp i närmare hundra procents valdeltagande.           
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    II - ju, tydligen, kanske, visst, knappast 

        - Du har ju alltid sagt eller tyckt så. 

    - Alla ska tydligen inte med. 

    - Det kräver att vi själva måste tänka efter och kanske omvärdera.   

        - Visst är det mycket enklare att göra som man alltid har gjord. 

   - Att ha röstat på samma parti i 40 år, haft samma jobb, samma bostad, samma frisyr i 40 

    är knappast en merit. 

  III - väl (3), kanske, nog 

    - Båda ska väl vilja samtidigt, lika länge och lika ofta?  

    - Sex ska man väl inte behöva diskutera eller planera? 

    - Kanske boka en romantisk resa.   

    - För någons fel måste det väl ändå vara?  

    - Det kan nog vara smart att ta det där jobbiga sexsnacket…  

   IV - nog (3), faktiskt (3), kanske (2), verkligen, troligtvis, egentligen  

    - I min mammas ögon är jag nog det finaste som finns. 

    - Den varelse som faktiskt en gång i tiden började sitt liv inom henne. 

    - Ibland kanske sorgsna eller arga, men alltid älskande.  

    - Men som när det verkligen gäller faktiskt står upp för både sig själv…  

    - Att omvärlden ska förstå att det som utlovats faktiskt inte är sant.  

    - Eller då mina vänner förstår att de kanske inte känner mig så bra… 

    - Det finns troligtvis lika många uppfattningar om mig som det finns individer som 

     känner till mig, och det är nog helt naturligt. 

    - Så spelar det egentligen ingen roll vad andra ser i mig. 

    - De skaffar sig nog en clue, tids nog.    

    V - väl, kanske 

        - För du vet väl att den svenska grundlagen redan i sitt första kapitel garanterar…? 

        - Med tanke på de dystra siffrorna här ovan kanske det är just så.  

 VII - egentligen, liksom, ju, trots allt (2) 

        - Är det egentligen inte små lägereldar som plötsligt tänds? 

    - Och mitt i bruset från tiotusentals människor bildas en folksamling, uppstår liksom ur 

      tomma intet. 

        - Två eliter flöt ju samman den där valnatten, den ekonomiska och den politiska.  

    - Under långa perioder under nittonhundratalet hade den borgerliga eliten, i näringslivet, 

     trots allt inte sina sändebud sittande direkt i regeringen. 
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     - Har den politiska eliten trots allt länge hämtats från ett annat håll än den ekonomiska.  

VIII - kanske (2), ju 

        - Hoppas jag att du kanske kan vända skutan innan det barkar käpprätt…  

        - ”Bryt bidragsberoendet och skapa jobb” har ju varit ditt slagord.  

        - Kanske kan du också hänga där i framtiden. 

   IX - egentligen (2), nog, ju (2) 

        - När är det ”lilla” egentligen bra och vackert? 

    - Rätt många säger nog att små butiker är vackrare och bättre än stora.  

    - De senaste 15 åren har antalet småbutiker minskat från 3360 till 1182, vilket ju är 

      alldeles utmärkt för ägarna och de anställda. 

    - Det kan ju inte vara något nöje att stå i en butik där ingen handlar.    

        - Av någon obegriplig anledning anses små livsmedelsbutiker vara mer miljövänliga -    

         när det egentligen är den stora butiken eller livsmedelskedjan som har de ekonomiska…     

    X - direkt, egentligen, kanske, verkligen   

        - Jag är inte en person som direkt uppskattar sjukhus. 

        - Det gör det egentligen inte nu heller. 

        - Jag kanske behövde den här cystan för att inse hur stor och kraftfull denna sjukdom  

         verkligen är.  

  XI - väl, egentligen  

       - Det drar väl inte på er? 

       - För många, framförallt familjefäder, börjar den här kontrollbesatta inställningen till   

         fönster långt innan de egentligen är särskilt gamla.  

XII - väl, kanske (2)   

       - Som en moderat statsminister kunde vi väl inte ha hoppats på ett bättre släktträd. 

       - Kanske är inte Fredriks ord om att moderaterna är det nya arbetarpartiet bara tomma…   

- Att de har så mycket gemensamt med det amerikanska demokratiska partiet kanske är 

  ett tecken på det. 

 

Som synes är det bara en kolumn som helt saknar talarattitydsadverb. De övriga har 

åtminstone två eller fler förekomster var. Kolumn ett och kolumn fyra har till och med elva 

förekomster var. De talarattitydsadverb som är mest förekommande är kanske, ju och 

egentligen. Inte sällan är talarattitydsadverben innehållslösa och skulle kunna tas bort utan att 

texten på så vis förändras. Adverben har ofta en funktion som ger attityden av osäkerhet, att 

skribenten inte är helt säker på sina åsikter.      
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6.3.4.2 Värdeord 

När jag gått igenom kolumnerna har jag funnit att alla mer eller mindre använder sig av 

värdeord, främst för att detta är en texttyp där många åsikter och tankar ventileras. Däremot 

som nämnts i metodavsnittet kommer jag endast att redogöra för två av de tolv kolumnerna 

eftersom det tar för lång tid att excerpera alla värdeord ur alla kolumner. Resultatet för de två 

valda är följande:     

 

II - 16,0 ord per/100 ord är värdeord 

X - 7,6 ord per/100 ord är värdeord 

  

Man kan av siffrorna från endast kolumnerna två och tio inte säga något om kolumnernas 

användning av värdeord generellt, men de kan ändå ge en vink om hur många värdeord 

kolumnerna har. I kolumn två är sexton av hundra ord värdeord, eller på hela textens 412 ord 

är 66 värdeord. I kolumn tio är drygt sju av hundra ord värdeord, liksom 34 av kolumnens 

totala 445. De flesta värdeord jag funnit har en negativ laddning. I kolumn två har endast åtta 

av de totala 63 en positiv karaktär och i kolumn tio är sex av de 34 positivt laddade. Sannolikt  

är förekomsten av många negativa ord en effekt av att kolumnisterna oftast tar upp aktuella 

ämnen som de har åsikter/synpunkter kring. Kolumn tio bygger exempel helt och hållet på det 

negativt värdeladdade ordet knöl. Värdeord får som tidigare nämnts ofta sin laddning genom 

kontexten. Exempel på detta kan man se i kolumn två där ändrar sig får en negativ laddning i 

början av texten. ”Det finns ingenting som provocerar så mycket som människor som ändrar 

sig.” Längre ner får ändrar sig istället en positiv laddning. ”Om det visar sig vara fel, så är det 

bara fyra år till dess att vi alla får lov att ändra oss igen.”                  
 

6.3.5 Anglicismer, engelska lån och uttryck 
Det finns olika typer av engelska inslag i kolumnerna. Vanligen i form av lånord, men även 

hela engelska fraser och uttryck kan förekomma. Dock kan man inte påstå att ett engelskt 

uttryck/fras är en anglicism, men jag har med dessa under denna avdelning i alla fall eftersom 

jag finner dem intressanta så till vida att de säger mycket om kolumnernas stilkaraktär. Ofta 

används engelska uttryck i en svensk text som stilgrepp när man vill förstärka någonting eller 

väcka uppmärksamhet. I tabell två har jag för varje kolumn räknat ut hur många 

anglicismer/engelska uttryck som förekommer per hundra ord. Tre av de tolv har ingen 

förekomst alls och de flesta andra ligger mellan 0,5 och 1 förekomst per hundra ord. Kolumn 
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tre däremot sticker ut ordentligt med 5,08 ord per hundra ord. Detta för att den har hela 

tjugotre förekomster i hela texten, och då fjorton av dem är samma ord, nämligen sex, som 

förekommer så pass ofta eftersom sex är själva ämnet för kolumnen.      

   Man kan kategorisera lånorden och de engelska uttrycken från kolumnerna på följande sätt:     

 

A Lånord 

 
1) ANPASSADE (ofta äldre) 
- match, jobb (9), jobbigt, sex (14), stress, singel, partner (3), smart, internationellt 
                                                                   
2) EJ ANPASSADE (ofta yngre) 

2a) Etablerade (finns i SAOL) 
- lyxbungalow, guida 

2b) Ej etablerade (finns inte i SAOL) 
- clue, air condition-system, AC (2) 
 
 
B Hela engelska uttryck 

- Small is beautiful, Big is better 
 

Av indelningen ovan kan man se att de flesta anglicismer jag funnit är lånord och då 

framförallt sådana som är anpassade. De anpassade anglicismerna är ofta äldre och har därför 

i högre grad än de icke anpassade anglicismerna integrerats i det svenska språket. Dessa 

lånord används frekvent i dagens samhälle inom media, politik, forskning osv. En annan 

intressant aspekt är att de anpassade till skillnad från de icke anpassade inte skiljer sig till 

stavning och/eller uttal från det svenska språkets regler. Jobb är ett sådant exempel eftersom 

det både till stavning och uttal överensstämmer med vårt språk. Vidare är jobb ett frekvent ord 

som används flitigt inom alla områden i samhället. Den tydliga engelska prägel som ordet 

hade från början har med tiden alltmer suddats ut. Idag reflekterar de flesta förmodligen inte 

över dess bakgrund. Därför bedömer jag inte de anpassade lånorden som särskilt märkvärdiga 

för min analys, då denna typ av ord ofta förekommer i texter.      

   Däremot är det mer givande för min analys att titta på de lånord som utmärker sig, alltså de 

icke anpassade (grupp A2). Där finns dels sådana som kan anses etablerade (A2a), dvs de som 

finns med i SAOL, dels sådana som inte kan anses etablerade (A2b), dvs de som inte finns 

med i SAOL.  

   Den första av dem, de etablerade, finns liksom de anpassade med i en vanlig svensk ordbok. 

Det som däremot skiljer dem åt är att de etablerade lånorden till stavning och/eller uttal 
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avviker från det svenska språkets stavning/uttal. Exempelvis lyxbungalow (från kolumn III) 

och guida (från kolumn VIII).   

   Den andra av dem, de icke etablerade finns inte med i någon svensk ordbok och de har en 

helt engelsk uppbyggnad. Eller med andra ord är de näst intill alltid rent engelska ord som 

används i en svenskspråkig text. Jag har bland de undersökta kolumnerna funnit fyra exempel 

på icke anpassade, icke etablerade lånord i form av clue (från kolumn IV) samt air condition-

system och AC (2) (från kolumn XI). Dessa exempel skiljer sig åt sinsemellan.  

   Clue har används av den yngsta skribenten bland de undersökta och förmodligen den yngsta 

inom Metroredaktionen. Hon går fortfarande på gymnasiet och kan därför anses ha ett mera 

ungdomligt språkbruk. Hon använder ordet clue i följande kontext: ”De skaffar sig nog en 

clue, tids nog”. Varför hon valt att skriva clue istället för svenskans ledtråd eller snarlikt ord 

vet vi inte. Men som jag nämnt när det gäller användandet av engelska uttryck och fraser kan 

ett sådant val bli ett stilgrepp där man exempelvis vill lyfta fram någonting. Det kan vara 

fungerande i den här typen av text, men långt ifrån alltid när det gäller annan tidningstext eller 

andra texttyper. Detta mycket för att kolumnen tillåter eller till och med uppmuntrar 

skribenten att vara subjektiv. Han/hon får till stor del själv välja vad kolumnen ska handla om, 

stil, ordval osv. Sedan måste skribenten givetvis hålla sig inom rimliga ramar. 

   Vidare inom kategorin icke etablerade lånord finns air condition-system och förkortningen 

av air condition, AC som är annorlunda än clue på det sättet att det inom vissa områden är 

mera norm än undantag att använda ett sådant ord. I den kolumn jag funnit lånordet syftar det 

på en bil, och just inom bilindustrin är ett lånord som air condition eller AC mer vedertaget att 

använda än svenskans luftkonditionering. Bilindustrin är i allra högsta grad internationell och 

engelskan är det språk som används länder emellan och därför följer också engelska ord med 

ända in i bruksanvisningen. Det skulle förmodligen vara mera ovanligt om man skrev air 

contition (AC) om luftkonditioneringen i ett bostadshus.                      

   I nästa kategori inom anglicismer tas förekomsten av engelska uttryck/fraser upp. De kan 

dock som nämnts ovan inte direkt räknas som anglicismer, men de tas med under denna 

avdelning i alla fall eftersom jag finner dem intressanta för min stilanalys. Det är inte i vilken 

svensk text som helst man använder hela fraser på ett annat språk. De två förekomster av 

uttryck/fraser jag funnit är: small is beautiful och big is better. De har stått som självständiga 

grafiska meningar i kolumnen och används som förstärkning och förtydligande av tidigare 

given information. Av detta kan man däremot inte dra slutsatsen att engelska uttryck/fraser 

används särskilt frekvent i texttypen kolumn. De två förekomster jag funnit kom ifrån samma 
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kolumn (kolumn IX) vilket innebär att de övriga elva jag analyserat inte har haft några 

förekomster.        

  Inte heller kan man påstå att anglicismer i form av lånord är vidare vanliga i texttypen 

kolumn. Om man inte räknar de anpassade som jag inte finner särskilt märkvärdiga för just 

kolumnen.                  

  

6.4 Textnivå 
På textnivån kommer endast en aspekt att analyseras, nämligen förekomsten av 

konjunktionella adverb. Anledningen till att bara konjunktionella adverb analyseras är att jag 

koncentrerat min analys till syntaktisk och lexikal nivå. Dock är textnivån högst väsentlig för 

förståelsen och sammanhanget i en text och därför har jag ändå valt att snabbt vidröra detta 

för att på så vis se i vilken utsträckning kolumnerna använder sig av det textbindande 

adverbet.     

   

6.4.1 Konjunktionella adverb 
I de tolv kolumner jag undersökt har jag hittat följande konjunktionella adverb samt grupperat 

dem enligt nedan. 

 

Kopulativa (sammanbindande): även, dessutom (3), därmed, också (3)        

Adversativa (motsats): visserligen, snarare, ändå (7), i stället (6), medan (3), i alla fall 

Konsekutiva (logisk följd): alltså (2), därför 

Explanativt (förklarande): nämligen 

 

Jag har hittat 31 förekomster av konjunktionellt adverb och då som man kan se främst i form 

av kopulativa och adversativa. Endast tre förekomster av konsekutiva i form av alltså som 

förekom två gånger i samma kolumn (från kolumn V) och därför (från kolumn II). Nämligen 

(från kolumn X) var den enda förekomsten av explanativt adverb. En förekomst av 31 

konjunktionella adverb är inte något direkt överskott, snarare tvärtom. Med tanke på att de 

tolv kolumnerna tillsammans har ett totalt antal ord på 5122 är 31 klart i underskott. 

Procentuellt räknat utgör de konjunktionella adverben i kolumnerna bara 0,6 % av det totala 

antalet ord. Westman har i sina undersökta tidningstexter kommit fram till en procentandel 

konjunktionella adverb på 6,14 % av det totala antalet ord i texterna. Hon anses att denna 
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siffra jämfört med de andra undersökta brukstexterna är låg. (Westman 1974: 61) En andel 

konjunktionella adverb på 0,6 % kan därför anses mycket låg.        

   Vidare i analysen kan det vara intressant att se hur många konjunktionella adverb som 

påträffats i varje kolumn. Därför har jag räknat ut hur många konjunktionella adverb som 

förekommer per hundra ord i varje kolumn.  

 

Tabell 3 Kvantitativt resultat av textnivå (konjunktionella adverb)  

Kolumn Andel konjunktionella adverb per/100 ord 

I 0,69 

II 0,73 

III 0,44 

IV 0,42 

V 0,49 

VI 0,23 

VII 0,52 

VIII 0,44 

IX 1,53 

X 0,22 

XI 0,93 

XII 0,73 

  

Medelvärde 0,61 

 

 

Alla kolumnerna har åtminstone totalt en förekomst av konjunktionellt adverb. Kolumn nio är 

den med flest förekomster. Den har 1,53 konjunktionella adverb per hundra ord eller totalt sex 

stycken på hela texten. Vanligast är dock att kolumnerna har ett till tre konjunktionella 

adverb, vilket motsvarar 0,23 till 0,73 konjunktionella adverb per hundra ord. Medelvärdet 

ligger, som synes i tabell 3, på 0,66 konjunktionella adverb per hundra ord.  

   Man kan se likheter mellan de här kolumnerna och de undersökta tidningstexterna av 

Margareta Westman. Hon har liksom jag kommit fram till att de konjunktionella adverben är 

få i tidningsspråket. Men som Margareta Westman också påpekar måste ju därför texten 

hänga ihop med hjälp av andra formella länkar och bindeord, som exempelvis demonstrativa 

pronomen, definita adverb, olika former av konjunktioner osv. (Se Westman 1974: 60-61) 
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   Vad kan man då säga om kolumnernas uppbyggnad med tanke på det jag kommit fram till 

avseende de konjunktionella adverben? Av resultatet att döma har kolumnerna knappt någon 

förklarande och utredande sida alls, vilket de ju heller inte är direkt ämnade för. En vanlig 

nyhetsartikel behöver i högre grad förklara händelser för sina läsare. Kolumnerna har sällan 

någon direkt logisk uppbyggnad utan skribenten tar upp de tankar och idéer som han/hon 

känner för. Givetvis måste det finnas ett tema för kolumnen och logiska bindningar, men det 

behöver inte hänga ihop i alla avseenden.  

   Att sammanbindning finns i högre utsträckning än den förklarande och den logiska 

funktionen känns inte som något speciellt för den undersökta texttypen. Alla texter behöver 

och använder sig av kopulativa adverb. Adverben som uttrycker motsats förekommer också 

mera frekvent bland kolumnerna. Anledningen till detta ser jag som kolumnens 

argumenterande och subjektiva sida. Här skriver kolumnisten ofta om vad som är exempelvis 

bra/dåligt och av detta skapas automatiskt motsatsförhållanden.  

   ”Det innebär att människor förlorar sina gamla anställningar eller företag – men i stället 

skapas nya och bättre arbetstillfällen” (från kolumn nio).              

  

6.5 Retorik 
I denna avdelning tas en av aspekterna på retoriskt grepp upp, nämligen lyssnaraktivering, 

som visar i vilken omfattning kolumnisten vänder sig till läsaren för att skapa kontakt och 

gemenskap. 

     

6.5.1 Lyssnaraktivering 

Lyssnaraktivering kan man, som redan nämnts i metodavsnittet, dela upp i dels tilltal, i form 

av pronomina du, ni/er och vi/oss/vår, dels fråga och uppmaning. Nedan i tabell 4 följer 

kvantitativa resultat av det retoriska greppet lyssnaraktivering. 
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Tabell 4 Kvantitativa resultat av retorik (lyssnaraktivering)   

Kolumn antal pronomina 

(tilltal) per/100 ord  

antal frågor 

per/kolumn  

antal uppmaningar 

per/kolumn 

I 0,92 3 1 

II 2,43 0 0 

III 0,44 5 0 

IV 0 2 0 

V 0,25 3 0 

VI 3,50 0 5 

VII 0,26 2 0 

VIII 0,22 2 0 

IX 1,53 2 0 

X 0 0 0 

XI 0 0 0 

XII 1,95 0 0 

    

Medelvärde 0,96 1,6 0,5 

 

 

Av tabellen kan man se att tilltal är det som förekommer mest i kolumnerna. Alla utom tre har 

någon form av pronomina. Uppmaningar är det minst förekommande hos kolumnerna, endast 

två innehåller någon uppmaning.  

 

6.5.1.1 Tilltal 

Här talar man direkt till läsaren eller inkluderar honom/henne i resonemanget genom att 

använda pronomina du, ni/er eller vi/oss/vår. När jag presenterar vilka pronomina jag funnit 

placerar jag dem i kontexten för att förtydliga. Följande förekomster av tilltal förekommer: 

  

       I - Vad valde ni? 

         - Och en busschaufför, en busschaufför - ni vet en man med glatt humör. 

         - När vi har glassbilar. 

         - Då hade vi nog kommit upp i närmare hundra procents valdeltagande. 

     II - Och det gör oss misstänksamma. 

 - För vi människor ägnar massor av tid åt att försöka förstå varandra…. 
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 - Vi vänjer oss vid att personen i fråga ska tänka och agera på vissa sätt.    

 - Samtidigt som vi inser med all tydlighet att alla inte har råd att köpa en herrgård…   

 - Vi sätter kaffet i halsen. Det är inte alls så vi är vana vid att det ska vara. 

         - Eftersom vi skapar vår egen identitet i relation och jämförelse med andra… 

         - Det kräver att vi själva måste tänka efter och kanske omvärdera.  

         - Om det visar sig vara fel, så är det bara fyra år till dess att vi alla får… 

   III - Lusten är inget vi tror att vi ska behöva jobba på.   

     V - För du vet väl att den svenska grundlagen redan i sitt första kapitel…?  

   VI - Ni kommer att få det bättre.  

        - Ni måste få det bättre. 

        - Under de kommande fyra åren måste vi skapa fler jobb, vi måste bli fler entreprenörer,  

          vi måste integrera invandrare och kvinnorna måste känna av den ökade jämställdheten. 

        - Det är vi, entreprenörer, företagsledare, rikskapitalister och alla andra medborgare… 

        - Vi kommer alla att känna oss friare, vi kommer alla att få ökad valfrihet…  

        - Det är vi medborgare tillsammans som ska utnyttja de nya möjligheterna… 

        - De, alliansen, måste utnyttja oss som ett verktyg för att uppnå sin vision.   

        - Sedan måste vi alla medborgare sida vid sida förbättra Sverige. 

        - Ni måste alla känna av det. 

        - Ni måste alla ställa upp.  

        - Ni måste efter att ha fått det bättre erkänna det och lova…  

  VII - Vi söker något slags gemenskap. 

VIII - Jaga fuskarna med blåslampa så gör du oss alla en tjänst.  

   IX - Men vi har i stället fått 900 stormarknader.   

        - En liten butik kan aldrig erbjuda dig samma urval som en stor, och den stora butiken 

          kan pressa inköpspriset så att du inte behöver betala onödigt mycket - och dessutom 

          ger den dig längre öppettider.      

        - Vi som tror på gröna värden och hållbar utveckling… 

        - Låt oss istället skapa en stor livsmedelskedja med ekologisk inriktning.    

 XII - Fredrik är vår förste moderne statsminister. 

        - I dagens Sverige är tivoliarbete något vi i Stockholm ägnar somrarna åt…  

        - Som en moderat statminister kunde vi väl inte ha hoppats på ett bättre släktträd. 

        - Vi är mer internationella än någonsin förut. 

        - Ett land där vi svenskar vill stanna och utvecklas. 

        - Vi ska vara glada att John Hood valde Stockholm. 
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        - Att han och så många andra har valt Sverige sedan dess är något vi bör vara stolta över.  

        - Kan inspirera vår nya statsminister till att göra Sverige… 

 

Man kan av såväl det kvantitativa resultatet (se tabell 4) som presentationen av varje kolumn 

se att det finns en hel del direkt tilltal till läsaren. Det är endast tre av de tolv kolumnerna som 

inte har några sådana pronomina. Resterande nio har allt mellan ett pronomen till femton. I 

kolumn sex som har femton pronomina på hela texten, är andelen tilltal per hundra ord 3,50 

ord. Det pronomen som förekommer mest frekvent bland kolumnerna är vi, som är det 

pronomen där skribenten inräknar både sig själv och läsarna.      

 

6.5.1.2 Frågor 

Följande frågor finns i kolumnerna. Även om inte alla är retoriska eller talande till läsaren, har 

de ändå en kontaktsökande karaktär genom att frågorna ofta innehåller reflektioner och tankar 

som skribenten överför till läsaren.  

 

      1 - Jag vet inte om det är för att jag håller på att bli gammal, men är allt det här nya, 

           är det verkligen bättre? 

     - Men varför ska man inte bara ha dem till böcker? 

     - Kan man inte utveckla automaterna så att man kan panta tomglas i dem också? 

    III - Båda ska väl vilja samtidigt, lika länge och lika ofta? 

     - Sex ska man väl inte behöva diskutera eller planera? 

- Men vad är mest frustrerande, att inte ha sex i en thailändsk lyxbungalow eller att inte 

  ha sex hemma i sitt eget sovrum?      

         - Hur pratar man om något så känsligt med sin partner utan att låta beskyllande? 

     - För någons fel måste det väl ändå vara? 

    IV - Vad händer när folk som dömer mig helt plötsligt ser igenom den skyddande mur jag 

           så länge byggt på, och ser att jag inte är så duktig, galen, självsäker eller stabil som jag 

           jobbat för att de ska tro att jag är?  

         - När kommer bubblan att spricka?  

     V - För du vet väl att den svenska grundlagen redan i sitt första kapitel garanterar allas 

           likhet inför lagen och att ingen får särbehandlas av myndigheterna? 

         - Är det då någon som vet varför just socialdemokraternas fall var så ömmande att man 

           omedelbart behövde plocka fram det skarpaste artilleriet mitt i en valrörelse? 

     - Men varför var det då bara 3 av förra årets 627 anmälda fall av dataintrång som 
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       utreddes just på Rikskrim? 

  XII - Är det egentligen inte små lägereldar som plötsligt tänds? 

     - Återvänder efter vad? 

VIII - Får det vara på detta viset? 

        - Vad ska alla sjuka, gamla, fattiga ta sig till om de inte ens har råd att läsa böcker?   

   IX - Eller hur? 

        - När är det ”lilla” egentligen bra och vackert?     

 Det förekommer inte lika många frågor som tilltal i kolumnerna. Men drygt hälften av dem 

innehåller frågor. Kolumn tre har till och med hela fem frågor och kolumn ett och fem har tre 

frågor vardera. Som man kan se i presentationen ovan, förekommer såväl sådana som är 

retoriska som sådana som är mera reflekterande och allmänna.  

 

6.5.1.3 Uppmaningar 

Sista aspekten inom lyssnaraktivering ser till i vilken utsträckning kolumnisten ger 

uppmaningar till läsaren. Följande två kolumner innehåller uppmaningar till läsaren.  

   

    I - Ta biblioteken.   

 VI - Men ha förtröstan. 

      - Gå till era arbetsgivare, chefer och politiker och kräv att få hjälp och stöd…. 

      - Börja drömma, för det ska åter finnas plats för drömmar.  

     - Ni måste alla ställa upp, vara mottagliga…. 

      - Ni måste efter att ha fått det bättre erkänna det och lova att om det nu blir så, om det 

        blir bättre, att aldrig rösta in sossarna igen.      
  

När det gäller uppmaningar är det endast i kolumn ett och i kolumn sex som det påträffas. 

Kolumn ett har endast en uppmaning, medan kolumn sex har fem. Uppmaningar kan därför 

inte sägas vara ett utmärkande drag i kolumnerna.   
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7 Diskussion 
Min hypotes har varit att de undersökta kolumnerna från tidningen Metro är vardagliga, 

talspråksnära, inte så strikt hållna och subjektiva såväl i språket som i stilen. Mina resultat har 

visat att hypotesen stämmer till viss del.  

   LIX som är den första företeelsen jag undersökt är egentligen främst ett medel för att kunna 

mäta läsbarheten på en text, men resultatet av det kan vara intressant på flera sätt. Ofta hänger 

LIX-värdet ihop med andra språkliga variabler. Exempelvis innebär ett högt LIX ofta att 

texten är specialiserad, med många fackord och facktermer, liksom en text med lågt LIX ofta 

är mera allmän och vardaglig. Av medelvärdet att döma ligger kolumntexterna på en nivå som 

kan anses vardaglig eftersom det ligger mellan textyperna skönlitteratur och dags- och 

veckopress. Medelvärdet jag fått fram förefaller därför representativt eftersom texttypen 

kolumn innehåller båda delarna. Den har drag av dags- och veckopress eftersom den är 

publicerad i en tidning som kommer ut i stor sett dagligen. Däremot skiljer den sig en hel del 

från det övriga innehållet i tidningen eftersom den har en annan form och stil och därmed kan 

jämföras med den skönlitterära texten. Främst genom att det dels finns en tydlig avsändare 

som för fram egna åsikter och tankar, dels tillåter kolumnen ett vardagligare/informellare 

språk som inte finns i samma utsträckning i den övriga tidningen.                    

   Däremot kan de kolumnerna med högst LIX (kolumn V, IX, XII) inte sägas vara vardagliga 

utan är mera sakliga och specifika. Detta eftersom de har en högre frekvens av långa 

resonemang och fler fackord. Ämnesvalet ligger mera utanför den egna personen och 

kolumnisterna för fram sina åsikter på en något mer allmängiltig nivå.   

   Resultatet av den grafiska meningens längd är likvärdigt resultatet av LIX. Kolumnerna har 

förhållandevis korta grafiska meningar även om vissa av kolumnerna självfallet sticker ut. De 

kolumner som hade högst LIX är de som också har många långa grafiska meningar främst 

eftersom kolumnisterna ofta låter varje resonemang löpa i en grafisk mening. Få ord per 

grafisk mening ger en enklare text med vardagligare/informellare karaktär än en text med 

många ord per grafisk mening. På så vis har de flesta kolumnerna en mer vardaglig prägel.  

   Användandet av många subjektslösa satser och meningsfragment är ofta ett tecken på att 

texten är subjektiv och att man som ett medvetet stildrag avviker från språkets strikta regler. 

Genom denna form av meningsbyggnad fokuserar och poängterar man på sådant som man 

verkligen vill lyfta fram genom att sätta det i en egen grafisk mening. Det är ett stildrag som 
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kan anses typiskt för kolumnen eftersom så många som hälften av kolumnisterna har använt 

sig av det. 

   Ordens längd i kolumnerna varierar kraftigt. Men av medelvärdet att döma är kolumnerna 

på en nivå som kan anses mera vardaglig och talspråksnära. Sedan finns det på grund av det 

spridda resultatet de som är mer eller mindre vardagliga och talspråkliga. De kolumner med 

högst ordlängd som också är de som har längst grafisk meningslängd och följaktligen också 

högst LIX är inte särskilt vardagliga och talspråkliga, främst på grund av att de oftare 

använder fackord och sammansättningar. 

   När man kommer till förekomsten av vardagliga ord stämmer inte min hypotes. Jag trodde 

frekvensen av de vardagliga orden skulle vara mycket högre bland kolumnerna. Varför det 

förhåller sig som det gör kan man spekulera i.   

    Inte heller stämmer min hypotes när det gäller förekomsten av talspråksformer. Jag har som 

nämnts i resultatavsnittet endast funnit några få förekomster. Kolumnerna kan därför inte i 

detta avseende sägas vara talspråksnära eller avvika från skriftspråket. De undersökningar 

som däremot gjordes på talspråksformer i tidningsspråk för trettio, fyrtio år sedan uppvisade 

en högre frekvens av talspråksformer. Kanske har datorernas stavnings- och språkprogram 

spelat in en roll här.   

   Däremot är talarattitydsadverben flitigt förekommande. Eftersom endast en kolumn inte 

använder sig av sådana adverb får man lov att säga att min hypotes om det subjektiva 

stämmer. Genom talarattitydsadverben visar kolumnisten vad han/hon tycker och tänker kring 

det sagda. 

   Det är alltid svårt att bedöma vad som är ett värdeord eller inte. Enligt vad jag har fått fram 

använder man sig i kolumnerna av många värdeord. Värdeorden är ett tecken på subjektivt 

språk och bekräftar därför min hypotes att kolumnerna är subjektiva.  

   Användandet av icke anpassade, icke etablerade anglicismer kan sägas vara ett medvetet 

stildrag av skribenten. Ofta med subjektiv anknytning och i texttyper som kolumnen där det är 

mera accepterat att avvika från det korrekta skriftspråket. Men eftersom jag hittat så få 

anglicismer av den här sorten kan detta inte sägas vara ett utmärkande drag för kolumnerna. 

   De kolumner jag analyserat har liksom Margareta Westmans undersökta tidningstexter 

(Westman 1974: 60-61) ett lågt antal konjunktionella adverb. Det beror på att kolumnerna, 

dels inte avhandlar några tyngre ämnen, dels inte har någon mera utredande karaktär och 

således inte behöver lika många konjunktionella adverb. Däremot är kolumn nio ett undantag. 

Den har som tidigare nämnts högst LIX, de längsta grafiska meningarna och det högsta 
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procentantalet långa ord som ger den en mera resonerande prägel som automatiskt kräver fler 

konjunktionella adverb. 

   Lyssnaraktiveringen är ett sätt för skribenten att skapa kontakt med läsaren, men det är 

också ett sätt för skribenten att vara subjektiv. Det han/hon uppmanar läsaren till, eller frågar 

läsaren om är också sådant som skribenten tänker på och undrar över. Eftersom jag funnit 

både tilltal, frågor och uppmaningar kan kolumnerna när det gäller lyssnarkaktivering sägas 

vara subjektiva. 

   Kan då kolumnerna anses vara vardagliga, talspråksnära, subjektiva och sakna strikt hållet 

språk?  

   Av diskussionen ovan kan kolumnerna inte sägas vara särskilt talspråkliga. Det är bara 

förekomsten av få långa ord som kan ge en känsla av talspråklighet.  

   Kolumnerna är vidare till viss del vardagliga genom det låga LIX-värdet, den korta 

meningslängden, de få långa orden samt att förekomsten av konjunktionella adverb är låg.  

   När det gäller om kolumnerna saknar strikt hållet språk stämmer det också till viss del. 

Kolumnerna saknar strikt språk eftersom det förekommer subjektslösa 

satser/meningsfragment, icke anpassade, icke etablerade anglicismer samt att det förekommer 

några talspråksformer.  

   Det som däremot kännetecknar kolumnerna mest är att de är subjektiva. Det märks genom 

användandet av subjektslösa satser/meningsfragment, talarattitydsadverb, värdeord, icke 

anpassade, icke etablerade anglicismer och användandet av lyssnarkaktivering.  

   Jag trodde vid början av analysen att förekomsten av det ”vardagliga” skulle vara mera 

talande för kolumnerna, men det har visat sig under analysens gång att det är det subjektiva 

som sticker ut mest. Kolumnerna har ett relativt strikt hållet språk, med få talspråksformer och 

andra språkliga felaktigheter. 

   Resultaten jag fått fram och diskuterat här är främst medelvärdet av kolumnerna. Det som 

här därför bör poängteras ytterligare är att kolumnerna trots allt ändå skiljer sig åt i de flesta 

avseendena jag analyserat. Mycket därför att de kolumnister som skriver i Metro är allt ifrån 

etablerade journalister till sådana som inte alls har någon direkt erfarenhet eller utbildning. 

Det gör naturligtvis att språket och stilen varierar. 

   Nu när slutet av analysen är i sikte kan det vara intressant att som snabbast vidröra vad som 

övrigt skulle kunna vara givande att analysera. Det jag främst kommer att tänka på är alla de 

fraser och uttryck som förekommer i kolumnerna i form av exempelvis idiom och 

förekomsten av överdrifter. Skulle man göra en analys av dem skulle man förmodligen få 

fram fler intressanta resultat av hur stilen i kolumnerna ser ut. Resultatet av kolumnernas 
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språk och stil hade möjligen sett annorlunda ut om jag hade valt att undersöka fler kolumner. 

Men jag tror att mitt urval ändå är representativt för kolumnerna i gratistidningen Metro.                               
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