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Abstrakt 

Syftet med studien är att belysa de medel som författare av journalistisk text använder för 

att förmedla attityd, förhandla argumenterbarheten för sina åsikter och förhålla sig till 

andra(s) externa positioner och åsikter. Den teoretiska basen utgörs av appraisalteorin 

(Martin och White 2005) och den interpersonella metafunktionen i den systemisk 

funktionella grammatiken (Halliday 2014). Det analyserade materialet baserar sig på ett 

urval av artiklar i den ungerska regeringsvänliga veckotidskriften Figyelő publicerade 

under perioden november 2017 till augusti 2018, vilka samtliga tematiskt behandlar 

utvecklingen i Sverige med avseende på migration. Resultatet visar på en mycket rik och 

varierad användning av den språkliga repertoaren för att uttrycka attityd, och på en 

övervägande subjektiv ton i rapporteringen. En stor andel implicit uttryckt attityd liksom 

ironi och ett framträdande författar-jag vittnar om en medveten ambition att 

interpersonellt närma sig läsarna. Materialet visar även på en systematisk undanträngning 

av alternativa ståndpunkter (kontraherande heteroglossi), bland annat genom förstärkning 

av egna argument och åsikter eller genom ett förringande av andras. Resultatet gör det 

motiverat att ställa frågan om det finns en ”Populist Stance” som kan inordnas som en 

utmärkande journalistisk stil under det som appraisalteorin benämns commentator voice, 

utifrån det narrativ som förmedlas, och vars utmärkande drag skulle vara just rika 

språkliga uttryck för närhet till läsarna, omfattande förekomster av värderande uttalanden 

om personer/grupper, och en systematisk begränsning av utrymmet för alternativa 

ståndpunkter. Erfarenheterna från att använda appraisalteorin i detta arbete visar att en 

större, fördjupad och jämförande studie på detta område torde vara meningsfull och 

möjlig, utifrån en kombinerad kvantitativ/kvalitativ ansats.  

Összefoglalás: Jelen tanulmány célja annak megismerése, hogy az újságírói szövegek 

írói milyen nyelvi eszközöket használnak fel az adott témához való hozzáállásuk 

kifejezésére, és hogyan érvelnek véleményük érvelhetőségét mellett, valamint hogyan 

kapcsolódnak más külső álláspontokhoz és véleményekhez. Az elméleti kiinduló pont az 

„Appraisal”-elmélet (Martin és White 2005) és az interperszonális meta-funkció a 

szisztémás funkcionális nyelvtanban (Halliday 2014). Az elemzett korpusz a Figyelő – 

egy a magyar kormányt támogató heti magazin – 2017 novembere és 2018 augusztusa 

között megjelent cikkeiből készített saját válogatáson alapul, ahol a cikkek témájukat 

tekintve a migrációval kapcsolatos svédországi fejleményekkel foglalkoznak. A 

tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a szövegekben a szerzők nagyon gazdag és 

változatos nyelvi repertoárt használnak fel a hozzáállás kifejezésére, és hogy a szövegek 

túlnyomórészt szubjektív módon ábrázolják a helyzetet Svédországban. A szerzői 

hozzáállásnak a sok egyenesen ki nem mondott megnyilvánulása, a sok irónia, valamint 

a szerző személyének kiemelkedő pozíciója mind arról tanúskodik, hogy tudatos törekvés 

van arra, hogy interperszonálisan közeledjenek az olvasókhoz. Az anyag azt is 

megmutatja, hogy szisztematikusan kizárják az alternatív véleményeket (kirekesztő 

heteroglosszia), többek között azzal, hogy megerősítik a saját érveiket és véleményüket, 

vagy lekicsinyilik a többiekét. A tanulmány eredményei alapján indokoltan merül fel a 

kérdés, hogy létezik-e egyfajta „populista hozzáállás” (angol „populist stance”), amelyet 

jellegzetes újságírói stílusnak lehet tekinteni, és amely besorolható az ”Appraisal”-

elmélet által ”Commentator Voice”-nak nevezett jelenség alá. Ezt igazolhatják a 

szövegek narratívái és megkülönböztető tulajdonságai: az olvasókhoz való 

közelség/közeledés gazdag nyelvi megnyilvánulásai, a sok egyénekre/csoportokra 
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vonatkozó értékelő kijelentés és az alternatív pozíciók lehetőségeinek szisztematikus 

korlátozása. Az Appraisal-modell alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, 

hogy lehetséges és fontos lenne egy ezen a területen végzett mélyreható, szisztematikus 

és összehasonlító tanulmány, egy kombinált kvalitatív és kvantitatív kutatási módszer 

alapján. 

Summary: The aim of the study is to investigate the means by which authors of 

journalistic text convey attitude, negotiate the arguability of their opinions and position 

themselves in relation to external positions and the views of others. The theoretical basis 

of the study is Appraisal Theory (Martin &h White 2005) and the Interpersonal 

Metafunction of Systemic Functional Linguistics (Halliday 2014). The analysed material 

is based on a selection of articles in the Hungarian government-friendly weekly magazine 

Figyelő, published between November 2017 and August 2018, all of which thematically 

deal with developments in Sweden with regard to migration. The results of the study show 

a rich and varied use of the linguistic repertoire for expressing attitude, and a 

predominantly subjective writer voice. Frequent examples of implicitly expressed attitude 

and irony as well as the appearance of the author as subject in the text give witness to a 

conscious ambition to approach readers interpersonally. The material also shows a 

systematic exclusion of alternative positions (contracting heteroglossia), whereby the 

author strengthens his/her own arguments and opinions and/or belittles those of others. 

The results give cause for asking whether there is a "Populist Stance", a distinctive 

journalistic style under what Appraisal defines as the Commentator Voice, based on the 

narrative conveyed, and whose distinctive features would be rich linguistic expressions 

of closeness to readers, extensive occurrences of evaluative statements about 

individuals/groups, and a systematic limitation of the space for alternative positions. 

Experience from applying the Appraisal model in the study shows that a larger in-depth, 

systematic and comparative analysis of this type of material would be meaningful and 

possible, based on a combined quantitative/qualitative approach. 

 

Nyckelord: Ungern, Media, Textanalys, Systemisk funktionell grammatik, Appraisal 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När en författare uttrycker egna eller andras attityder och värderingar i en text bjuds läsaren 

in att förhålla sig till dessa. Läsaren kan välja att omfamna och dela dem, eller förkasta dem. 

Att uttrycka attityder, explicit eller implicit, kan ses som ett sätt från författarens sida att 

påverka läsaren att närma sig en tänkt gemenskap med delade värderingar, eller om läsaren 

redan delar en sådan värdegemenskap med författaren, ett sätt att förstärka banden med 

läsaren. Det är inte svårt att som läsare notera att mediatexter varierar med avseende på i 

vilken grad värderingar och attityder, författarens eller andras, kommer till uttryck. Texter 

skiljer sig också åt beroende på i vilken grad författaren söker knyta an till sina tilltänkta 

läsare. Ansatsen i denna studie grundar sig på att inga texter eller yttranden i strikt mening 

kan sägas vara helt neutrala, som det formulerats av Mikhail Bakhtin1: 

 

Alla ord har ”smaken” av en profession, en genre, en tendens, en part, ett 

särskilt arbete, en särskild person, en generation, en åldersgrupp, dagen och 

timmen. Varje ord har en smak av kontexten och kontexterna där det har levt 

sitt socialt laddade liv; alla ord och former är befolkade av intentioner. 

 

All nyhetsförmedling präglas med andra ord av värderingar och ställningstagande i någon 

grad. Om inte annat tvingas författaren att göra värdebaserade val av vilken information som 

ska presenteras och vad som inte ska inkluderas. Samtidigt möter läsaren stora skillnader i 

hur värderingar och olika former av författarattityd kommer till uttryck. Vi förväntar oss 

exempelvis att en ledartext, krönika eller opinionsbildande artikel färgas mer av explicita 

åsikter och värderingar än texter inom mer generell nyhetsrapportering som allmänt 

förutsätts vara mer objektiva och faktaorienterade i sin framställning. 

 

De flesta texter öppnar upp för någon form av dialog med läsaren. Med dialog menas här att 

texten i sin helhet, eller i sina delar, söker stöd och/eller någon form av reaktion hos läsaren, 

 

 
1 Bakhtin, 1981:293 (förf övers) 
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som författaren i sin tur kan förutse och även föregripa.2 Ytterst handlar det om en syn på 

texten som ett dialogistiskt objekt, som djupast faller tillbaka på en dialog mellan jaget och 

andra.3 Det kan då vara motiverat att studera vilken relation författaren söker skapa med sina 

tilltänkta läsare, och med vilka medel denna relation formas. En relaterad fråga är hur 

författaren förhåller sig till extern information samt ståndpunkter och åsikter som förfäktas 

av andra, och hur detta manifesteras i texten, som en del av den dialog som läsaren bjuds in 

till genom sin läsning. 

 

Tillsammans kan dessa perspektiv vid läsning av en viss text, eller jämförelse mellan olika 

texter, ge en tydligare bild av olika texters åsiktspåverkande eller åsiktsstärkande ambition, 

och förståelse för de medel och strategier som tas i anspråk av enskilda författare och 

mediemiljöer, som kan skilja sig åt vad gäller politisk anknytning, grad av oberoende och 

huvudmålgrupp.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och ansats 

Studien syftar till att med hjälp av det teoretiska ramverket för appraisal4 och med grund i 

systemisk funktionell grammatik (SFG)5,6, söka studera de språkliga medel som författare av 

journalistisk text använder för att förmedla attityd, förhandla argumenterbarheten för sina 

åsikter och förhålla sig till andra(s) externa positioner och åsikter. Det analyserade materialet 

baserar sig på ett urval av ungerska tidningsartiklar publicerade mellan november 2017 och 

augusti 2018 i veckotidskriften Figyelő, vilka samtliga tematiskt behandlar utvecklingen i 

Sverige med avseende på migration. Fördelen med valet av tema är att rapporteringen om 

Sverige under denna period var i hög grad värderande i regeringsnära ungersk press. Sverige 

framställdes som ett avskräckande exempel, vilket gav stöd åt den ungerska regeringens 

restriktiva migrationspolitik. Oppositionens rapportering var mer nyanserad. Den tog upp de 

utmaningar och problem som den ökade migrationen medförde i Sverige, men förmedlade 

över lag en bild av Sverige som ett stabilt och liberalt land. De båda sidornas rapportering 

 

 
2 Martin och White, 2005:1 ff 
3 Holquist, 1990:19 
4 Martin och White, 2005 
5 Martin 1992, Halliday 2004/1994, Matthiessen 1995 m.fl.  
6 Engelska: Systemic Functional Linguistics 
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kan ses representera två skilda diskurser med ett gemensamt tema, om man med detta ser 

”the language used in representing a given social practice from a particular point of view”7. 

 

De centrala frågor som denna studie söker belysa är:  

- Med vilka medel kommer värderingar till uttryck?  

- Hur och med vilka medel förhandlar författarna argumenterbarheten för sina åsikter? 

- Hur förhåller sig författarna till andra(s) externa positioner och åsikter?  

- Och utifrån detta: Vad säger en samlad analys av textmaterialet om den typ av tilltal, 

eller röst, som kommer till uttryck? 

 

Studien har särskilt inspirerats av den analysmodell som finns hos Holmberg, Karlsson och 

Nord (2011) vad avser den interpersonella metafunktionen i SFG, och modellen för appraisal 

som den beskrivs av Martin och White (2005). Syftet med studien är att söka få en bred bild 

av de medel som används för att förmedla och förhandla attityd och värderingar, där just 

modellens olika delområden alla bidrar till denna förståelse. Mönster och tolkningar av 

mönster har tillåtits växa fram induktivt som en del av analysprocessen, och arbetet har inte 

låtit sig ledas av på förhand formulerade hypoteser.  

2 Teori 

2.1 Systemisk funktionell grammatik 

Studien tar sin utgångspunkt i systemisk funktionell grammatik (SFG) som i en svensk 

kontext beskrivits av bland annat Holmberg et al (2019), och som grundar sig på Martin 

(1992), Halliday (2004/1994), Matthiessen (1995) med flera. SFG intresserar sig för språket 

i dess användning och särskilt det meningsskapande som sker genom att använda språket i 

dess olika former. 

 

På ett övre plan betraktar SFG språket som en potential med oräkneliga möjligheter att skapa 

mening. Denna potential består av register (eller subpotentialer) som begränsar antalet val 

och får texter att likna varandra. Man kan se register som en delmängd av resurser knutna till 

 

 
7 Fairclough, 1995:56 
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en viss typ av situation som har blivit etablerad och vedertagen, ett ”slags språk i språket”.8 

I sin mest konkreta form slutligen består språket av instanser där språket uppträder i form av 

skrivna texter, yttranden etcetera. 

 

SFG är en holistisk språkmodell som inkluderar semantik, grammatik (morfologi och 

syntax), lexikon, fonologi, informationsstruktur, samt även till en del kontexten.9 En 

grundtanke är att språket skapar sitt sammanhang, liksom att språket har en tydlig dialogistisk 

funktion, förhåller sig till andra texter, och att det har förmåga att forma författarens persona 

som i sin tur formar arenan där texten tolkas. Språket är med andra ord inte enbart ett verktyg 

för att uttrycka något som ska uppfattas, tas emot eller lagras. 

 

Ett av huvudperspektiven i SFG är att språket skapar olika slags mening: ideationellt (hur vi 

språkligt realiserar vår erfarenhet av världen och vad som sker), interpersonellt (hur vi 

relaterar till dem vi kommunicerar med) och textuellt (hur vi organiserar den information vi 

ger). Dessa utgör språkets metafunktioner.10 Ett annat huvudperspektiv är att språket är 

meningsskapande och realiseras på fyra olika nivåer eller skikt, med olika grad av 

abstraktion.11 Språket betraktas med andra ord som ett stratifierat system. På det mest 

konkreta och fysiska planet återfinns fonologin och grafologin. Det närmast högre skiktet är 

lexikogrammatiken där vi finner språket i form av ord, grammatik, syntax och andra former 

av språkliga strukturer. Det tredje skiktet utgörs av språkets betydelseskikt, där vi finner det 

semantiska meningsskapandet. Språket förhåller sig till olika kontexter som utgör modellens 

högsta skikt och själva ursprunget för språkanvändningen i modellen. Det representerar det 

sammanhang, den genre eller den situation som är aktuell för just det tillfälle språket 

används, antingen i form av text eller tal. 

 

En högre abstraktionsgrad (ett högre skikt) bör inte jämställas med en aggregering. Snararare 

bör det ses som en ”omkodning”12 av en närmast lägre abstraktionsnivån, där en högre nivå 

”realiseras” genom den lägre. Exempelvis kommer betydelse till uttryck genom ord och 

 

 
8 Holmberg och Karlsson, 2007:14 
9 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:10 
10 Halliday och Matthiessen, 2014:30–31 
11 Holmberg och Karlsson, 2007:18–19 
12 Martin och White, 2005:9 
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kombinationer av ord (lexikogrammatiken), som i sin tur får sin fysiska realisering i texter 

och yttranden av olika slag. De heldragna pilarna illustrerar denna dynamik i realiseringen 

av språket. 

 

  

Figur 1: Relationen mellan metanivåer och skikt i språket, baserad på Holmberg och Karlsson, 

2007:21 

 

De streckade pilarna ovan illustrerar en dynamik mellan skikten som går i motsatt riktning. 

De möjligheter som exempelvis lexikogrammatiken erbjuder i form av ordförråd och 

grammatik i vidare mening påverkar i hög grad vilka betydelser vi kan skapa, något som i 

sin tur påverkar kontexten. På ett djupare plan överensstämmer detta med ett synsätt inom 

språksociologi och diskursanalys som går ut på att samhället påverkar språket, men att 

språket också påverkar samhället och hur vi uppfattar världen.13  

 

I denna studie är det främst relationen mellan de två skikten betydelse (semantik) och 

lexikogrammatik som står i fokus och då särskilt den friktion som skapas dem emellan när 

språket tar sig uttryck i skriven text. Ett exempel på sådan friktion är grammatiska metaforer, 

som är ett sätt att avvika från ett vanligt (kongruent) sätt att utrycka en betydelsekategori till 

förmån för ett annat (inkongruent) sätt. Den eftersträvade effekten är normalt att skapa 

ytterligare lager av mening, av meningsskapande potentialer.14  Det kan inom det ideationella 

handla om att utrycka en verbkonstruktion med en nominalfras. Exempelvis kan ett 

kongruent uttryck som släppa ut olja ersättas av oljeutsläpp, där den egentliga aktören kan 

osynliggöras eller ”packas in”. Istället kan då oljeutsläpp bli aktören som orsakar skador, 

 

 
13 Holmberg och Karlsson, 2007:24 
14 Halliday och Matthiessen, 2014:699 
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varvid den part som bör hållas ansvarig förpassas till bakgrunden.15 En annan form av 

inkongruent språklig gestaltning är olika stilfigurer som har betydelseförskjutande effekt, 

något som kan exemplifieras med ironi där det föreligger en skillnad mellan vad som sägs 

(lexikogrammatiken) och vad som menas (betydelse). Normalt kan en mottagare som är 

införstådd med kontexten korrekt tolka vad som egentligen menas. När en författare väljer 

bort ett kongruent sätt att uttrycka sig, på ett sätt som överskrider vad strävan efter viss 

stilistisk variation skulle kunna motivera, finns det skäl att särskilt undersöka om 

inkongruensen medför väsentliga betydelseskiljande effekter, och vidare vad som kan vara 

författarens bakomliggande motiv till detta. 

2.2 Interpersonell grammatik och modalitet 

Som framgår är SFG en bred och närmast holistisk språkmodell. Med syfte att skapa en bro 

till appraisal som utgör den mer direkta teoretiska grunden för denna studie är det här främst 

SFG:s interpersonella metafunktion och dess syn på modalitet som här lyfts fram. Hur vi 

använder språket som resurs för att skapa relation mellan författaren och läsaren är här den 

centrala frågan. Texter kan beskrivas som ett spel som personer spelar tillsammans, där varje 

drag som görs öppnar upp för nya möjligheter.16 Detta spel förekommer även i monologa 

texter. Även dessa öppnar upp för olika former av reaktioner och engagemang hos läsaren.  

 

En författare förhåller sig också till tänkta reaktioner från läsarna, varför texter sällan 

fungerar skilda från en läsarvärld där ute. Relationen och friktionen mellan de två skikten för 

betydelse (semantik) och det lexikogrammatiska är det huvudsakliga området för 

interpersonell textanalys. Det handlar om att kartlägga hur textens mer eller mindre medvetna 

språkliga val är ett spel, med olika drag, på det semantiska betydelseplanet, där skribenten 

bjuder in läsaren att delta.17  

 

Två huvudområden vid textanalys ur ett interpersonellt perspektiv är språkhandlingar och 

modalitet. Nedan berörs även exempel på hur SFG ser på hur icke-kongruent interpersonell 

mening kan skapas med hjälp av metaforer och modalbedömning. 

 

 
15 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:32 
16 Holmberg och Karlsson, 2007: 31 
17 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:111 
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Den funktionella grammatiken definierar fyra grundläggande språkhandlingar för att skapa 

just interpersonell mening18, handlingar som på ett eller annat sätt pockar på en reaktion från 

en mottagare av en text eller ett yttrande. De interpersonella språkhandlingarna varierar med 

avseende på talarroll (att ge eller att kräva), respektive form av utbyte (information eller varor 

och tjänster): 

 

 

Figur 2: Interpersonella språkhandlingar, efter Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin (2007:34) 
 

Var och en av dessa språkhandingar, textanalysens första huvudområde – påstå, fråga, 

erbjuda och uppmana – öppnar upp för två responsdrag, ett förväntat och ett alternativt. En 

påståendesats kan antingen bekräftas eller ifrågasättas, en frågesats kan besvaras eller 

negligeras, en erbjudandesats kan accepteras eller avvisas och en uppmaningssats kan 

antingen resultera i ett åtagande eller en vägran. 

I det följande kommer fokus i första hand att ligga på givandet av information, den 

dominerande språkhandlingen i den typ av texter som analyseras. Det rör sig då om olika 

former av påståenden som antingen kan bekräftas eller ifrågasättas av en tänkt läsekrets. Som 

språkhandling är emellertid även frågesatser av intresse. Ett påstående kan nämligen 

uttryckas inkongruent (som en grammatisk metafor) i form av en retorisk fråga. Den 

förväntade responsen liknar då den för påståenden.  

 

 

 
18 Holmberg och Karlsson, 2007:34 ff 
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Ett andra huvudområde för interpersonellt meningsskapande är modalitet. Med detta kan 

talaren eller skribenten modifiera sina påståenden med avseende på exempelvis skalan för 

säkerhet – osäkerhet, eller svaghet – kraftfullhet.19 I den funktionella grammatiken uttrycks 

modalitet på fyra huvudsakliga betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och 

villighet. Skalan för var och en av dessa löper från en språkhandling utan modalitet till dess 

negerade motsats. Modaliteten är olika sätt att utnyttja detta utrymme. 

 

De modaliteter som är av särskilt intresse för denna studie, där fokus är på uttryck för attityd 

och värderingar, rör sannolikhet och vanlighet som knyter an till påstående- och, i viss mån, 

frågesatser. Modalitet i dessa sammanhang uttrycks vanligtvis med modala verb 

(exempelvis: kan, bör, ska) eller interpersonella satsadverbial (exempelvis: kanske, nog, 

möjligen, antagligen, säkert). Alla dessa har kapacitet att tillföra interpersonell betydelse till 

en sats. Även interpersonella satsadverbial kan uttrycka modalitet, vid så kallad modal 

bedömning20 men låter sig inte lika naturligt placeras på en modalitetsskala. Exempelvis: 

‐ Intensitet: nästan, liksom, absolut, tveklöst, verkligen, faktiskt, naturligtvis, jävlar i 

min lilla låda 

- Relativ tid: redan, plötsligt, fortfarande, ännu 

- Talarattityd: lyckligtvis, tyvärr, sorgligt nog, beklagligtvis 

 

Språkliga medel för modalitet är nära knutna till språkliga processer för att uttrycka 

subjektivt färgade värderingar. Samtidigt kan de påverka textens potential att skapa eller 

stärka värdemässiga gemenskaper med läsarna. En analys av språkhandlingar och modalitet 

kan då ge indikationer på författarens distans eller närhet till sina tilltänkta läsare. En text 

med låg förekomst av påståenden med modalitet kan kännas distanserad. Å andra sidan kan 

texter som har större variation i språkhandlingar, mer modalitet och utryck för talarattityd 

uppfattas som närmare läsarna, genom att bjuda in till respons från läsekretsen21.  

 

 
19 Holmberg och Karlsson, 2007:58 ff 
20 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:107 
21 Holmberg och Karlsson, 2007:70 
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2.3 Appraisal 

Talarattityd och värderingar är inte välordnat inrättade i den systemisk funktionella 

grammatiken. Istället är realiseringarna av dessa betydelser i hög grad utspridda i 

lexikogrammatiken. Till detta kan man lägga att modalitet som medel för att uttrycka 

talarattityd generellt berör processer (typiskt sett förknippat med verbkonstruktioner), medan 

attityder och värderingar också kan syfta på ting och företeelser (tingsbetydelser). Vidare kan 

talarattityder ta sig utryck genom lexikala val, något som den traditionella systemisk 

funktionella grammatiken saknar direkta analytiska medel att adressera. Just för att adressera 

denna komplexitet företog sig ett antal forskare att ta fram en mer semantiskt orienterad 

modell som kom att gå under namnet appraisal. 22  

 

Appraisal hade redan från början en praktisk inriktning för textanalys inom bland annat 

skrivpedagogik och media, och utvecklades för att adressera de begränsningar som SFG har 

vid textanalys där talarattityd och värdering står i fokus. Appraisal erbjuder för detta en 

bredare och mer semantikorienterad analysmodell. Modellen tar sin utgångspunkt i systemisk 

funktionell grammatik (SFG) som den formulerats av bland annat Halliday (1994) och har 

vuxit fram under de senaste tre decennierna. Förgrundsfigurer är två australiensiska forskare: 

J.R. Martin och P.R.R. White. Teori, analysmodell och begreppsapparat är för denna studie 

huvudsakligen hämtade från dem23, och den hemsida som sedan en tid utgör en 

samlingspunkt för forskare inom området24. Appraisal betraktas idag som ett systematiskt 

ramverk för studier av värderande språkanvändning (evaluative language).25 

 

Appraisal handlar om de textmässiga medel som författare använder för att förmedla åsikter 

och värderingar om personer, saker, händelser, företeelser etcetera, och samtidigt skapa 

allianser med dem som delar dessa åsikter, och/eller för att distansera sig från läsare som inte 

delar dessa åsikter. Ett särskilt intresse ägnas åt i vilken grad åsikter och värderingar uttrycks 

explicit eller implicit samt i vilken grad författaren öppnar upp för en dialog med läsare och 

utformar texten för att parera mot avvikande åsikter. Fokus ligger på den interpersonella 

 

 
22 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:110 
23 Martin och White, 2005 
24 http://www.grammatics.com/appraisal 
25 Su, 2015:2ff 



 10 

 

metafunktionen och den dynamik som sker i språkanvändningen mellan kontext och 

betydelse å ena sidan och betydelse och lexikogrammatik å den andra: 

 

 

Figur 3: Studiens fokus inom den interpersonella metafunktionen, baserad på Holmberg Per och 

Karlsson Anna Malin, 2007:21 

 

Kontext svarar i detta fall mot relation (engelska tenor) där vi finner två centrala variabler 

som har betydelse för hur språket realiseras i samspelet mellan de olika abstraktionsnivåerna: 

styrka (engelska: power) och solidaritet (engelska: solidarity).26 Styrka syftar på hierarkiska 

och styrkemässiga förhållande mellan människor som påverkar de språkliga valmöjligheter 

de har i en given situation27 (något som dock är av mindre relevans i denna studie där texterna 

inte befinner sig i en kontext där makt och hierarki spelar in). Solidaritet bär med sig två 

centrala idéer för hur kommunikationen påverkas av hur nära personer står varandra. Den 

ena tanken bygger på spridning (engelska: proliferation) och handlar om att närhet ökar den 

kvantitet av mening som potentiellt kan förmedlas. Motsatsen gäller också: personer som 

inte känner varandra kan ofta bara inlåta sig i mer rudimentärt och generellt 

meningsskapande. Den andra tanken vad avser solidaritet handlar om kontraktion (engelska: 

contraction) som går ut på att personer som står varandra nära i en kommunikationssituation, 

exempelvis utifrån delade värderingar, kan utbyta mening med mindre medel och 

ansträngning än de som står längre ifrån varandra: mycket kan förbli underförstått, mindre 

behöver förklaras eller uttryckas explicit. Utifrån detta definierar appraisal tre sätt på vilka 

en författare positionerar sig i förhållande till sina tilltänkta läsare: 

 

 
26 Martin och White, 2005:29ff 
27 Ett exempel som anförs är den situation som kan uppstå när en student möter en professor i ett land med 
starka hierarkier. Studentens tilltalsformer till professorn skiljer sig här från de sätt som professorn kan 
tilltala studenten. 
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1. Attitydinell positionering: uttrycker författarens positiva/negativa värderingar om 

personer, platser, saker, händelser och tillstånd. 

2. Dialogistisk positionering: ser kommunikation som en interaktiv process mellan olika 

deltagare. Författaren förhandlar värderingar och åsiktspositioner med verkliga eller 

potentiella läsare (som kan ses som dialogpartners) och tar hänsyn till tidigare åsikter, 

förmodade reaktioner etcetera. 

3. Intertextuell positionering: inkludering av andra personer, deras åsikter och 

ståndpunkter, genom att erkänna detta som relevant och därmed möjligt att utvärdera.  

Dessa utvecklas i tur och ordning nedan. 

2.3.1 Attitydinell positionering 

När ett yttrande klassificerar något på ett värderande sätt eller bjuder in läsaren att göra en 

sådan värdering talar vi om attityd. Syftet är ofta att bjuda in läsaren att dela en emotionell 

reaktion eller att åtminstone få läsaren att förstå att det finns någon form av emotionellt 

element. Det kan också handla om försök att påverka läsaren emotionellt eller 

värderingsmässigt i någon riktning, att öka chanserna för att läsaren stödjer det som 

författaren förfäktar. Man kan se detta som sätt att attitydinellt positionera läsaren. 

 

Attityd är ett diskurssemantiskt system som befinner sig i skiktet betydelse/semantik. Till sitt 

förfogande har detta system ett brett register av lexikogrammatiska resurser. I sin tydligaste 

form uttrycks attityder explicit med ord och uttryck som just bär en viss värdering. I mer 

komplexa fall kan attitydinell betydelse uttryckas med hela fraser eller genom en 

kombination av yttranden. Attityder kan uttryckas såväl implicit som explicit, med hjälp av 

metaforer och ironi, och kan då kräva att läsaren har en viss förförståelse för att uppfatta dem 

i enlighet med författarens intentioner. Attitydinell betydelse kan också vara 

kontextberoende på ett sätt som gör att läsaren behöver guidas till en viss värderingsmässig 

tolkning genom andra delar i en text. 
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Attityd delas i sin tur upp i affekt (engelska: affect) som utgör språkliga resurser för att 

uttrycka känslor, appreciation (resurser för att ange värdet för saker och företeelser) och 

judgement (resurser för att göra normativa värderingar av personer).28 

 

Affekt avser direkta känslor som författaren antingen uttrycker utifrån sig som person eller 

som tillskrivs andra. En rad olika lexikogrammatiska resurser kan tas i anspråk för att 

uttrycka affekt: attribut (en orolig flicka), adverb (flickan tittade oroligt på honom), verb (han 

oroade sig), grammatiska metaforer (hon kände oro) etcetera. 

 

Judgement utgör den språkliga resursen för att uttrycka normativa värderingar om personer, 

utifrån sociala normer, karaktärsdrag, sätt att bete sig etcetera. Appraisal gör en uppdelning 

mellan judgement som handlar om sådant som bedöms socialt utifrån samhällets etiska och 

moraliska syn på vad som är rätt och fel (social sanction), och sådant som rör socialt 

anseende, normalitet, förmåga, kompetens och karaktär (social esteem). Mellan dessa 

huvudkategorier löper en gräns mellan det som allmänt kan fördömas och det som man 

visserligen kan kritisera en person för men där samhället inte har möjlighet eller anledning 

att klandra, förhindra eller straffa. Man kan också se judgement under social sanction som 

mer direkt knutet till ett samhälles allmänna kultur och värderingar. Nedanstående tabell 

(efter Martin och White, 2005) är ett försök att på svenska beskriva och exemplifiera 

underkategorierna för judgement.29 

 

 

 
28 Terminologin för appraisal synes fortfarande sakna svenska vedertagna termer. Författaren har i 

litteraturen inte funnit adekvata översättningar för kategorierna appreciation och judgement och har därför 

valt att genomgående använda de ursprungliga engelska begreppen. Underkategorier till dessa har som senare 

framgår i vissa fall av författaren givits svenska översättningar för att underlätta och tydliggöra vid kodning 

och analys, när lämpliga svenska begrepp har kunnat identifieras.  
29 Kategorierna saknar vedertagna svenska översättningar. Att ett försök till översättningar har gjorts har att 

göra med behovet att underlätta kodningsarbetet. De svenska beteckningar som här föreslås utgår från de 

betydelser (i form av konkreta exempel) som litteraturen tillmäter dessa underkategorier. 
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Social uppskattning  

(social esteem) 

Positiv (beundra) Negativ (kritisera) 

typiskhet (normality) normal, naturlig, familjär, lyckosam, 

stabil, känd 

onormal, udda, excentrisk, 

oförutsägbar, ute, märklig 

kapacitet (capacity) kraftfull, sund, mogen, insiktsfull, 

balanserad, kompetent, produktiv 

vek, osund, omogen, korkad, naiv, 

obildad, inkompetent, oproduktiv 

karaktär (tenacity) modig, tålmodig, omsorgsfull, 

uthållig, resolut, lojal, flexibel 

timid, feg, otålig, impulsiv, hafsig, 

svag, opålitlig, illojal, obstinat 
   

Social bekräftelse 

(social sanction) 

Positiv (lovorda) Negativ (fördöma) 

tillit (veracity) ärlig, öppen, trovärdig, direkt, diskret, 

taktfull 

oärlig, svekfull, manipulativ, 

bedräglig, oärlig, burdus 

etik (propriety) moralisk, rättskaffens, rättvis, snäll, 

modest, artig, respektfull, generös 

omoralisk, korrupt, orättvis, okänslig, 

arrogant, självisk 

 

Tabell 1: Underkategorier för judgement, efter Martin och White, 2005:53  

 

Bedömningar av detta slag är i hög grad kontextuella och ett visst yttrande kan utifrån sin 

kontext vara såväl positivt som negativt.  

 

Precis som i fallet med affekt kan judgement uttryckas med en bred repertoar av 

lexikogrammatiska resurser. Det kan röra sig om ett enskilt uttryck, exempelvis: Den svenske 

ambassadören gav en pinsam intervju för Soros blogg. Här uppför sig en person enligt 

författaren under sin värdighet, uttryckt med ett attribut, något som faller inom kategorin 

kapacitet. Judgement kan också uttryckas med en hel sats, som speglar författarens 

grundvärderingar och som förstås utifrån sin kontext (att författaren är negativ till 

regeringens handlande), exempelvis: Den svenska regeringen räknar med att vinna valet med 

invandrarnas röster. 

 

Med appreciation uttrycks värderingar av saker och företeelser. Det kan beröra personer, 

men omfattar då inte värderingar av beteende, och inte heller normativa omdömen om 

rätt/fel, korrekt/inkorrekt etcetera. Det är inte alltid enkelt att avgöra om ett uttryck faller 

under judgement eller appreciation, men skillnaden kan vara av vikt. Det kan exempelvis 

röra sig om avpersonifiering av mänskligt handlande, eller att personer lyfts fram eller 

förtigs. Klassificeringen av appreciation har inte standardiserats i lika hög grad som 

judgement. Denna begränsning utgör inget egentligt problem här eftersom de försök till 
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underkategorisering som finns inte visade sig nämnvärt bidra till att adressera de frågor som 

studien ställer. 

 

Det finns situationer där ideationellt innehåll (beskrivningar av händelser, tillstånd, 

förhållanden med mera) i en text kan bära interpersonell attitydinell mening utan att det för 

den skull rör sig om explicit uttryckta värderingar. Utgångspunkten är att det ofta går att 

beskriva och definiera något på ett mer eller mindre neutralt sätt. Alternativa uttryckssätt bär 

då ofta med sig implicita värderingar, i någon form. Ett sådant sätt är bruket av icke-

kärnvokabulär30,31. Kärnvokabulär upplevs här normalt som något neutralt medan dess 

motsats är mer begränsad i sin tillämpning, och just därför ofta bär någon form av 

kompletterande mening eller värdering. Exempelvis kan ”ungrare” utgöra kärnvokabulär, 

och ställas mot ”landsman” som icke-kärnvokabulär. ”Landsman” kan då laddas med en 

implicit positiv värdering, exempelvis en känsla av samhörighet mellan författare och läsare. 

I en sådan modell består ”landsman” av konceptet ”ungrare” (kärnvokabulär) plus ett 

betydelseelement som signalerar en gemensam härkomst mellan författare och tilltänkt 

läsare, eventuell värdegemenskap etcetera. Det är viktigt att notera att kontexten kan ha stor 

betydelse för om ett ord eller uttryck ska falla i den ena eller andra kategorin, och om det 

implicit föreligger en värdering.  

 

   

   Figur 4: Implicit betydelse hos icke-kärnvokabulär, baserat på Iedema, Feez och White, 1994 

 

Ett ytterligare sätt att uttrycka implicit attityd är genom tokens of judgement.32 En författare 

kan skildra händelser, förhållanden och aktörer som en tänkt läsekrets reagerar starkt på 

utifrån sina generella värdesystem, utan att där förekommer några explicita värderingar. En 

 

 
30 Iedema, Feez och White, 1994:23  
31 Engelska: Core versus Non-core vocabulary 
32 Iedema, Feez och White, 1994:19ff 
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saklig beskrivning av en heroisk insats kan exempelvis frammana reaktioner som liknar dem 

som explicit uttryckta positiva värderingar kan ge upphov till, utan att ord som exempelvis 

hjältemodig eller stark behöver uttryckas. Författaren kan här förvänta sig att läsaren blir 

känslomässigt påverkad ändå, utan grammatiskt eller lexikalt uttryckta värderingar. Attityd 

uttryckt som tokens of judgement är starkt kontextberoende och får sin betydelse först när 

den inkluderas som en del av en större text. 

2.3.2 Dialogistisk positionering 

Med dialogistisk positionering avses de resurser som en författare använder för att anpassa 

och förhandla argumentbarheten för sina åsikter, värderingar etcetera. Den grundläggande 

synen är här att all språklig kommunikation i någon mening är dialogistisk eftersom den tar 

hänsyn till och påverkas av vad som sagts eller skrivits tidigare, samtidigt som en författare 

har att förutse responsen hos sina tilltänkta läsare.33 En text skrivs därför inte i ett vacuum 

utan på ett eller annat sätt i dialog med den kontext där den uppstår, och anpassas för att i 

olika grad öppna upp och förhålla sig till faktiska eller potentiella läsare och deras tänkta 

reaktioner. Två utgångspunkter ligger till grund för dialogistisk positionering34: 

1. Graden av egna attityder i en text har en direkt betydelse per se. Att uttrycka attityder 

innebär en strävan att föra läsare i en särskild riktning av delade värderingar. 

2. Texter förhåller sig till tänkta läsare, som så att säga ”skrivs in” i texten.  

 

Här görs en åtskillnad mellan monoglossi som inte erkänner någon form av dialogistiska 

alternativ, och heteroglossi som öppnar upp för dialogism. I modellen utvecklas 

heteroglossins olika former och uttryckssätt under samlingsbegreppet engagement, som i det 

följande används om ”/…/ alla de uttryckssätt som erbjuder medel för författarrösten att 

positionera sig själv med avseende på, och härigenom att ’engagera’ sig med, de andra 

rösterna och alternativa positioner som kan tolkas vara satta i spel i den aktuella 

kommunikativa kontexten”.35 Ett kategoriskt påstående som tas för givet blir på detta sätt 

monoglossi (exempelvis att något är på ett visst sätt). Engagement handlar om att texten i 

olika grad öppnar upp för och erkänner att alternativa ståndpunkter och 

verklighetsbeskrivningar föreligger, även om författaren mycket väl kan ifrågasätta dessa.  

 

 
33 Martin och White, 2005:94 
34 Martin och White, 2005:95 
35 Martin och White, 2005:94 (författarens översättning) 
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Sätten på vilket heteroglossi kan manifesteras är många och det bör betonas att det för att 

bedöma graden av heteroglossi i en sats ofta inte räcker att enbart studera det som ryms inom 

lexikogrammatiken utan att man även behöver ta hänsyn till sammanhanget inom vilket en 

sats yttras. Systemet för engagement som det beskrivs av Martin och White (2005): 

 

Figur 5: Systemet för engagement, utifrån Martin och White, 2005:134 

 

Inom engagement görs en första central uppdelning utifrån om ett uttalande ska tolkas som 

kontraherande (engelska: contracting) eller expanderande (engelska: expanding) med 

avseende på dialogistisk effekt. I bägge fallen erkänns alternativa positioner (till skillnad från 

monoglossi) och bägge formerna har utrymme för dialogism, men i det förra fallet begränsas 

utrymmet för alternativa positioner och i det senare bjuder författaren in läsaren att se 

alternativa ståndpunkter som möjliga och i olika grad värda att tas i beaktande. Exempelvis: 

Kontraherande: Studien ger stöd åt slutsatsen att kriminaliteten under denna 

period har ökat. (Här skapas ingen naturlig öppning för alternativa möjliga 

tolkningar.) 

 

Expanderande: Ministern argumenterade för att kriminaliteten har minskat. 

(Här bjuds läsaren in att kunna se saken på ett annat vis, där ministerns 

ståndpunkt är blott en av flera.) 
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I analysen kommer jag, med undantag för den del som berör intertextuell positionering, att 

huvudsakligen hålla mig till denna övergripande åtskillnad mellan kontraherande och 

expanderande, och inte bruka modellen för en mer finmaskig kategorisering. 

2.3.3 Intertextuell positionering 

Sättet på vilket en författare förhåller sig till andras yttranden och externa källor är sällan helt 

befriat från värderingar. Även en till synes neutral återgivning av någon annans yttrande eller 

hänvisning till någon annan text eller information innebär ett val att just inkludera denna 

text/information, val som innebär att viss information väljs framför annan. Härmed görs 

värdemässiga ställningstaganden utifrån relevans. Ur ett dialogistiskt perspektiv är det 

primära egentligen inte vem som är källan bakom ett visst yttrande utan snarare hur 

författarrösten använder en extern källa för att positionera sig i förhållande till sina tilltänkta 

läsare.36 Härmed finns en nära koppling mellan intertextuell och dialogistisk positionering.  

 

Intertextuell positionering handlar i korthet om de språkliga resurser som en författare 

använder för att positionera sig i förhållande till andras uttalanden, texter etcetera. När en 

författare explicit inkluderar eller gör hänvisning till andra externa källor innebär det att 

texten introducerar andras ståndpunkter, och även bjuder in till läsarreaktioner på dessa. Ur 

detta perspektiv kan intertextuell positionering vara såväl kontraherande som expanderande. 

Utifrån den ursprungliga systemmodellen för engagement beskrivs här de huvudsakliga  

uttrycken för intertextuell positionering, som en delmängd av detta system: 

 

Figur 6: Delsystemet för intertextuell positionering, utifrån Martin och White, 2005:134 

 

 
36 Martin och White, 2005:135  
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Kontraherande dialogism tar sig uttryck i det som betecknas som endorse (på svenska 

ungefär: bekräfta) i modellen, där författaren tar över ansvaret (eller delar det med den 

externa källan) för någon annans uttalande eller ståndpunkt. Exempelvis: Studien visar att 

kriminaliteten under denna period har ökat.  

 

Expanderande dialogism å andra sidan faller här under det som i systemet benämns 

attribution (engelska: attribute). Attribution finns av två slag beroende på om författaren 

söker stöd i någon annans uttalande genom att erkänna det (acknowledge), eller om den 

önskar distansera sig (distance), exempelvis: 

acknowledge: Ex. Studien rapporterar att kriminaliteten under denna period har ökat. 

 

distance: Ex. Studien påstår att kriminaliteten under denna period har ökat. 

 

I bägge fallen öppnar författaren upp för att det kan finnas alternativa sätt att betrakta 

kriminalitetens utveckling, och att studien inte behöver sitta inne med hela bilden. Skillnaden 

mellan exemplen är graden av stöd som författaren ger denna beskrivning. I det senare fallet 

distanserar sig författaren från studiens resultat. 

 

Vid intertextuell positionering kan författaren också välja att lyfta fram källan som särskilt 

trovärdig för att därigenom stärka ett uttalande eller fakta, alternativ förringa eller ifrågasätta 

med motsatt verkan:  

stärkande av källa: Ex. Forskningsrapporten visar att kriminaliteten under denna 

period har ökat.  

 

förringande/ifrågasättande av källa: Ex. Den kontroversielle forskaren hävdar i sin 

studie att kriminaliteten under denna period har ökat. 

 

Hur attribuerat material integreras i texten har även det betydelse. En författare kan klart och 

ordagrant separera den externa källan från egenformulerad text genom att tydligt citera, 

alternativt i större eller mindre grad assimilera, parafrasera eller rentav förvränga källan för 

att passa egna syften.37 Med ökad assimilering minskar läsarens möjligheter att vara säker på 

korrektheten i attribuerad text, samtidigt som läsaren kan styras mot en viss tolkning av text 

 

 
37 www.grammatics.com/appraisal/appraisalguide/unframed/indexofunframedguide.html, Stage 4: 

Engagement – Intertextuality, Textual integration: insertion versus assimilation 

http://www.grammatics.com/appraisal/appraisalguide/unframed/indexofunframedguide.html
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som tillskrivs andra, vilket medför ett minskat utrymme för alternativa tolkningar 

(kontraherande dialogism).   

2.3.4 Gradering 

Ett ytterligare centralt semantiskt område inom engagement, som knyter an till såväl 

attitydinell som dialogistisk positionering, är gradering (engelska: graduation). Utmärkande 

för attityder är att de på olika sätt och med hjälp av olika former av lexikogrammatik kan 

graderas. Attityd i form av affekt, judgement och appreciation kan vanligen placeras på en 

graderad skala, där ytterpunkterna utgörs av vad man i den givna kontexten uppfattar som 

positivt respektive negativt.38 Här kan noteras att det generellt finns mer språkliga resurser 

för att skruva upp den attitydinella styrkan än att skruva ned den.39 

 

Gradering opererar utifrån två huvudaxlar: fokus (engelska: focus) och kraft (engelska: 

force). Fokus förekommer i sammanhang där man önskar förstärka eller försvaga 

tillhörigheten till en viss kategori, och där attityden i sig inte är direkt skalbar (ex: Han är en 

verklig patriot). Kraft omfattar gradering med avseende på intensitet och omfattning av 

sådant som är uttalat skalbart. Exempelvis: rätt dåligt => mycket dåligt (kvalitet). Det 

hindrade oss i vis mån => det hindrade oss avsevärt (processer). Det är rätt troligt att => 

det är mycket troligt att (modaliteter av sannolikhet). Gradering av detta slag kan även 

förekomma som metaforer (exempelvis: Han dök upp som skjuten ur en kanon).  

 

Repertoaren av lexikogrammatiska medel för att realisera gradering är mycket omfattande 

och vittförgrenad. Detta gäller i synnerhet för gradering med hjälp av kraft, som i sin tur kan 

delas upp i intensifiering och kvantifiering. Här kan en intensifiering av attityd ske bland 

annat genom en modifiering med ett adjektiv eller adverb (exempelvis: oändligt godtrogen), 

med en adverbialt modifierad verbkonstruktion (exempelvis: vissa områden kvalificerar sig 

entydigt som no-gozoner), som en förstärkning med ett modalt uttryck (exempelvis: där 

oskyldiga människor allt oftare dör), som en relativ förstärkning med hjälp av komparation 

(exempelvis: gärna – hellre – mycket hellre) eller genom repetition av (ex. vi skrattade och 

 

 
38 Martin och White, 2005:135 
39 Martin och White, 2005:37 
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skrattade). På motsvarande sätt kan olika former av kvantifiering bidra till en stegring eller 

minskning av attitydinell mening. Exempelvis: invandringen skapar många problem. 

 

En särskild situation uppstår när gradering med kraft eller fokus används för att modulera 

uttryck som är icke-attitydinella och som i sig inte bär på någon egentlig värdering.40 

Exempelvis kan ett uttryck som Den svenska staten ska säkerställa ännu mer materiellt stöd 

än tidigare, få sin värdemässiga laddning just genom själva förstärkningsordet ännu, om 

författaren anser att ännu mer går utöver vad som är tillräckligt.  

 

Det finns ofta ett tydligt samband mellan attitydinell gradering och dialogistisk positionering. 

När en författare exempelvis förstärker eller intensifierar ett värdepåstående innebär det 

samtidigt att författarens personliga investering i värderingen ökar, och att utrymmet eller 

öppenheten för alternativa åsikter minskar.41 Vid en motsvarande uppmjukning av negativa 

attityder minskar författarens investering, vilket kan tolkas som en gest att upprätthålla 

solidaritet med dem som håller alternativa ståndpunkter. Jämför exempelvis: Invandringen 

skapar enorma problem med Invandringen medför vissa problem. 

2.3.5 Appraisalteorin och journalistisk text 

Media har, för att citera Norman Fairclough, en ”betydande makt /…/ vilket huvudsakligen 

är en fråga om hur språket används”42. Språket är med andra ord med och formar relationen 

mellan författare och läsare av mediatexter, och den auktoritet som texten skapar går hand i 

hand med den auktoritet som framställningen söker skapa. Det språkliga val som görs i en 

text kan bära på ideologisk mening samtidigt som läsarna projiceras som några som har 

förväntningar på att ta emot ett budskap43. 

 

I en sådan situation behöver en journalist kunna balansera mellan informationsgivande och 

åsiktsgivande44, två förhållningssätt till journalistisk framställning som saknar en tydlig 

gräns sinsemellan och snarare utgör två poler på en skala längs vilken en journalist opererar 

 

 
40 Hood S., The Cambridge Handbook of Systemic Functional Linguistics, 2019:390 
41 Martin och White, 2005:152 
42 Fairclough, 1995:2 
43 Ibid s.4 
44 Ibid s.5 
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i sitt skrivande.  Traditionella mediakanaler gör ofta åtskillnader på denna skala, där 

exempelvis ledartexter och opinionsbildande artiklar placeras på särskild plats och med 

särskild inramning, och där läsaren tydligt kan förvänta sig en hög grad av åsiktsinnehåll. 

Artiklar med mer nyhetsförmedlande syfte, som förväntas förmedla fakta och inte personliga 

åsikter eller attityder, följer på motsvarande sätt ofta (men inte alltid) en viss modell för 

placering och format i en tidningspublikation. 

 

Att använda denna skala, som för tanken till skalan mellan subjektivt och objektivt, är 

emellertid problematiskt om syftet är att beskriva en skribents förhållningssätt till det 

skrivna. Alla texter är i någon mening subjektivt färgade och bygger på medvetna eller 

omedvetna val som skribenten gör utifrån egna värderingar. Skribenten kan dessutom 

påverkas av sin tidningsredaktion och andra intressenter som exempelvis ägare.45 Samtidigt 

är författaren en person som har ett sätt att beskriva verkligheten som beror på att den 

personens kontext är präglad av sociala, yrkesmässiga, tidsmässiga faktorer och 

omständigheter. Varje tolkning av verkligheten är sålunda i viss mån socialt konstruerad. 

Även en text som på ytan är befriad från alla former av värderingar färgas också värdemässigt 

av de val författaren gör för att inkludera vissa fakta och exkludera andra, att framhäva vissa 

saker och låta annat passera mer obemärkt. Det är därför sällan realistiskt att tala om en direkt 

förmedling av fakta.46 

 

Forskare som har tillämpat appraisal för analys av mediatexter har försökt att modifiera 

distinktionen mellan objektivt och subjektivt för att göra den analytiskt meningsfull med 

hänsyn till den journalistiska kontexten.47 Omdefinitionen som de prövat handlar om att 

knyta subjektivitet till hur åsikter, värderingar och preferenser framkommer mer explicit i 

texten. Avsaknaden av explicita språkliga tecken på att författaren förmedlar egna åsikter 

eller värderingar är då ett uttryck för objektivitet. Ett kompletterande sätt som tillför en 

ytterligare nyansering är att söka mäta i vilken grad de värderingar som uttrycks, explicit 

eller implicit, just upplevs som naturliga eller allmänna, snarare än som ställningstagande. 

Objektivitet blir på detta sätt en effekt som skapas genom språket och i mötet med en läsare, 

 

 
45 Martin och White, 2005:62 
46 Iedema, Feez och White, 1994:3 
47 Martin och White, 2005, Iedema, Feez och White, 1994  
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snarare än en fråga om att återge verkligheten på ett ”sant sätt”.48 I linje med detta har försök 

gjorts att placera in journalistisk text på en omdefinierad skala49, där en reporter voice klassas 

som något opersonligt eller rentav frånvarande, en röst med grund i journalistik som en 

institution snarare än knuten till en individ. Om judgement förekommer är det då attribuerat, 

någon annans. Artiklar av mer kommenterande slag har en writer voice som i högre eller 

mindre grad är individualiserad och personlig. Här kommer journalistens egna personliga 

attityder och värderingar avseende personer i form av judgement till uttryck. Eventuella 

skillnader avseende appreciation framträder inte. 

 

Baserade på denna indelning har mer detaljerade studier av journalistisk text50 sökt göra en 

vidare klassificering av vad som upplevs som skillnader i stilar inom writer voice, genom en 

åtskillnad i en correspondent voice och en commentator voice, där skillnaden ligger i 

förekomsten av om journalisten uttrycker eget judgement utifrån social sanction eller inte. 

Texter där sådant judgement uttrycks kan vara opinionsbildande artiklar och ledarartiklar, 

som naturligt öppnar upp för en högre grad av explicit subjektivitet: 

 

 

Figur 7: Journalistiska författarröster, efter Martin och White, 2005:173 
 

Av särskilt intresse för denna studie är de försök som gjorts att inom commentator voice 

definiera olika stilar, något som Martin och White benämner stance inom en viss voice. 

Stance innebär här ett avsmalnande mot särskilda retoriska syften och inkludering av 

eventuella specifika författarprofiler. Tillgänglig litteratur pekar på att det inte finns någon 

 

 
48 Iedema, Feez och White, 1994:4 
49 Martin och White, 2005:169 
50 Martin och White, 2005, Iedema, Feez och White, 1994 
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klar bild över vad dessa möjliga stance inom commentator voice skulle vara51. Två sådana 

stance inom commentator voice som föreslås, och som har bäring på denna studie, är  

• damning: Här är judgement mer dominerande än appreciation och affekt. Hög andel 

negativ social sanction. Tokens of judgement och gradering spelar en betydande roll 

för att uttrycka och förstärka författarens attityd. Dialogistiskt kontraherande, där 

läsarna styrs mot författarens egna ståndpunkter samtidigt som texten begränsar för 

alternativa ställningstaganden. 

• excusing: Social esteem dominerar här över social sanction. Social sanction är 

generellt attribuerat och utgör inte författarens egna värderingar. Den faller inom 

commentator voice genom bruk av gradering och affekt. Dialogistisk expansion 

dominerar över kontraherande skrivningar, dvs. texten öppnar för andra 

ställningstaganden. 

3 Källmaterial 

3.1 Ungersk press 

Tiden från det politiska och ekonomiska systemskiftet 1989/1990 fram till 2010, då Ungerns 

nuvarande premiärminister Viktor Orbán och hans parti Fidesz i allians med 

Kristdemokratiska folkpartiet kom till makten, kännetecknades av liberal öppenhet. Ungern 

var ett föregångsland i regionen med sitt demokratiska institutionsbyggande och en 

omfattande ekonomisk liberalisering. En privatisering av de tidigare helstatliga och starkt 

statskontrollerade nyhetsmedierna inleddes 1989, och statliga medier kom att samsas öppet 

med en stor mängd privata mediaaktörer inom såväl tryckta som webbaserade medier.52 

 

Sedan 2010 har pressfriheten i Ungern, enligt Freedom House, som varje år mäter pressfrihet 

i världen, minskat dramatiskt53. Detta sammanfaller med den nuvarande regeringens tid vid 

makten. 2010 rankades Ungern i spannet 37–41 av länder med högst pressfrihet, utifrån 

legalt, politiskt och ekonomiskt pressklimat. 2017 hade Ungern fallit till plats 74–78, och 

landets press definieras nu som bara “partly free”. Den nuvarande nationalkonservativa 

 

 
51 Martin och White, 2005:186 
52 https://medialandscapes.org/country/hungary 
53 https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press 
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regeringen och dess allierade har idag ett betydande inflytande över en stor del av 

dagspressen. Samtidigt fortlever en oppositionell press som till dels kan definieras som 

liberal. Denna motarbetas inte via censur eller med legala instrument, utan snarare har den 

regeringsvänliga pressen systematiskt gynnats ekonomiskt, bland annat genom tilldelning av 

offentliga annonsanslag.54  

 

Den sittande regeringen har brukat sin starka position inom media för att både direkt och 

indirekt föra ut sitt politiska budskap och förmedla en omvärldsbild som gynnar den egna 

förda politiken. Inte minst gäller detta inom migrationspolitikens område, där den officiella 

hållningen sedan 2015 är öppet invandringskritisk.55 Sverige målas upp som ett varnande 

exempel på vad en liberal migrationspolitik kan leda till. En omfattande och i många stycken 

negativ rapportering om Sverige ägde rum i regeringsvänliga medier inför de ungerska 

parlamentsvalen 2018. Sverige kom här att förekomma mer i den regeringsvänliga 

nyhetsrapporteringen än i liberala medier.  

3.2 Källor 

Huvudkälla för studien är Figyelő, och dess nätbaserade utgåva. Tidningen grundades 1957 

och kan idag närmast betraktas som nationalkonservativ. Tidningen täcker en rad områden 

som politik, affärer, ekonomi, samhälle, teknik och till viss del kultur. Efter ett ägarbyte (till 

K4A Lapkiadó) 2016 har tidningen kommit att knytas nära till premiärminister Viktor Orbán 

och hans parti Fidesz.56 

 

Utifrån studiens huvudsyfte, att söka belysa hur attityder kommer till uttryck i ungersk press, 

fanns flera fördelar med valet av Figyelő. Tidningen håller en tydlig politisk linje, där 

journalistiken kombinerar nyhetsförmedling med opinionsbildning och medialt politiskt 

påverkansarbete. Inte minst manifesteras det sistnämnda i återkommande politiska 

informations- och påverkanskampanjer som regeringen når ut med via denna mediekanal. 

Artiklar på temat Sverige och migration var också mycket regelbundet förkommande under 

perioden november 2017 till och med september 2019, vilket erbjöd ett tillräckligt stort 

 

 
54 Kornai, 2015:10f 
55 Medin, 2018:74ff 
56 https://en.wikipedia.org/wiki/Figyelő 

https://en.wikipedia.org/wiki/Figyel%C5%91
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material för denna studie, och med en bredd vad avser skribenter. Totalt förekom 13 längre 

artiklar (271–748 ord, medelvärde: 414 ord) som samtliga hade tydliga inslag av 

åsiktsförmedling och opinionsbildning. Ett antal artiklar som var mer av nyhetsnotiskaraktär 

valdes bort. Tio av de utvalda artiklarna utgjorde materialet för den fördjupade analysen. 

Dessa har sju olika namngivna författare. En författare finns representerad med två artiklar. 

Två artiklar har publicerats utan namn. De tre artiklar som valdes bort av de ursprungliga 13 

var av samma författare som redan finns representerad med två artiklar i det slutliga urvalet. 

 

Ett försök gjordes att för samma period finna artiklar av motsvarande slag, på samma tema, 

i oppositionell/liberal press. Denna sökning57, var på inget sätt heltäckande men visade snart 

på en begränsad nyhetsrapportering om Sverige och migration. Det som framförallt förekom 

var kortare nyhetsnotiser av mer informationsförmedlande slag. Härmed övergavs en för 

studien annars intressant ansats att mer systematiskt jämföra artiklar från regeringsvänlig och 

oppositionell/liberal press. 

4 Analysmodell och metod 

Analysmodellen har inspirerats av Holmberg, Karlsson och Nord (2011) och utgår från den 

interpersonella metafunktionen i SFG. Analysen adresserar samtliga skikt/nivåer i denna 

modell men har, utifrån de frågor som studien ställer, sin tonvikt på relation, 

betydelse/semantik och lexikogrammatik: 

 

 

Tabell 2: Exempel på analysfokus utifrån den interpersonella metanivåns olika skikt 

 

 

 
57 Heti Világgazdaság (HVG), 168óra och Népszava 
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Utgångspunkten är att med en grammatisk analysapparat ”analysera specifika instanser av 

språk och därigenom söka förstå hur den aktuella texten är med och skapar sitt 

sammanhang.”58 SFG och appraisal erbjuder som holistiska språkmodeller möjligheten att 

växla mellan olika analytiska perspektiv, som kompletterar och berikar varandra. Jag utgår 

här från ett inom SFG framfört förslag att tillämpa en kombination av tre övergripande 

analysperspektiv:59 Uppifrån kan analysen fokusera på frågor som: Vilka språkhandlingar 

uttrycker en viss relation mellan författaren och läsaren i en given situation/kontext? På vilka 

olika sätt realiseras en viss värdering eller attityd i lexikogrammatiken? Nerifrån handlar det 

exempelvis om att en viss lexikogrammatisk konstruktion studeras utifrån sina semantiska 

implikationer. Användningen av icke-kärnvokabulär (se nedan) utgör ett exempel på detta.  

Från sidan kan analysen ta flera skikt i anspråk för att belysa effekten av en viss 

språkhandling. Ett exempel är ironi, som uttrycks i lexikogrammatiken, spelar ut och 

påverkar/förvränger i betydelseskiktet och ofta behöver förstås utifrån den relation 

författaren har med de tilltänkta läsarna (relationsskiktet). 

 

Appraisal erbjuder i sin helhet en så pass bred och omfattande modell att begränsningar 

måste göras i hur stora delar av systemet som rimligen kan tillämpas vid en analys av detta 

slag. Syftet med studien är dock samtidigt att söka få en bred bild av de medel som används 

för att förmedla och förhandla attityd, där just modellens olika delområden alla bidrar till 

denna förståelse. Detta dilemma har i analysen hanterats genom att utgå från modellens 

samtliga huvuddelar (attityd, gradering och engagement), men att bara gå så djupt inom 

dessa delområden vad gäller klassificeringar och analys som varit motiverat utifrån studiens 

huvudsyften. Ett exempel på en tydlig sådan begränsning rör engagement, där det främst är 

graden av kontraherande respektive expanderande heteroglossi som beaktas, eftersom en 

vidare klassificering inte visade sig bidra nämnvärt till studiens huvudfrågor. 

Förhoppningsvis kan det breda anslaget ses som en förstudie för att identifiera områden för 

fördjupade studier för den typ av texter och för den genre som här adresseras. 

 

 

 
58 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:9 
59 Holmberg, Karlsson och Nord, 2011:104. Se även om Hallidays Trinocular Vision i Bowcher W.L., The 

Cambridge Handbook of Systemic Functional Linguistics, 2019:158 
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Textanalysen genomfördes i ett antal steg. De utvalda artiklarna översattes först till svenska, 

varefter varje text delades upp i mindre meningsbärande enheter. I normalfallet motsvarar 

dessa en enskild grafisk mening, som i sig kan innehålla flera satser. I vissa fall kombinerades 

2–3 meningar för att åstadkomma en meningsbärande enhet. Texterna lästes sedan upprepade 

gånger, både i sin helhet och i sina delar för att identifiera förekomster av attityd. 

Utgångspunkten för denna läsning utgjordes av de ungerska originaltexterna. Här blev det 

tydligt att läsningen behövde göras djupare och bredare än att enbart bedöma texterna utifrån 

åsikter, värderingar och preferenser som presenterades explicit. Istället tillämpades ett 

bredare raster, baserat på om det skrivna upplevdes som ställningstaganden eller som något 

naturligt och allmänt. De förekomster av attityd som noterades och kvalificerade sig för 

vidare kategorisering var då sådant som kunde hänföras till en writer voice60, där det fanns 

ett individualiserat eller personligt tilltal, och där såväl explicit som implicita yttringar av 

attityd inkluderades. Som en särskild kategori kom här även citerad text att inkluderas som 

uttryck för författarens värderingar, när författaren genom det citerade talade så att säga 

genom andra.  

 

Därefter kodades texterna i ett första skede med avseende på huvudkategorierna i modellen:  

1. Attitydinell positionering: affekt, judgement, appreciation, gradering, core/non-core 

och token of judgement 

2. Dialogistisk positionering: kategorisering med avseende på engagement 

3. Intertextuell positionering: hur författaren hämtat stöd från externa källor, 

kategorisering utifrån form för inkludering i texten, behandling av källa 

Denna initiala kodning visade att huvudkategorierna samtliga upplevdes vara relevanta för 

att visa på och förklara förekomsten av attityd. Vissa underkategorier inom framförallt 

engagement gav emellertid svaga resultat vid kategorisering och tillmättes mindre fokus. 

Den förutsättningslösa läsningen utifrån om det skrivna upplevdes som ställningstaganden 

eller som något naturligt och allmänt, gav anledning att vidga kategoriseringen utanför den 

för modellen gängse. Här tillkom ironi som en särskild kategori som placerades under 

dialogistisk positionering, samtidigt som explicit uttryckt subjektivitet, där författaren med 

 

 
60 Iedema, Feez och White, 1994:4 
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sin person träder in i texten, preciserades med avseende på inkludering/icke-inkludering av 

andra. 

 

Fullt kodade texter kontrollerades senare vad gällde översättning och kodning av 

ungerskspråkig handledare vilket medförde vissa korrigeringar och ytterligare kodning. 

Samtliga analyskategorier sammanställdes sedan per område/kategori i Excel. Möjliga 

mönster analyserades och observationer noterades och sammanställdes. Härefter skedde en 

förnyad läsning av modellen för appraisal och av dess olika delområden. Sammanställda 

data ställdes mot modellen i ett antal iterationer tills en rimlig analytisk mättnad uppnåddes 

utifrån ambitionsnivån i denna studie. 

 

Parallellt med den kvalitativa textanalysen har en kvantitativ ansats åtföljt studien från dess 

inledande kodningsarbete och försök att finna relevanta kategoriseringar. Även om 

underlaget är alltför begränsat för en djupare och mer regelrätt statistisk analys så tjänade 

denna kvantitativa ansats två syften61. För det första erbjöd den en översikt över hela 

datamängden som lätt skulle ha gått förlorad vid en fördjupad kvalitativ analys, samtidigt 

som läsaren ges möjlighet att få en känsla för datamaterialet som helhet. Vidare blev det 

möjligt att testa, förfina och komplettera kategoriseringarna, när dessa kunde ställas mot 

varandra. Ett exempel är ironi som gavs en egen, och utifrån den ursprungliga modellen ny 

kategori under dialogistisk positionering utifrån frekvens och bredd. Explicit subjektivitet är 

ett annat exempel där kategorin formades med stöd från den kvantitativa sammanställningen 

avseende frekvens och därmed relevans. Den kvantitativa sammanställningen gjorde det 

även möjligt att strama upp kategoriseringen av engagement för att eliminera risken för en 

alltför detaljerad kategorisering med mindre marginalnytta för analysen utifrån studiens 

syfte.  

 

 
61 Silverman, 2007:55 
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5 Analys och resultat 

5.1 Genre 

Det finns anledning att med några ord adressera genre som tillhör analysmodellens översta 

kontextuella skikt för den interpersonella metafunktionen, för att därefter mer samlat och 

integrerat behandla de övriga skikten i modellen (relation, betydelse/semantik och 

lexikogrammatik), utifrån olika sätt att positionera sig. Källmaterialet utgörs av texter vilkas 

primära syfte förefaller vara att utifrån en tämligen samlad migrationskritisk utgångspunkt 

forma, stärka och bekräfta läsarnas värderingar snarare än att förmedla nyheter. Intrycker är 

att texterna mer har till syfte att påverka än att bjuda in till dialog eller vidare diskussion. 

Antalet artiklar som under den berörda tidsperioden belyste migrationsfrågan i Sverige var 

betydligt mindre i liberal press än eljest, vilket stärker bilden av att Figyelős då relativt 

omfattande rapportering inte primärt motiverades av en ambition att allmänt upplysa 

ungerska läsare om situationen i Sverige, utan att det snarare fanns en underliggande, 

internpolitisk agenda. Som genre skulle man då kunna tala om partisk nyhetsrapportering 

med ett opinionsbildande politiskt syfte.  

5.2 Attitydinell positionering 

5.2.1 Attityd som affekt 

Affekt, dvs. direkta känslor som författaren själv uttrycker eller som tillskrivs andra 

förekommer i relativt begränsad omfattning. Totalt rör det sig om elva förekomster, i sex av 

artiklarna. Även om förekomsterna är relativt få i förhållande till andra sätt att uttrycka 

attityd, är det intressant att notera att det i flertalet fall rör sig om situationer där författaren 

gör sig till uttolkare av känslor hos dem som författaren känner särskild sympati för: infödda 

svenskar och ungrare, i motsats till invandrare, och den nära tilltänkta läsekretsen som oroar 

sig för invandringens konsekvenser: 

TK362: Az etnikai enklávék elszaporodása miatt a híresen toleráns svéd társadalom 

2015-től kezdve egyre kritikusabb a bevándorlással szemben. (På grund av att de 

etniska enklaverna spridit sig är det välkänt toleranta svenska samhället sedan 2015 

alltmer kritiskt till invandringen.) 

 

 

 
62 TK3 = Textkälla nr.3, se bilaga ”Textkällor” 
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TK8: Az utóbbit jól jellemzi, hogy egyre több svéd állampolgár fél kimenni este az 

utcára, egyre több ugyanis a nemi erőszakkal járó bűncselekmény. (Det senare 

illustreras väl av att allt fler medborgare är rädda att gå ut på kvällen. Det sker 

nämligen alltfler våldtäktsrelaterade brott.) 

 

TK9: Az sem igaz, hogy mi magyarok látjuk csak ijesztőnek a svédországi helyzetet. 

A tősgyökeres svédekről sem lehet azt állítani, hogy elégedettek lennének azzal, ami 

az országukban zajlik. (Det är heller inte sant att det bara är vi ungrare som ser på 

situationen i Sverige som något förskräckligt. Om de ursprungliga svenskarna kan man 

heller inte säga att de skulle vara nöjda med det som händer i deras land.) 

 

Vad som framgår, särskilt utifrån de två senare exemplen, är att affekt kan verka på ett större 

plan än att enbart utrycka en känsla för en enskild företeelse, en händelse eller ett förhållande. 

Här spiller affekten i viss mån över på texten i stort, med en förstärkande effekt, besläktad 

med gradering, på underliggande attityder som genomsyrar texten. Exemplen visar också på 

hur affekt kan ses som en dialogistisk positionering, där författaren ger uttryck för känslor 

som den tilltänkta läsekretsen förväntas hysa. Affekt blir här ett sätt att närma sig läsarna och 

förstärka banden med dem. 

 

Två förekomster har det gemensamt att författaren uttrycker egen affekt, men med hjälp av 

en opersonlig konstruktion som har en generaliserande effekt. Detta bjuder in till en 

inkludering av andra som delar denna känsla. Även här kan man alltså se affekt som en 

dialogistisk positionering: 

TK2: Megdöbbentő szemlélni, hogyan képes áltatni magát egy társadalom 

működésképtelen utópiákkal. (Det är förvånande att se hur ett samhälle är förmöget att 

lura sig självt med dysfunktionella utopier.) 

 

TK9: Kár, hogy a világháló tele van a bevándorlókhoz köthető zűrös svédországi 

történetekkel, amelyekről még a megaliberális New York Times vagy a BBC is 

beszámol néha-néha, amikor eltévesztik a szerkesztőségben az irányt. (Det är synd att 

internet är fullt av virriga historier från Sverige som kan förknippas med invandrare, 

som även ultraliberala New York Times och BBC rapporterar om då och då, när de 

förlorar orienteringen på redaktionen.) 

 

I ett fall går författaren ett steg längre och gör sig till uttolkare av läsarnas känslor. Läsaren 

förväntas här dela författarens syn, och det ligger nära till hands att denne ”läsare” är en 

personifiering av författaren själv. Här föreligger semantiskt en likhet med de opersonliga 

konstruktionerna ovan. 
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TK9: A magyar újságíró szakma "krémjének", vagyis a 444-nek adott interjút a svéd 

nagykövet. Niclas Trouvé olyan zavartalanul mondhatta el az összes ócska 

panelszöveget a nyílt társadalom legfőbb hazai komiszárjainak, hogy az már az 

olvasónak kínos. (Den svenske ambassadören gav en intervju till journalistbranschens 

crème de la crème, dvs. till 444. Niclas Trouvé kunde så obesvärat framföra alla de 

slitna (äv. värdelösa) standardharangerna för det öppna samhällets främsta inhemska 

kommissarier att det blev pinsamt för läsaren.) 

  

5.2.2 Attityd som judgement 

Genom judgement uttrycker en författare normativa värderingar om enskilda personer eller 

grupper av personer, utifrån sociala normer, karaktärsdrag, sätt att bete sig etcetera. En för 

modellen central uppdelning är i judgement som faller under social sanction (tillit och etik) 

å ena sidan och under social esteem (normalitet, kapacitet och karaktär) å den andra. Här går 

en skiljelinje mellan sådant som samhället kan ha anledning att fördöma å ena sidan, och 

sådant som mer allmänt kan bli föremål för kritik eller bedömas som icke önskvärt å den 

andra. I den senare kategorin (social esteem) förekommer särskilt sådant som en person inte 

utan vidare kan ändra på, och där individens valmöjligheter är begränsade. 

 

Texterna innehåller 100 fall av explicit uttryckt judgement, som i det absoluta flertalet fall 

är icke-attribuerad och något som författaren själv ger uttryck för63. Antalet bedömdes som 

tillräckligt stort för att motivera en kvantitativ sammanställning av de olika kategorierna för 

att identifiera möjliga mönster.64 Fördelat per kategori: 

 

 

 
63 Enbart fem fall av explicit uttryckt judgement av totalt 100 var tydligt attribuerade. 
64 Materialet är alltför begränsat för att tillåta en mer regelrätt statistisk analys. Den kvantitativa 
redovisningen syftar mer till att ge en bättre bild av strukturen i materialet, och till att generera hypoteser 
som skulle kunna prövas i ett större material.   
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Tabell 3: Judgement fördelat per underkategori 

 

Som framgår faller de flesta judgement inom kategorin kapacitet med 38 fall, följda av tillit 

med 34 fall.  Etik kommer på tredje plats med 20 fall. Eftersom samtliga texter behandlar ett 

tema där det finns starka åsikter om vad som är rätt och fel, är det intressant att notera att 

bara en liten andel judgement faller inom kategorin etik. Istället är det attityder kring 

kapacitet och tillit som får störst utrymme. Detta skulle kunna tolkas som att det för 

författarna mer handlar om att kommentera motståndarsidan än att föra fram och diskutera 

sakfrågan som sådan. Bryter vi ned materialet på föremålet för en viss typ av judgement, och 

på dess semantiska innehåll, framträder följande bild65:  

 

 

 
65 De begrepp som finns i tabellen under ”judgement-profil” är ett försök att finna representativa 
samlingsbegrepp för ofta komplext uttryckta attityder i materialet och är alltså inte, annat än i 
undantagsfall, ord och begrepp som är hämtade ordagrant ur texterna. 

Social Esteem 46%

Kapacitet Negativ 37

Kapacitet Positiv 1

Karaktär Negativ 1

Karaktär Positiv 1

Normalitet Negativ 4

Normalitet Positiv 2

Social sanction 54%

Tillit Negativ 31

Tillit Positiv 3

Etik Negativ 18

Etik Positiv 2

Totalt 100
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Tabell 4: Judgement utifrån huvudkategorier och föremål för judgement 

 

I sammanställningen ovan kan särskilt noteras:  

• Attityder som rör migranter, som är den grupp om vilken själva sakfrågan handlar, är 

genomgående negativa och har en tydlig slagsida åt etik. De beskrivs som snyltande 

på välfärdssystemen, som farliga och oberäkneliga. 

• Svenska myndigheter bedöms huvudsakligen (71%) utifrån kapacitet. Det faller sig 

rätt naturligt utifrån att de är satta att hantera situationen som de enligt författarna 

inte förmår kontrollera. De är naiva och brister såväl i omdöme som förmåga. Det 

kompletteras med bristande ansvarstagande och att de döljer sanningen för folket 

(vilket faller under tillit och etik). 

• Attityderna som uttrycks om det svenska samhället är även de huvudsakligen knutna 

till kategorin kapacitet. De delar en del av den kritik som riktas mot myndigheter, 

men slipper den kritik som myndigheterna tvingas ta för bristande kontroll och 

oförmåga. 

Social Esteem Social Sanction

Vem? Antal Judgement-profil Normalitet Kapacitet Karaktär Tillit Etik Procent Procent

Föremål för negativ judgement (91%)

Svenska myndigheter 34

förlorat kontrollen (9), naiva (9), 

omdömeslösa (6), oansvariga (2), 

oförmögna (5), döljer sanningen 

(5) 24 8 2 71% 29%

Liberala krafter 15

naiva (2), sinnesjuka, 

påtvingande, höga hästar, dumma

5 7 3 33% 67%

Migranter 10

farliga (2), snyltande (2), 

oberäkneliga, onda, parsitiska, 

otacksamma, ohederliga, tar sig 

orättmätigt plats 2 8 0% 100%

Vänsterpolitker 9

manipulativ (3), udda (2), 

omdömeslös (2), har inte kontroll, 

världsfrånvänd, lömsk 3 1 2 3 44% 56%

Liberal press 8

oansvariga (2), höga hästar, 

svikare, ohederliga, manipulativa, 

åsiktspoliser 1 7 12% 88%

Svenska samhället 7

dumma, har sig själva att skylla, 

naiva, schanserat, avtrubbade, 

verklighetsfrånvända 6 1 86% 14%

Svensk myndighetsperson 5
inkompetent, subjektiv, far med 

osanning 1 1 3 40% 60%

Svensk studentska 3 olydig, manipulativ 2 1 0% 100%

Föremål för positiv judgement (9%)

Svenska folket
3

drabbade, mod att gå emot 

politisk korrekthet 1 1 1 67% 33%

Ungersk regeringspress 2 uppriktiga 2 0% 100%

Svenskt invandrarkristiskt 

parti
1

Fångar upp folkligt missnöje

1 100% 0%

Ungern 1 rättrådiga 1 0% 100%

Ungerska akademiker 1 förnuftigt kravställande 1 0% 100%

Rättrådigt lands myndighet 1 förnuftig 1 100% 0%

100

Social Esteem Social Sanction
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• Om liberal press uttrycks attityder som nästan helt faller inom kategorin tillit. Här 

kommer dock alla observationer utom en från en och samma artikel. 

• Svenska myndighetspersoner skiljer sig från svenska myndigheter som kollektiv. Här 

överväger negativa attityder som faller under tillit, snarare än kapacitet. Även här 

finns en begränsning i att 4 av 5 observationer kommer från samma artikel. 

92% av fallen handlar om att attityd under judgement uttrycks om grupper eller kollektiv, på 

ett ofta generellt och svepande sätt. I endast 8% av fallen handlar det om en enskild person. 

Underlaget för att dra några slutsatser om skillnaden mellan grupp och individ är därför 

alltför knapphändigt. Inom den individuella gruppen kan dock noteras att det enbart är mot 

kvinnor som författare riktar sig med attityd av typen normalitet, i bägge fallen i form av 

tilläggsinformation som enbart har till syfte att förlöjliga respektive misstänkliggöra, se 

nedan. I bägge fallen är författarna män. 

TK1: Az állva vizelést ellenző balos politikus a svéd no-go zónákat tartja üdvözítő 

példának. (Vänsterpolitikern, som är emot att man kissar stående, anser att de svenska 

no-gozonerna utgör saliggörande förebilder.) Kommentar: Attityd som riktar sig mot 

en udda, märklig hållning. Politikern benämns senare i texten pejorativt och sarkastiskt 

med nagysád (ers nåd). 

 

TK6: A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gambiai származású svéd kulturális 

miniszter, Alice Bah Kuhnke szerint a skandináv országnak vissza kell fogadnia és 

integrálnia kell azokat az embereket, akik az Iszlám Állam soraiban harcoltak, és 

onnan tértek vissza az északi országba. (Situationen kompliceras ytterligare av att det 

skandinaviska landet enligt Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke, som är av 

gambisk härkomst, måste ta tillbaka och integrera dem som har kämpat för IS och 

återvänt därifrån till det nordliga landet.) Kommentar: Här tar författaren upp 

kulturministerns härkomst som värd att lyfta fram som något som sticker ut. 

 

Av tabellen ovan framgår också att judgement övervägande brukas för att uttrycka negativa 

attityder (92%). Det faller sig naturligt utifrån att valda texter behandlar ett ämne som 

publikationen, och de som står bakom den, har starka åsikter om och där Sverige utgör ett 

för dem negativt exempel. Vad som däremot är intressant att notera är att i fem av dessa totalt 

åtta fall handlar det om positiva attityder uttryckta i negativa termer, som får sin semantiskt 

positiva betydelse med hjälp av ironi. Exempelvis:    

TK9: Kár, hogy a világháló tele van a bevándorlókhoz köthető zűrös svédországi 

történetekkel, amelyekről még a megaliberális New York Times vagy a BBC is 

beszámol néha-néha, amikor eltévesztik a szerkesztőségben az irányt. (Det är synd att 

internet är fullt av virriga historier från Sverige som kan förknippas med migranter, 

som även ultraliberala New York Times och BBC också rapporterar om då och då, när 

de tappar orienteringen på redaktionen.) 
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I exemplet förekommer tre uttryck för negativ judgement (understruket), som ska tolkas 

positivt utifrån illa dold ironi: virriga historier från Sverige är judgement förklätt till negativ 

appreciation och syftar på att västliberala medier trots sin politiska åskådning förmår 

rapportera om det som författaren anser vara korrekt. Uttrycket som även ultraliberala New 

York Times och BBC också rapporterar om då och då förstärker en liberal hållning (som 

författaren är kritisk till) som här trots det rapporterar om problem med invandringen. Frasen 

när de tappar orienteringen på redaktionen slutligen utgör i författarens ögon någonting 

positivt. 

 

Det är också värt att notera att endast ett fåtal judgement är attribuerade, och att dessa i 

samtliga fall finns återgivna på ett sätt som gör det tydligt att den uttryckta attityden även 

delas av författaren. Texterna är därför plattformar för egna åsikter snarare än andras. 

5.2.3 Attityd som appreciation 

Appreciation uttrycker värderingar om ting och företeelser. Vid kodningen av materialet var 

appreciation mindre vanligt (25 fall) än judgement (100 fall). Ett försök att klassificera dessa 

bidrog inte med några meningsfulla mönster eller insikter. Möjligtvis är materialet för 

begränsat för detta. En generell svårighet med klassificering av appreciation som lyfts fram 

i litteraturen66 är annars att appreciation är särskilt känsligt för sin kontext, och att de 

kategoriska dimensionerna potentiellt behöver anpassas för just diskursens sammanhang och 

tema. Inget sådant försök gjordes i detta fall på grund av det begränsade underlaget. 

 

Materialet uppvisar emellertid några karaktäristika av annat slag som kan vara värda att 

notera. I flera fall visar det sig att tolkningen, det semantiska, ligger dolt under ytan: 

attribuerad attityd visar sig vara författarens egen, appreciation lutar åt judgement och ironi 

anbefaller en icke-bokstavlig tolkning, med ofta förstärkande effekt på den attityd som 

kommer till uttryck. 

 

Ett rikt exempel är följande, som förefaller vara indirekt anföring, men där det rätt tydligt 

framgår att det inte är ambassadörens ord utan istället en värdeladdad omskrivning av 

 

 
66 Hood S., The Cambridge Handbook of Systemic Functional Linguistics, 2019:388 
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författaren, som ger uttryck för att ambassadören är naiv. Uttrycket har även en viss ironisk 

ton. 

TK9: A nagykövet gyorsan el is mondja, hogy Svédországban minden tök happy, no 

go-zónák nem is léteznek, és a tömeges bevándorlásnak semmilyen veszélye nincsen. 

Ez mind csak a magyarok fejében létezik, persze… (Ambassadören säger också direkt 

att allt är så himla kul i Sverige, att det inte ens finns några ”no go”-zoner, och att 

massinvandringen inte har några som helst risker. Allt detta är bara något som finns i 

ungrarnas huvuden, ju…) Kommentar: Det som här är appreciation (…allt är så 

himla kul i Sverige) är som det visar sig snarare judgement, som åsyftar ambassadören.   

 

Här följer ett annat exempel på attribuerad appreciation, där det snarare rör sig om 

judgement, förstärkt via ironi i den andra meningen. Citationstecknen tillför här ytterligare 

en betydelsebärande attitydinell dimension och indikerar att polisen slingrar sig med orden: 

TK9: A svéd rendőrség ugyan beszámol “veszélyes”, vagy “sebezhető” környékekről, 

de kötik az ebet a karóhoz, hogy ezek nem no go-zónák. Nyilván kicsit sem politikai 

indíttatású ez a szómágia. (Den svenska polisen rapporterar visserligen om ”farliga” 

eller ”sårbara” områden, men håller styvnackat fast vid att dessa inte är några no-

gozoner. Uppenbarligen är det här ordtrolleriet inte det minsta politiskt motiverat.)  

 

Ett ytterligare exempel som kombinerar ”falsk” attribuering med ironi är följande, där 

författaren verkar ha fog för den ena attribueringen (katastrofal) men inte den andra 

(progressiv), som förefaller vara författarens ironiska tillägg: 

TK4: Hazaköltözött és interjút is adott, azzal kapcsolatban, hogy mennyire 

katasztrofális a helyzet a haladó skandináv országban. (Hon flyttade hem och gav en 

intervju om hur katastrofal situationen är i det progressiva skandinaviska landet.) 

 

5.2.4 Indirekta sätt att realisera attityd 

5.2.4.1 Tokens of judgement 

Vissa skildrade händelser och förhållanden (ideationellt uttryckt mening) kan vara befriade 

från explicita uttryck för attityd men kan ändå, genom sin blotta inkludering i en text, ha en 

förstärkande effekt på de attityder som författaren önskar förmedla. Vi talar då om tokens of 

judgement. Det handlar om sådant som en tänkt läsekrets reagerar starkt på utifrån sina 

generella värdesystem, utan att författaren behöver bli explicit vad gäller sina egna 

värderingar. För att klassificera ett textelement som token of judgement krävs då att man 

rimligen kan anta att författarens tilltänkta läsare delar författarens inställning till det som 

skildras, att där finns någon form av ideologisk gemenskap. Sett ur ett dialogistiskt 
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perspektiv innebär detta att författaren förhåller sig nära sina läsare i sitt skrivande. I 

materialet finns åtskilliga exempel på just detta, totalt ca 20 förekomster, i åtta av tio artiklar. 

FK1: A svéd Vänsterpartiet, azaz Bal Párt – amely politikai formáció úgy agitált az 

állva vizelés betiltása mellett, hogy az ülve pisilés nem jár szétfröccsenéssel, ezért 

higiénikusabb – képviselője szerint senki sem tekinthető illegális bevándorlónak, 

vagyis a kitoloncolást azonnal fel kell függeszteni. (Enligt parlamentarikern för det 

svenska Vänsterpartiet – en politisk formation som har kämpat för ett förbud mot att 

kissa stående, eftersom sittande pissande inte medför stänk och därmed är mer 

hygieniskt – så kan ingen anses vara en illegal invandrare. Man måste därför 

omedelbart upphöra med utvisningarna.) Kommentar: I sammanhanget irrelevant 

information tillförs för att förlöjliga. Utgår ifrån en förutfattad mening att 

Vänsterpartiet ägnar sig åt tokiga, världsfrånvända frågor. 

 

FK2: Gránátokkal gyilkolnak ártatlan civileket a bűnbandák, már lassan napi szintű 

a fegyveres erőszak. (Kriminella gäng mördar oskyldiga civila med handgranater, och 

väpnat våld sker nästan dagligen.) Kommentar: Spelar på hur läsarna förfasar sig 

över laglösheten i Sverige. 

 

FK3: A párt honlapja a célközönségnek megfelelően arabul (és svédül) olvasható. 

(Partiets hemsida kan i enlighet med målgruppen läsas på arabiska (och svenska).) 

Kommentar: Egentligen irrelevant information som spelar på en förväntad negativ 

reaktion från läsekretsen som ser det arabiska som ett hot som tränger undan det 

inhemska. 

 

FK6: Egyes politikusok szerint a bevándorlók miatt meg kell emelni a 

nyugdíjkorhatárt, hogy fizetni tudják a megemelkedett kiadásokat. (Enligt vissa 

politiker måste man på grund av invandrarna höja pensionsåldern för att kunna betala 

för de höjda utgifterna.) Kommentar: Knyter an till och spär på en tänkt läsarattityd 

om att invandrarna förstör välfärden för de ursprungliga invånarna. 

 

 

5.2.4.2 Bruket av icke-kärnvokabulär (non-core vocabulary)  

Värderingar och attityd kan även utryckas mer implicit. Det rör sig bland annat om tillfällen 

där författaren avstår från ett ”neutralt” begrepp – kärnvokabulär – till förmån för ett 

alternativ – icke-kärnvokabulär – som i sin kontext bär på en viss värdering. I åtta av texterna 

förekommer icke-kärnvokabulär som implicit bär olika typer av värderingar eller attityd. 

Totalt 35 olika förekomster fördelar sig på följande huvudsakliga kategorier: 

- Etikettering av person: 9 (3 texter) 

- Etikettering av grupp/land: 9 (6 texter) 

- Dramatiserande förstärkning: 8 (7 texter) 

- Uttrycka ironi: 4 (3 texter) 

- Omdöme om handlande: 5 (3 texter) 
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I över hälften av fallen är bruket av icke-kärnvokabulär en form av etikettering av person 

eller grupp/land. För de ord som betecknar en individ eller en personkategori har det 

kompletterande betydelseelementet i samtliga fall en negativ prägel, exempelvis: 

TK1: nagysád (svenska ungefär: ers nåd) Kommentar: som epitet för en namngiven 

svensk EU-parlamentariker på vänsterkanten. Den betydelsemässiga kärnan är en 

artighetstitel (kärnvokabulär), här kompletterat med den betydelse som det arkaiska 

elementet i ordet nagysád förmedlar: en vördnadsvärd person, dock mer av hävd än av 

mer direkta skäl. Ordet har en ironisk underton. 

 

TK5: Ahmed Kommentar:  beteckning på en invandrare (kärnord) där ett muslimskt 

namn får åsyfta hela gruppen. Starkt pejorativt utifrån det kompletterande 

betydelseelementet att det rör sig om en muslim som författaren och de tilltänkta 

läsarna är negativt inställda till. 

 

Av särskilt intresse är den artikel (TK5) som skildrar hur en kvinna (21-åriga Elin Ersson) 

stoppade ett flyg för att hindra utvisningen av en afghansk man. Hennes namn nämns inte 

alls i artikeln, inte heller hennes ålder. Däremot betecknas hon som: egy svéd egyetemista 

lány (en svensk studentflicka), a skandináv leányzó (den skandinaviska tösen), lány (flickan) 

och egyetemista lány (studentflicka). Ett neutralt kärnord kunde här ha varit ung kvinna eller 

motsvarande. Den kompletterande betydelse som de medvetna valen av icke-kärnbegrepp 

för med sig finns i detta fall på tre plan. Framställningen av personen är nedsättande och 

sexistisk, med syfte att förlöjliga. Att sedan använda skandinavisk istället för svensk har 

effekten att generalisera. Slutligen görs en koppling till universitetsvärlden, något som har 

en klar politisk underton med anledning av den kritisk som den ungerska regeringen riktar 

mot akademiska liberala krafter i Ungern. 

 

Flera fall (totalt sju förekomster i fyra av texterna, TK4, 5, 6, 9) av icke-kärnbeteckningar av 

geografiska platser förekommer. I fem av fallen rör det sig om att skandináv (skandinavisk) 

alternativt a skandináv ország (det skandinaviska landet) får ersätta det mer neutrala Sverige. 

Etiketteringen för med sig en känsla av nedlåtenhet genom att landet inte benämns med sitt 

namn, och även av en viss generalisering – att man drar alla skandinaviska länder över en 

kam. Bruket av lappföldi (lappländska, TK1) som ett alternativ till skandinavisk är vid sidan 

av Ahmed ovan det mest laddade exemplet på ett attitydbärande icke-kärnord i materialet. 

Att det förekommer i konstruktionen lappföldi komcsik (lappländska kommunister (slang)) 

som ett uttryck för skandinaviska vänsterkrafter visar tydligt hur ett implicit grepp att 

uttrycka värderingar i många fall ligger mycket nära det explicita, och att gränsen dem 
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emellan inte alltid är så tydlig. Politisk etikettering med hjälp av icke-kärnvokabulär 

förekommer i två fall. Slangorden Komcsik (slang för kommunist, TK1) och szocik (sossar, 

TK9) återfinns i två olika texter. I sina kontexter förmedlar orden en viss nedlåtenhet.  

 

Möjligen kan något även sägas om graden av implicitet. När icke-kärnvokabulär används om 

person råder det ofta inget tvivel om att det rör sig om ett värdeladdat ordval, oftast med 

negativ laddning. När motsvarande typ av vokabulär används om grupp eller land är 

värdeladdningen vagare, mindre direkt och upplevs då som mer implicit och inlindad. Jämför 

exempelvis leánzó (tös) och Ahmed ovan med skandináv (skandinavisk) 

 

I flera fall (totalt åtta förekomster i sju av artiklarna) används icke-kärnvokabulär för att 

skapa en dramatiserande förstärkning, en effekt som inordnar den i repertoaren för generell 

gradering. Två icke-kärnord för tankarna till krig och kamp: háborúzik (härja/kriga, jfr: 

háború = krig, TK2) och csatatér (slagfält, TK2). I uttrycken az utcák csatatérré váltak 

(gatorna har blivit slagfält) och bűnbandák háborúznak a svéd városok utcáin (kriminella 

gäng härjar/krigar på gatorna i de svenska städerna) blir den förstärkande effekten tydlig. 

På motsvarande sätt, och med anstrykning av något farligt, kan man betrakta 

népességrobbanás (befolkningsexplosion, TK6) och baby-boom (TK6). Dessa begrepp är 

sammansatta och saknar enkla motsvarande neutrala kärnord. För att mer neutralt uttrycka 

detta skulle det krävas något i stil med a népességszám gyors növekedése (den snabba 

befolkningstillväxten) och sok gyermek született (det föddes många barn). Ett icke-kärnord 

som tagit fäste i Figyelős rapportering om Sverige är no-go zóna (no-go zone, TK1, 2, 4, 9). 

Det svenska officiella kärnbegreppet utsatt område har här fått en kompletterande betydelse 

som för tankarna till områden där staten helt förlorat kontrollen. Effekten innebär en starkt 

negativ förstärkning, dessutom med en politisk udd. Med totalt sju förekomster i fyra artiklar 

förefaller begreppet ha blivit närmast vedertaget. 

 

En mer mångbottnad användning av icke-kärnvokabulär kan knytas till olika former av ironi. 

I texterna kan detta illustreras med exempel som: 

TK1: Az Egységes Baloldal nem semmi képviselőcsoport, ugyanis a spanyol, a görög, 

a francia, a portugál, az olasz és a cseh kommunista pártokat, /… / tudhatja soraiban. 

(Den Enade Vänstern är ingen dålig politisk gruppering eftersom den i sina led förmår 

inhysa det spanska, det grekiska, det franska, det portugisiska, det italienska och det 

tjeckiska kommunistpartiet, /… /) 
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Uttrycket nem semmi (TK1) är slang och kan närmast översättas med märklig/märkvärdig 

eller inte dålig. Tack vare tvetydigheten i nem semmi som kan användas både positivt och 

pejorativt, ger författaren en vink till läsarna vilka förutsätts tolka detta som en ironisk 

skrivning. En neutral formulering kunde exempelvis ha varit nem átlagos (ovanlig). 

 

Icke-kärnvokabulär uttrycker också judgement om någons handlande. I materialet 

förekommer detta i fyra av texterna, exempelvis: 

TK3: A jelenség nem új, hiszen a bevándorlók pártosodására korábban is volt már 

példa, mint az ausztriai NBZ vagy a svéd Jasin. (Fenomenet är inte nytt eftersom det 

redan funnits exempel på att invandrare bildar partier (fraktioner), som österrikiska 

NBZ eller svenska Jasin.) Kommentar: Ordet pártosodás, som ungefär betyder  

partibildning, är påhittat. Författaren har särskilt ansträngt sig för att finna ett uttryck 

som inte är kärn-vokabulär. Här finns en viss ironisk ton eftersom den konstruerade 

känslan i ordet förtar seriositeten i partibildningen som handling. 

 

Icke-kärnvokabulär är som vi har sett ett mångfacetterat verktyg för att mer implicit uttrycka 

olika typer av värderingar. Vi ser också här exempel på hur just det implicita uttrycket hämtar 

sin näring från en värdegemenskap med en tilltänkt läsekrets, en värdegemenskap som 

författaren dessutom med olika medel försöker manifestera och även förstärka. Ironi, slang 

och mångtydighet är språkliga grepp som särskilt riktar sig till läsare som är införstådda med 

det bakomliggande budskapet och kan fånga upp de implicita värderingsmässiga signaler 

som författaren önskar förmedla. På så sätt är icke-kärnvokabulär i många av fallen ovan ett 

medvetet sätt för författaren att stärka sin relation och trovärdighet med sina tilltänkta läsare. 

5.3 Dialogistisk positionering 

I det följande har analysen av texternas dialogistiska positionering genomförts relativt 

översiktligt, med huvudsakligt fokus på att studera fördelningen mellan kontrakterande och 

expanderande dialogism inom ramen för engagement, samt graden av subjektivitet som ett 

uttryck för ett närmande till läsekretsen. En generell kodning utifrån underkategorierna till 

kontraherande och expanderande: disclaim, proclaim, entertain och attribute – bidrog inte 

med något väsentligt nytt för att besvara studiens huvudfrågor. Undantaget är den 

underkategorisering som gjorts med avseende på intertextuell positionering (se nedan).  



 41 

 

5.3.1 Kontraherande och expanderande dialogism 

En fråga som särskilt kan ställas är i vilken grad författaren formulerar sig på sätt som öppnar 

upp alternativt begränsar för andra(s) ståndpunkter till att förekomma i den vidare 

interaktionen med läsarna.  

 

I materialet finner vi expanderande dialogism i betydligt mindre grad än kontraherande, 14% 

jämfört med 45%: 

  

MONOGLOSSI 

HETEROGLOSSI 

KONTRAHERANDE 

HETEROGLOSSI 

EXPANDERANDE 

FÖREKOMSTER 73 79 24 

% 41% 45% 14% 

 

Tabell 5: Typ av dialogism i texterna 

 

Vid en närmare analys visar det sig även att en stor del av det som vid en mer ytlig analys 

kan betraktas som expanderande heteroglossi (utifrån verbet rapportera) i själva verket 

ligger nära det kontraherande: 

TK6: A rengeteg bevándorló miatt Svédország egyes régióiban soha nem látott 

népességnövekedésről számoltak be. (Man har rapporterat om en i vissa områden 

aldrig skådad befolkningsökning i Sverige på grund av de väldigt många invandrarna.) 

Kommentar: Här bidrar graderingen aldrig skådad samt formuleringen och 

betoningen av ett orsakssamband (på grund av) till att begränsa dialogismen. 

 

TK10: A svéd rendőrség ugyan beszámol “veszélyes”, vagy “sebezhető” 

környékekről, de kötik az ebet a karóhoz, hogy ezek nem no go-zónák. Nyilván kicsit 

sem politikai indíttatású ez a szómágia. (Den svenska polisen rapporterar visserligen 

om ”farliga” eller ”sårbara” områden, men håller styvnackat fast vid att dessa inte är 

några no-gozoner. Uppenbarligen är det här ordtrolleriet inte det minsta politiskt 

motiverat.) Kommentar: Här vänder ironi en ursprungligen expanderande passage till 

att bli kontraherande.  

 

I andra fall är flera expanderande passager villkorade av att de samtidigt ligger tydligt i linje, 

eller stödjer, författarens ståndpunkt, och att dessa passager därmed inte äventyrar styrkan i 

författarens generella linje eller position. Här finns med andra ord ingen egentlig ansats att 

öppna upp för alternativa ståndpunkter där läsaren gör sig en egen bedömning. 

TK4: A főszerkesztő szerint a téma azért is különösen kényes, mivel a bűnözés 

közvetlenül összefügg az országnak a bevándorlók integrálásában elszenvedett 

kudarcával. (Enligt chefredaktören är temat också särskilt känsligt eftersom 

brottsligheten direkt hänger samman med att landet misslyckats med integrationen av 

invandrare.) 
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TK6: Egyes politikusok szerint a bevándorlók miatt meg kell emelni a 

nyugdíjkorhatárt, hogy fizetni tudják a megemelkedett kiadásokat. (Enligt vissa 

politiker måste man på grund av invandrarna höja pensionsåldern för att kunna betala 

för de höjda utgifterna.) 

 

TK7: A civil szervezetek kapcsán a svéd kormányakció sokak szerint a Soros 

alapítványok és azok működése melletti nyílt zászlóbontás. (Vad gäller de civila 

organisationerna så är den svenska regeringens agerande enligt många ett direkt 

markerat ställningstagande för Soros stiftelser och deras aktiviteter.)  

 

Det bör nämnas att det inte finns några tydliga exempel i någon text på att författaren 

resonerar kring riktigheten i sina egna åsikter eller ställningstaganden, eller uttrycker annat 

än retorisk distans till dessa. 

5.3.2 Subjektivitet och tilltal 

Dialogistisk positionering handlar också om att mer direkt skapa närhet till läsarna för att 

därigenom stärka trovärdigheten i det som förmedlas. Författaren kan exempelvis välja en 

mer personlig röst eller ett mer personligt tilltal, eller på olika sätt visa på en anknytning till 

den tilltänkta läsekretsen. Det handlar här om att undersöka hur författarjaget träder fram 

som subjekt i texterna. 

 

Explicit uttryckt författarsubjektivitet med bruk av pronomen som jag, vi och oss förekom i 

hälften av artiklarna. Vanligast var vi/oss med totalt 16 förekomster (fyra artiklar) och jag 

med fem (tre artiklar). Här följer några exempel. 

 

vi/oss: TK1: Lássuk a svéd tapasztalatokat! (Låt oss titta på de svenska erfarenheterna!) 

TK2: Arról már olvashattunk korábban, hogy Malmö egyes utcáiba nem merik kivinni 

a csomagot a postások /.../ (Vi har redan tidigare kunnat läsa om att brevbärarna inte 

vågar bära ut post till vissa gator i Malmö.) 

 

jag: TK5: Soros Györgytől nem, de talán tőlem kapna egy lájkot a videójára. (Hon skulle 

inte få en lajk från George Soros, men kanske från mig för sin video.) 

 

TK9: mert csodálnám, ha a jól informált 444 szerkesztőségének figyelmét ezek a 

fejlemények elkerülték volna. (För jag skulle bli förvånad om den väl informerade 

redaktionen på 444 skulle missa att uppmärksamma denna utveckling.) 

 

I ett fall räknar författaren in sig själv, och läsekretsen, i kretsen av dem som ser klart, medan 

”de andra” är naiva. Här stärks gemenskapen med läsarna genom ett vi-och-de: 
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TK2: Hogy ez a folyamat visszafordítható-e, az már azért nem kérdés, mert mindenki 

látja, akinek van szeme, hogy nem. (Huruvida denna utveckling är möjlig att vända är 

inte längre en fråga eftersom alla som har ögon att se med kan se att så inte är fallet.)   

 

Författaren riktar sig direkt till läsarna i två lite olika fall: 
 

TK5: Íme ide jutott Európa. (Se här var Europa har hamnat.) 

 

TK9: A magyar újságíró szakma "krémjének", vagyis a 444-nek adott interjút a svéd 

nagykövet. Niclas Trouvé olyan zavartalanul mondhatta el az összes ócska 

panelszöveget a nyílt társadalom legfőbb hazai komiszárjainak, hogy az már az 

olvasónak kínos. (Den svenske ambassadören gav en intervju till journalistbranschens 

crème de la crème, dvs. till 444. Niclas Trouvé kunde så obesvärat framföra alla de 

slitna (även: värdelösa) standardharangerna för det öppna samhällets främsta 

inhemska kommissarier att det blev pinsamt för läsaren.) 

5.4 Intertextuell positionering 

Materialet erbjuder många exempel på intertextuell positionering där författaren använder 

språkliga resurser för att positionera sig i förhållande till andras uttalanden och texter. På 

olika sätt färgar detta texten attitydinellt, och bidrar till att framhäva vissa ståndpunkter, teser 

och värderingar. Totalt rör det sig om knappt 60 fall. I texterna förekommer enbart 6 

regelrätta citat. I stället återges de absolut flesta externa rösterna (90%) i större eller mindre 

grad assimilerat, dvs. med författarens egna ord. 

 

Intertextuell positionering kan vara såväl kontraherande som expanderande. Vid 

kontraherande dialogism (endorse) tar författaren över ansvaret (eller delar det) för någon 

annans uttalande eller ståndpunkt. Vid expanderande dialogism (attribution) bjuder 

författaren in läsaren att se alternativa ståndpunkter som möjliga och i olika grad värda att 

tas i beaktande. Expanderande dialogism finns här av två slag beroende på om författaren 

söker stöd i någon annans uttalande genom att erkänna det (acknowledge), eller om 

författaren önskar distansera sig (distance). 

 

I materialet färgas den intertextuella positioneringen också av att författaren på olika sätt 

söker stärka alternativt försvaga trovärdigheten i den externa källan.  En sammanställning av 

dessa dialogistiska möjligheter, och i vilken grad författaren stärker respektive försvagar 

källans trovärdighet ges nedan:  
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 FÖRSTÄRKANDE NEUTRALT FÖRSVAGANDE HÖRSÄGEN 

KONTRAHERANDE: 

ENDORSE 

 

7 

 

2 

 

1 

 

EXPANDERANDE: 

ACKNOWLEDGE 

 

21 

 

9 

 

7 

 

3 

EXPANDERANDE:  

DISTANCE 

  

2 

 

4 

 

 

Tabell 6: Intertextuell positionering i texterna 

 

Majoriteten av fall hamnar inom kategorin acknowledge. Här finns typiskt sett ingen direkt 

indikation om var författaren själv står i förhållande till det som återges eller refereras. 

Acknowledge uttrycks i materialet med verb som: skrev, rapporterade, sade, och flera 

förekomster av enligt i kombination med person eller organisation. I över två tredjedelar av 

dessa fall67 söker författaren emellertid styra läsarens inställning till det externa materialet 

genom att istället få själva källan att framstå som antingen särskilt trovärdig (förstärkande) 

eller värd att ifrågasättas (försvagande): 

TK9: A kutatások szerint az utcai bandák tagjai csak 24%-ban tartoznak etnikailag is 

a svédek csoportjába, és mindössze 42%-uk született az országban. Ennek egyik 

folyománya, hogy a jobbára bevándorlókból álló bandák évente több tucat gránátot 

hajigálnak egymásra. (Enligt forskningen tillhör bara 24% av gatugängen också 

etniskt den svenska befolkningsgruppen, och endast 42% av dem är födda i landet. En 

följd av detta är att gäng som företrädesvis består av invandrare varje år slänger 

dussintals handgranater på varandra.) Kommentar: Här stärks trovärdigheten med 

hänvisning till forskningen. 

 

TK4: Paulina Neuding, a Kvartal című svéd online folyóirat főszerkesztője szerint “az 

olvasók már érzéketlenné váltak az erőszakra”. (Enligt chefredaktören för den 

svenska nättidningen Kvartal, Paulina Neuding, så har ”läsarna redan blivit okänsliga 

för våldet”.) Kommentar: Här stärks trovärdigheten genom att personkällan tituleras 

chefredaktör. 

 

TK6: A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gambiai származású svéd kulturális 

miniszter, Alice Bah Kuhnke szerint a skandináv országnak vissza kell fogadnia és 

integrálnia kell azokat az embereket, akik az Iszlám Állam soraiban harcoltak, és 

onnan tértek vissza az északi országba. (Situationen kompliceras ytterligare av att det 

skandinaviska landet enligt Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke, som är av 

gambisk härkomst, måste ta tillbaka och integrera dem som har kämpat i IS och 

därifrån återvänt till det nordliga landet.) Kommentar: Misstänkliggörande av källan 

i läsekretsens ögon bidrar till att även källans ståndpunkt misstänkliggörs. 

 

TK1: A svéd Vänsterpartiet, azaz Bal Párt – amely politikai formáció úgy agitált az 

állva vizelés betiltása mellett, hogy az ülve pisilés nem jár szétfröccsenéssel, ezért 

 

 
67 Acknowledge/Förstärkande + Acknowledge/Försvagande 
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higiénikusabb – képviselője szerint senki sem tekinthető illegális bevándorlónak, 

vagyis a kitoloncolást azonnal fel kell függeszteni. (Enligt parlamentarikern för det 

svenska Vänsterpartiet – en politisk formation som har kämpat för ett förbud mot att 

kissa stående, eftersom sittande pissande inte medför stänk och därmed är mer 

hygieniskt – så kan ingen anses vara en illegal invandrare. Man måste därför 

omedelbart upphöra med utvisningarna.) Kommentar: Förlöjligande av källan drar 

drastiskt ned trovärdigheten i dess ståndpunkt. 

 

En särskild kategori av acknowledge är när författaren särskilt markerar att källan är ungersk 

(nio fall), för att därmed öka trovärdigheten i det som attribueras: 

TK7: Az M1 skandináviai tudósítója arról beszélt: a közelgő svédországi választás 

miatt lett Magyarország is téma. (M1:s skandinavienkorrespondent rapporterade att 

Ungern också blev ett tema på grund av det annalkande svenska valet.) Kommentar: 

M1 är en statlig ungersk tv-kanal. 

 

TK7: A bevándorlók miatt egyre romló svéd közbiztonságról számolt be több kint élő 

magyar is. (Också flera ungrare i utlandet har rapporterat om den allmänna säkerheten 

i Sverige som försämras alltmer på grund av invandringen.) Kommentar: Författaren 

söker appellera till trovärdigheten hos ungrare. Här finns också en förstärkning genom 

att flera ungrare föregås av också. 

 

Ett exempel som särskilt illustrerar hur effekten av intertextuell positionering samskapas av 

flera olika faktorer i vad som på ytan är acknowledge är följande, där såväl ironi, judgement, 

och effekten av vad som förefaller vara direkta citat spelar in: 

TK9: A svéd rendőrség ugyan beszámol “veszélyes”, vagy “sebezhető” környékekről, 

de kötik az ebet a karóhoz, hogy ezek nem no go-zónák. Nyilván kicsit sem politikai 

indíttatású ez a szómágia. (Den svenska polisen rapporterar visserligen om ”farliga” 

eller ”sårbara” områden, men håller styvnackat fast vid att dessa inte är några no-

gozoner. Uppenbarligen är det här ordtrolleriet inte det minsta politiskt motiverat.) 

 

Totalt elva fall tillhör underkategorin kontraherande endorsement där författaren signalerar 

att inkluderat material är korrekt, giltigt och trovärdigt. Vanliga verbala konstruktioner 

inkluderar ord som: förklarade, beskriver, bekräftade. Här delar författaren ansvaret för det 

som uttrycks av en extern källa. I hälften av fallen sker en ytterligare förstärkning genom att 

en ungersk källa citeras, vilket förefaller vara för att öka trovärdigheten ytterligare i läsarnas 

ögon: 

TK4: A Magyar Idők szemlézte Neuding írását, amelyben az újságíró kifejtette, hogy 

a svédek által érzékelt valóság teljesen más, mint a svéd kormány által felvázolt kép. 

(Magyar Idők recenserade Neudings text i vilken journalisten förklarade att den 

verklighet som uppfattas av svenskarna är en helt annan än den som ritas upp av 

regeringen.) 

 

TK8: A tavalyi statisztikák szerint 7500 nőt zaklattak szexuálisan vagy erőszakoltak 

meg – emelte ki Georg Spöttle, hozzátéve, ilyen kimagasló statisztika még soha nem 

fordult elő Svédország történetében. (Enligt statistik från förra året var det 7500 

kvinnor som ofredades sexuellt eller våldtogs, betonade Georg Spöttle, och tillade att 
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en så pass framträdande statistik aldrig hade förekommit i Sveriges historia.) 

Kommentar: Här förstärks uttalandets trovärdighet genom att källan är en ungersk 

expert. 

 

Ett intressant fall är följande där författaren knyter an till, och närmar sig läsarna genom vi 

och hänvisar, retoriskt, till redan allmänt kända texter/fakta: 

 

TK2: Arról már olvashattunk korábban, hogy Malmö egyes utcáiba nem merik kivinni 

a csomagot a postások, olvashattunk autófelgyújtásokról is, de a nyílt utcai 

fegyverhasználatot már semmiféle filantróp propagandával nem lehet magyarázni. 

(Vi har redan tidigare kunnat läsa om att brevbärarna inte vågar bära ut post till vissa 

gator i Malmö. Vi har även kunnat läsa om bilbränder, men den öppna användningen 

av vapen på gatorna kan inte förklaras med någon filantropisk propaganda.) 

 

Det förekommer relativt få fall (totalt sex) av distance där författaren distanserar sig från 

inkluderat material (utan att gå vägen via att förringa källan). Bland dessa finns exempel på 

att även de verbala uttryck som används för återgivning i sig innebär en värdering av källan: 

TK1: Az M1-nek adott interjújában pedig azt találta mondani: néhány ezer menekült 

magyarországi befogadása üdvözítő lenne, a svédországi tapasztalatokból kiindulva 

az is, ha Európa nem lenne bezárkózó kontinens. (Och i en intervju som gavs till M1 

råkade hon säga följande: med ett ungerskt mottagande av några tusen flyktingar, och 

med utgångspunkt i de svenska erfarenheterna, vore det också välgörande om Europa 

inte vore en kontinent som stänger in sig.) Kommentar: Källpersonen sa här något 

som hon inte borde, dvs. hon har inte koll på vad hon säger. 

 

TK10: Aztán elkezd azzal érvelni, hogy a magyarok már amúgy is egy genetikai, 

kulturális keveréknép. (Sedan börjar hon argumentera för att ungrarna ändå redan är 

ett blandfolk genetiskt och kulturellt sett.) Kommentar: En formulering som bör 

tolkas nedsättande, som att man inte ska ta det hon säger på fullt allvar. 

 

Det finns också exempel på användning av ironi och skämtsamma omskrivningar: 
 

TK9: Kár, hogy a világháló tele van a bevándorlókhoz köthető zűrös svédországi 

történetekkel, amelyekről még a megaliberális New York Times vagy a BBC is 

beszámol néha-néha, amikor eltévesztik a szerkesztőségben az irányt. (Det är synd att 

internet är fullt av virriga historier från Sverige som kan förknippas med invandrare, 

som även den ultraliberala New York Times och BBC också rapporterar om då och 

då, när de tappar orienteringen på redaktionen.) 

 

TK9: Persze Svédországban nincsenek no go-zónák. Ezt a nagykövet piros tollal, 

háromszor aláhúzta. (Det är klart att det i Sverige inte finns några no go-zoner. Det 

underströk ambassadören tre gånger med rödpenna) 

 

I flera fall är källan generell och diffus, vilket gör att attribuerad text gränsar till hörsägen, 

exempelvis: allt fler vågar uttrycka (TK4), man har rapporterat (TK6), enligt vissa politiker 

måste man (TK6), flera ungrare som bor i Sverige har rapporterat (TK7), enligt många 
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(TK7). I samtliga dessa fall rör det sig om källor som stödjer författarens linje eller 

ståndpunkter.  

5.5 Gradering 

Gradering (graduation) handlar om att utifrån en bred repertoar av verktyg inom 

lexikogrammatiken intensifiera, förstärka eller försvaga en viss värdering eller attityd. Den 

underliggande värderingen eller attityden kan ha formen av ett enskilt ord, en sats, eller ett 

längre textavsnitt. Det är också vanligt att ett till sin funktion graderande ord eller uttryck i 

sig skapar just den värderande effekten som eftersträvas, i kombination med ett i grunden 

neutralt uttryck eller sammanhang68. De lexikogrammatiska medlen för gradering kan alltså 

både förstärka redan uttryckt attityd, och skapa den. I de här undersökta texterna tillhör 

gradering en av de mer frekvent använda medlen för att uttrycka attityd. Totalt noteras drygt 

60 förekomster av gradering i olika form. 

 

I sin mest direkta och enkla form kan en författare med gradering öka sin investering i en 

viss attityd eller värdering. Exemplen på detta är många: 

TK9: Rengeteg hasonló visszaélés lehet még szerte Európában (Det kan finnas massor 

av liknande missbruk runt om i Europa.) 

 

TK6: Mindez ugyanakkor jelentős problémákat okoz. (Allt detta skapar samtidigt 

betydande problem.) 

 

Andelen exempel där graderingen utnyttjar den absolut högsta delen av skalan med maximal 

förstärkning är slående, och svarar för knappt 40% av samtliga förekomster av gradering. 

Exempelvis: 

TK2: Naiv és végtelenül jóhiszemű ez az elgondolás? Vagy ez már több? (Är den här 

idén naiv och oändligt godtrogen? Eller är det mer än så? 

 

TK6: A rengeteg bevándorló miatt Svédország egyes régióiban soha nem látott 

népességnövekedésről számoltak be. (Man har rapporterat om en i vissa områden 

aldrig skådad befolkningsökning i Sverige på grund av de väldigt många invandrarna.) 

 

Ibland uppnås en maximerande förstärkning med hjälp av en kombination av förstärkande 

element, som här med avseende på såväl fokus (på riktigt) som kraft (överallt och detta är 

slutsatsen):  

 

 
68 Flagging an attitudinal interpretation: Martin och White, 2005:66 
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TK4: Valós a probléma és súlyosbodik, mindenhol ez a konklúzió. (Problemet är på 

riktigt och det förvärras, överallt är detta slutsatsen.) 

 

I ett fall förekommer denna typ av maximal förstärkning med hjälp av tautologi: 
 

TK2: Megdöbbentő szemlélni, hogyan képes áltatni magát egy társadalom 

működésképtelen utópiákkal. (Det är förvånande att se hur ett samhälle är förmöget att 

lura sig självt med dysfunktionella utopier.) 

 

En i materialet intressant kategori av gradering (sex förekomster) utgörs av att ett visst 

förhållande kraftigt framhålls som gällande eller absolut. Detta skulle kunna ses som en 

utvidgning av fokus. Exempelvis: 

TK4: Egyes területek egyértelműen no-go zónáknak minősülnek. (Vissa områden 

kvalificerar sig entydigt som no-go-zoner.) 

 

TK7: A bevándorlással szavazó importálás zajlik az Európai Unió egyes államaiban 

és Svédországban ez kitűnően megmutatkozik. (Med invandringen sker en import av 

väljare i vissa EU-länder och i Sverige visar sig detta utmärkt.) 

 

Värdering med gradering som fokus i en utifrån litteraturen mer traditionell mening 

förekommer i blott ett relativt subtilt fall: 

TK7: Svédország támogatja a Magyarország elleni eljárásokat. Ezt a svéd kormány 

jelentette be választási kampányuk kellős közepén. (Sverige stödjer processen mot 

Ungern. Detta tillkännagav den svenska regeringen just i mitten av sin valkampanj.) 

Kommentar: Det är en dramatiserande effekt att det var just då det tillkännagavs, 

utifrån att det fanns en baktanke. 

 

Gradering som uttryck för ironi förekommer i sju fall i totalt fyra texter. I fyra fall rör det sig 

om en form av retorisk förstärkning. Exempelvis: 

TK9: Persze Svédországban nincsenek no go-zónák. (Det är klart att det i Sverige inte 

finns några no go-zoner.) 

 

TK1: Mert egyébként illegális bevándorlás nincs is. (För att det ju förresten inte finns 

någon illegal invandring.) Kommentar: Här förstärker graderingen att det just rör sig 

om ironi. 

 

Men där finns också exempel på gradering i rak ironi (som förstås utifrån kontexten): 

 

TK9: A tömeges bevándorlásnak semmilyen veszélye nincsen. (Massinvandringen har 

inte några som helst risker.) 

 

Det finns många fall (15 förekomster) där författaren förstärker en negativ attityd genom att 

indikera generaliserbarhet eller genom att beskriva ett negativt förhållande som blott ett av 
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flera, ibland manifesterat med uppradning av flera graderande uttryck och eskalering, ibland 

endast med en antydan genom ett förstärkande uttryck. Exempelvis:  

 

TK9: Ilyen például az a történet, hogy valamikor az év elején egy gránát végzett egy 

chilei bevándorlóval. (Så var till exempel historien om att en handgranat någon gång 

i början av året dödade en chilensk invandrare.) 

 

TK5: Egyetemista lányok helyezik magukat a törvény fölé, egy demokratikus állam 

döntéseit akadályozzák, a légi forgalmat nehezítik, ezen felül – ez már legyen a 

legkisebb szelet a tortából – több tucat utas és dolgozó napját tették tönkre. 

(Studentskor sätter sig över lagen, hindrar en demokratisk stats beslut, försvårar för 

flygtrafiken, och dessutom – vilket må vara det minsta – förstör dagen för flera dussin 

resenärer och arbetare.) Kommentar: Här ser vi både ett graderande uttryck 

(idiomatiskt uttryck – ungefär: det må vara den minsta tårtbiten), och en uppradning 

av negativa faktorer med förstärkande effekt. 

 

På motsvarande sätt finns flera exempel (åtta förekomster) på förstärkning genom en 

graderande ökning i någon form av ett förhållande som bär attitydinell mening (negativ så 

väl som positiv ur författarens perspektiv), exempelvis: 

 

 TK8: Egyre többen félnek kimenni az utcára. (Alltfler är rädda att gå ut på gatorna.) 

 

TK3: A híresen toleráns svéd társadalom 2015-től kezdve egyre kritikusabb a 

bevándorlással szemben. (Det välkänt toleranta svenska samhället är sedan 2015 

alltmer kritiskt till invandringen.) 

 

TK7: Közvéleménykutatások szerint Svédországban egyre népszerűbb a 

bevándorlásellenes Svéd Demokraták nevű párt. (Enligt opinionsundersökningar är 

det invandringsfientliga Sverigedemokratiska partiet allt populärare i Sverige.) 

 

Ett intressant fristående exempel är följande där graderingen sker genom intensifiering. Här 

placerar författaren hela nationen, och det ungerska folket, i opposition mot vänsterstyret i 

Sverige, genom valet av begreppet Ungern.  

TK7: A baloldali svéd vezetés kezdetektől támogatja a bevándorlást, ebből adódik a 

nézetkülönbség Magyarországgal. (Vänsterstyret i Sverige har från första början stött 

invandringen. Från detta härrör åsiktsskiljaktigheten med Ungern.) 

5.6 Attityd och ironi 

Ironi har tidigare behandlats under icke-kärnvokabulär och gradering, samtidigt som ironi 

har visat sig ha betydelse vid analys av dialogism. Ämnet förtjänar i detta sammanhang 

därför ett särskilt mer samlat omnämnande. I litteraturen kring appraisal synes ironi hittills 

inte fått något större utrymme som en resurs för att uttrycka värderingar. En förklaring tycks 
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vara att det är en stilfigur som inte lätt låter sig inordnas i modellen. I sig tar ironin hela den 

lexikogrammatiska arsenalen i anspråk. Samtidigt spelar ironin en roll i dialogistisk 

positionering där författaren med hjälp av ironin kan uppnå särskilda dialogistiska effekter. 

Författaren ger så att säga en ”blinkning” åt läsaren som förväntas vara införstådd med hur 

ironin ska tolkas, utifrån en viss given kontext. Författaren kan på det sättet stärka sin 

relation, och trovärdighet, gentemot läsarna. Vi ser också att ironin förenar meningsskapande 

från såväl lexikogrammatik som semantik och relation/kontext.  

 

Ironi som uttryck för attityd, i bemärkelsen att ord eller uttryck används attitydinellt i icke-

bokstavlig mening, förekommer i flertalet texter. Totalt rör det sig om ca 40 förekomster, där 

några av texterna (särskilt TK1, 2, 5 och 9) starkt färgas av en ironisk ton. Det som 

komplicerar bilden är just att ironin knyter an till olika aspekter, och nivåer av 

tolkningsmodellen för appraisal, och inte enkelt låter sig kategoriseras, vilket kan illustreras 

med några exempel: 

TK9: Kár, hogy a világháló tele van a bevándorlókhoz köthető zűrös svédországi 

történetekkel, amelyekről még a megaliberális New York Times vagy a BBC is 

beszámol néha-néha, amikor eltévesztik a szerkesztőségben az irányt. (Det är synd att 

internet är fullt av virriga historier från Sverige som kan förknippas med invandrare, 

som även den ultraliberala New York Times och BBC också rapporterar om då och 

då, när de tappar orienteringen på redaktionen.) Kommentar: Rak, och illa förklädd 

ironi där det retoriska kár (det är synd) egentligen står för sin totala motsats. 

 

TK5: Az akció annyira spontán volt, hogy a lány élőben közvetítette közösségi oldalán 

a magánakcióját. (Aktionen var såpass spontan att flickan lade ut sin privata aktion 

live på sociala medier.) Kommentar: Syftar på författarens åsikt att aktionen var noga 

genomtänkt, men skulle verka spontan. Ironin förstås här enbart utifrån sin kontext. 

 

TK1: Na most, ennek tudatában merengjünk el Björk nagysád magvas gondolatai 

felett! (Nu då, med kunskap om detta, låt oss begrunda tant Björks kärnfulla tankar.) 

Kommentar: Här ligger ironin i attributet magvas (kärnfulla), som utifrån sin kontext 

ska tolkas som sin motsats, liksom i användningen av nagysád (egentligen: ers nåd) 

och merengjünk (fundera djupt på). 

 

TK2: Innen már csak egy lépés lenne, ha jutalmat is kapnának a fegyveres bandák, 

vagy esetleg megtérítenék a vásárlás költségeit a derék, jóhiszemű svéd hatóságok. 

(Härifrån skulle det bara vara ett steg till att de beväpnade gängen erhöll belöning, 

eller att de bussiga och godtrogna svenska myndigheterna skulle ersätta kostnaderna 

för inköpen.) Kommentar: Gränsen mellan ironi (utryck som används i icke-

bokstavlig mening) och hyperbol (överdrift) kan vara svår att dra vilket detta 
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textstycke visar. Avsnittet bidrar dock till den allmänt rätt starka ironiska tonen i 

artikeln (fyra förekomster av ironi).  

 

TK9: Így fogalmaz meg tökéletes alákérdezéseket a 444 "objektív" újságírója. (Så 

formulerar den ”objektiva” journalisten på 444 perfekta hjälpsamma frågor.) 

Kommentar: Här förtydligas ironin genom att attributet som bär ironin sätts inom 

citationstecken. Denna form av grafiska markering av ironi, och tydlighet, är ovanlig 

och förekommer endast i två ytterligare fall (varav ett i samma artikel som denna). 

 

TK9: A 444 már az elején tálcán kínálja a lehetőséget Trouvé-nek, hogy együtt 

sajnáltathassák szegény Svédországot, amiért a csúnya kormánypárti sajtó olyan 

negatív színben tünteti fel a skandináv államot. (444 erbjuder Trouvé redan i början, 

på ett fat, möjligheten att tillsammans med dem kunna beklaga (få någon att tycka 

synd om) det stackars Sverige för att den stygga regeringspressen målar upp det 

skandinaviska landet i så negativa färger.) Kommentar: Här uttrycks illa maskerad 

ironi genom såväl attribut som verbala konstruktioner. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ironin här, liksom i de flesta andra fall i materialet, inte är 

maskerad i någon högre grad. Det krävs med andra ord ingen djupare särskilt insikt från 

läsaren för att förstå den verkliga andemeningen med ironin. Snarare verkar syftet vara att 

skapa närhet till de läsare som delar författarens värderingar. Ironin livar upp texten och 

skapar energi i tilltalet, samtidig som den ger förstärkning åt författarens attityder. 

6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien är att söka belysa de medel som författare i en regeringsvänlig ungersk 

tidskrift använder för att förmedla attityd och förhandla argumenterbarheten för sina åsikter. 

Studien undersöker också vad en samlad analys av textmaterialet kan säga om den typ av 

tilltal, eller journalistisk röst, som kommer till uttryck. Ansatsen har utgått från en öppen och 

explorativ läsning av texterna och kodning utifrån appraisal-modellens hela huvudrepertoar 

av språkliga kategorier. Mönster och tolkningar av dessa mönster har tillåtits växa fram 

induktivt som en del av analysprocessen, och arbetet har inte låtit sig ledas av på förhand 

formulerade hypoteser. Utifrån studiens frågeställningar följer här ett försök att sammanfatta 

studiens resultat vad avser textkorpusen som helhet, samt peka på några områden för möjliga 

fördjupade studier.  

 

Som läsare erfar man lätt att vissa journalistiska texter är bärare av mer attityd än andra. Tack 

vare appraisal-modellens breda anslag, att söka fånga upp attityd på de många olika sätt på 
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vilka den kommer till uttryck, erbjuds en möjlighet att mäta just graden av attityd och göra 

jämförelser mellan texter, och mellan olika publikationer. För denna studie saknas ett 

jämförande material som dessa texter kan ställas emot, samtidigt som materialet är 

förhållandevis litet. Den kvantitativa ansats som åtföljt studien visar dock att sådana 

jämförelser är möjliga, och sannolikt meningsfulla. En övergripande fråga är om och i så fall 

hur den samlade graden av attityd låter sig mätas. Studien bekräftar att olika typer av 

attitydinella uttryck enskilt låter sig mätas och kvantifieras, liksom graden av dialogism. Att 

dra övergripande kvantitativa slutsatser är dock behäftat med vissa svårigheter. En och 

samma betydelsebärande enhet kan innehålla en kombination av exempelvis icke-kärnord, 

gradering, och judgement. En viktning av de olika attitydinella uttrycken låter sig inte heller 

göras för att bedöma hur attityder spelar ut samlat i en text, utan en grad av subjektiv 

värdering hos forskaren. Samtidigt är det till syvende och sist hos läsaren som den 

attitydinella effekten realiseras, i sin helhet och i sina delar.69 Vad som upplevs som stark 

attityd för en läsare, behöver inte vara det för en annan. Oaktat dessa begränsningar gjordes 

ett försök att med befintliga data ändå mäta ”tätheten” av attityd i en text med ett mått för 

densitet. För åskådlighetens skull dividerades antalet ord med antalet förekomster av attityd, 

vilket ger ett värde för hur tätt dessa förekomster genomsnittligt förekommer i texten. Man 

kan även se det som ett mått på avstånd (räknat i antalet ord) mellan uttryck för attityd i en 

text. Här tillmättes samtliga förekomster av attitydinella uttryck samma vikt, oaktat kategori.  

Ett lågt värde innebär här en högre täthet än ett högt. Dessa värden varierar mellan 9,0 och 

31,9, med ett medelvärde om 15,0 (se tabell 7 sista kolumnen). Tätheten i materialet 

förefaller vara hög, även om variationen är stor, och innebär att det i snitt finns ett uttryck 

för attityd per textrad sett till ett standardformat70. Även om betydelsen av dessa resultat inte 

låter sig närmare bedömas i brist på jämförande material, visar det på att kvantitativa 

mätningar av detta slag är möjliga utifrån modellens kategorier, och att de på ett meningsfullt 

sätt skulle kunna ligga till grund för jämförelser med texter från andra mediemiljöer. 

 

 

 
69 Martin och White, 2005:93 
70 Standardformat motsvarar här normaltext, A4, Calibri, Font 11 
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Tabell 7: Förekomster av attityd70. ”Täthet” utgör ett mått för genomsnittligt avstånd (räknat i ord) 

mellan uttryck för attityd. 

 

Materialet som helhet visar på en mycket bred användning av hela den språkliga repertoaren 

för attitydinell positionering. I tabell 7 redovisas viktade71 förekomster av attityd72.  Den bild 

som framträder är att samtliga texter uttrycker attityd med hjälp av judgement och olika 

former av gradering. Av den ytterligare språkliga repertoaren för attityd förekommer 

appreciation, tokens of appreciation och icke-kärnvokabulär i alla texter utom en. Direkt 

affekt är den minst utbredda formen för attityd och förekommer i sex texter. Samtidigt finns 

det en betydande variation, där korrelationen mellan enskilda kategorier för attitydinell 

positionering är begränsad. Många/få förekomster av en viss kategori i en text kan inte 

statistiskt knytas till motsvarande många/få förekomster av en annan eller andra kategorier. 

Här skulle möjligen ett större material kunna bidra med insikter om vissa kategorier har en 

tendens att samvariera. En möjlig tolkning utifrån materialet är att uttryck för just attitydinell 

positionering i hög grad har präglats av författarens personliga stil och preferenser. (Som vi 

ska se nedan finns det dock tecken på korrelation inom materialet om vi inkluderar 

kategorierna för dialogistisk positionering.) Ett förenande drag är dock att både typerna av 

 

 
71 För jämförbarhet representerar värdena en standardtext om 500 ord. 500 ord har valts utifrån den 

genomsnittliga textlängden i materialet om 414 ord. 
72 Affekt, appreciation, judgement, tokens of judgement, non-core vocabulary och gradering. Ironi har här 

utelämnats eftersom dessa förekomster generellt sammanfaller med de här angivna uttrycken för attityd, ofta 

med rollen att förstärka. Man skulle dock kunna argumentera för att även ironi bör vägas in genom den 

fristående eller kompletterande attitydinella effekt som denna ofta skapar. 

Textkälla Affekt Appreciation

Judgement 

Esteem

Judgement 

Sanction Tokens Non-core Gradering

"Täthet" av 

attityd

1 0 3 8 3 8 14 3 13,0

2 3 3 11 4 11 8 12 9,7

3 2 0 2 3 13 8 11 13,3

4 2 6 5 2 8 3 8 15,5

5 2 4 13 15 0 11 11 9,1

6 0 3 3 0 3 8 19 13,5

7 0 5 1 12 5 6 13 11,8

8 1 0 6 4 0 0 4 31,9

9 4 6 4 14 1 3 8 12,3

10 0 4 5 4 1 0 3 28,8

TOTALT 13 33 58 61 50 61 91 15,9

Attitydinell positionering
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judgement (social sanction och social esteem) finns representerade i samtliga texter, utan att 

attribueras. Detta skulle klassificera den journalistiska rösten73 i samtliga artiklar som 

commentator voice, vilket utvecklas vidare som tema under det som är studiens fjärde 

huvudfråga nedan. 

 

Studiens andra huvudfråga har varit hur och med vilka medel författarna anpassar och 

förhandlar argumentbarheten för sina åsikter och värderingar. Ett framträdande tema i 

materialet är den närhet och känsla av gemenskap som författaren söker skapa med sin 

tilltänkta läsekrets, för att öka sin trovärdighet som förmedlare av ståndpunkter och 

beskrivningar av verkligheten. Denna närhet skapas och upprätthålls på ett flertal sätt. 

Andelen attityd som uttrycks mer implicit, med hjälp av tokens of judgement, icke-

kärnvokabulär och vissa former av gradering är relativt stor. Detta knyter an till idén om 

kontraktion74 som går ut på att personer som står varandra nära i en 

kommunikationssituation, exempelvis utifrån delade värderingar, kan låta mer förbli 

underförstått och uttrycka sig mindre explicit. Den rika förekomsten av ironi i texterna kan 

även den tolkas som ett uttryck för närhet där författarens ”blinkning” åt läsaren, som 

förväntas vara införstådd med hur ironin ska tolkas, kan verka stärkande för relationen. I sig 

tar ironin hela den lexikogrammatiska arsenalen i anspråk för att uppnå särskilda 

dialogistiska effekter, och det finns exempel på hur ironi förekommer med samtliga 

attitydinella kategorier, där uttryckt attityd förvänds i sin motsats eller förvrängs. Närhet 

markeras även genom explicit uttryckt subjektivitet, där författaren träder fram som person 

genom att använda pronomen som ”jag”, ”vi” och ”oss”, vilket förekom i hälften av 

artiklarna. Känslan av närhet skapades även mer implicit, exempelvis genom affekt där 

författaren gör sig till uttolkare av känslor hos dem som läsarna också förväntas känna 

särskild sympati för.  

 

Hur författarna begränsar utrymmet för alternativa värderingar och ställningstaganden 

(kontraherande dialogism) är ett andra framträdande tema. Kontraherande dialogism 

dominerar klart över expanderande, samtidigt som en närmare analys visar att en stor del av 

vad som vid en mer ytlig analys kan betraktas som expanderande dialogism i själva verket 

 

 
73 Martin och White, 2005:170ff 
74 Martin och White, 2005: 29ff 
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ligger nära det kontraherande. Olika former av gradering spelar här en betydande roll, där 

författaren ökar sin investering i en viss attityd eller värdering, ofta (40% av fallen) med 

hjälp av den högsta delen av skalan med maximal förstärkning.  Det är slående att gradering 

är den kategori som har näst flest förekomster efter judgement. Gradering förekommer också 

tillsammans med ironi vilket skapar en effekt av såväl närhet som intensifiering. Vanligt 

förekommande är även förstärkningar genom generalisering där en enskild situation eller ett 

förhållande utnyttjas för att skapa känsla av något generellt, bestående eller ökande i 

omfattning. Sammantaget bjuder inte någon av artiklarna i egentlig mening in läsarna att 

göra sig en egen bedömning utifrån det som framförs. Författarna resonerar inte heller i 

någon av texterna kring relevansen och hållbarheten i egna åsikter eller ställningstaganden, 

eller uttrycker annat än retorisk distans till dessa.  

 

Ett tredje sätt på vilket författarna aktivt anpassar och förhandlar argumentbarheten för sina 

åsikter och värderingar är hur de positionerar sig i förhållande till andras uttalanden och 

texter med syfte att få stöd för egna ståndpunkter eller förringa andras som inte ligger i linje 

med de egna. Ett genomgående mönster i materialet är att källorna i sig antingen förstärks 

eller försvagas beroende på om det attribuerade materialet är till stöd för författarens hållning 

eller inte. Vid förstärkningar av källan tillämpas olika sätt att höja källans status för ökad 

trovärdighet, exempelvis genom formella titlar. Ett särskilt fall är ungerska regeringsvänliga 

källor som inkluderas för att öka både trovärdighet och skapa närhet till läsekretsen, även om 

det i flera fall rör sig om att dessa källor enbart återrapporterar vad svenska ursprungliga 

källor har rapporterat. Vid försvagning av källor tillämpas bägge formerna av judgement 

(social sanction och social esteem), inte sällan med förlöjligande effekt. Regelrätta citat är 

få. Istället assimilerar författarna i hög grad andras uttalanden och extern information, och 

förmedlar det på sätt som passar in i det egna argumentationsflödet. Extern information och 

andras ståndpunkter blir på detta sätt något som läsaren inte kan förhålla sig till på ett 

oberoende sätt, utan måste ta till sig via författarens ofta attitydinellt laddade filter. I flera 

artiklar förekommer även vad man skulle kunna se som en taktisk inkludering av externt 

material genom otydliga källor i kombination med starkt assimilerat innehåll. 

 

Vad säger då en samlad analys om studiens fjärde frågeställning, om den typ av tilltal, eller 

röst, som kommer till uttryck? Det finns här anledning att betrakta dessa artiklar utifrån ett 

kontext- och genreperspektiv. Tidskriften är politiskt knuten till den ungerska regeringen och 
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det finns skäl att tro att de sex namngivna författarna i sitt skrivande har att förhålla sig 

relativt rigoröst till tidskriftens målsättning att verka opinionsbildande för den officiellt förda 

politiken. Det narrativ som kommer till uttryck i den samlade korpusen av artiklar kan i 

korthet beskrivas som att det ”verkliga ungerska folket” och den ungerska regeringen som 

representerar denna folkvilja står i opposition till liberalt sinnade medier, och överstatliga 

myndigheter (främst EU), och strukturer som drivs av liberala agendor som inte ser till vad 

som är bäst för Ungern vad beträffar migrationsfrågan. Författaren/journalisten talar för det 

”verkliga ungerska folket” och propagerar för sin syn på verkligheten utan att öppna upp för 

nyansering eller någon egentlig åsiktspluralism. Textanalysen visar att författarna, och 

tidskriften, önskar:  

1. engagera läsarna att dela en viss given verklighetsbeskrivning och skapa en känsla av 

att det som beskrivs är av relevans för det som ligger nära läsarna 

2. skapa en relation med läsarna för att öka trovärdigheten i det som förmedlas 

3. begränsa utrymmet för alternativa verklighetsberättelser som kan stå i strid med den 

bild man vill skapa av läget i Sverige. 

Narrativet passar väl in under en välgrundad definition av populism75 som en moralisk idé 

om politiken utifrån två centrala förhållningssätt: folket står mot eliten som bedöms vara 

bedräglig eller moraliskt underlägsen, samtidigt som populisten hävdar att den och bara den 

representerar folket. Utifrån denna överenstämmelse mellan narrativ och populism är det 

intressant att notera en viss korrelation i materialet mellan förekomster av attityd, 

subjektivitet, ironi och kontraherande dialogism.76 I tabell 8 har fem texter med högst 

förekomst av kontraherande dialogism rödmarkerats (TK1, 2, 5, 9 och 10):  

 

 
75 Müller, 2016:19ff 
76 Korrelationen mellan kontraherande dialogism och de tre kategorierna är: ironi (0,82), Judgement (0,75) 

och Subjektivitet (0,70). Ett värde om 1 anger ett maximalt samband, och ett värde om 0 anger inget 

samband. Materialet är för litet för att dra några säkra slutsatser, men värdena indikerar ett möjligt positivt 

samband, där många förekomster av kontraherande dialogism åtföljs av höga förekomster även för de andra 

kategorierna. 
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Tabell 8: Förekomster av attityd och uttryck för dialogistisk positionering, sorterade utifrån 

förekomster av kontraherande dialogism. 

 

Bland dessa finns fyra av de artiklar som har flest förekomster av explicit judgement, och 

ironi, samtidigt som dessa fem är de artiklar där författarna framträder explicit med sin egen 

person och identifierar sig med läsarna. De övriga fem texterna saknar sådan uttryckt 

subjektivitet. Det finns anledning att ställa frågan om detta pekar mot en särskild 

journalistiskt populistisk språklig stil, som har till syfte att övertyga och skapa engagemang 

för en given verklighetsbeskrivning, skapa trovärdighet genom en närhet till läsarna och 

begränsa åsiktspluralismen (eftersom man företräder den sanna bilden av verkligheten). Det 

går också här att göra en koppling till det sätt på vilket populismen söker stöd i moraliska 

faktorer för sin rätt att representera folket77, utifrån att samtliga texter explicit uttrycker 

judgement under social sanction, dvs. utifrån etiska bevekelsegrunder. Ett större och bredare 

material krävs för att undersöka om detta mönster är något återkommande inom 

opinionsbildande journalistik, och om det kan knytas kontextuellt just till en populistisk 

politisk idétradition. Kanske man i så fall skulle kunna tala om en populist voice alternativt 

en populist stance som en underkategori till commentator voice inom appraisal? Det finns 

likheter med den damning voice som föreslagits i tidigare analyser av medietext med hjälp 

av appraisal, men här föreligger också skillnader som hur närhet mellan författare och läsare 

tar sig uttryck, den explicita subjektiviteten och den mer systematiska exkluderingen av 

andra perspektiv och åsikter. En tillämpning av appraisal i en mer utökad studie skulle även 

 

 
77 Müller, 2016:25 

Dialogistisk positionering

Textkälla Affekt Appreciation Judgement Tokens Non-core Gradering

"jag" 

"vi"/"de" 

"vi"/"oss" Ironi Monoglossi Expanderande Kontraherande

5 2 4 28 0 11 11 4 18 9 0 17

1 0 3 11 8 14 3 4 10 4 1 15

9 4 6 19 1 3 8 2 8 4 1 11

2 3 3 15 11 8 12 5 5 14 0 11

10 0 4 9 1 0 3 7 1 7 1 9

3 2 0 5 13 8 11 0 5 13 2 8

8 1 0 10 0 0 4 0 3 11 3 7

4 2 6 6 8 3 8 0 5 9 11 6

7 0 5 13 5 6 13 0 2 13 7 6

6 0 3 3 3 8 19 0 5 10 7 5

TOTALT 13 33 50 61 91 62 94 33 95

Attitydinell positionering
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kunna ses som ett komplement till pågående initiativ att studera populistiska texter som 

baserar sig på mer lexikala kodningar av text, och vars kvantitativa ansats tillämpas inom 

främst politiskt orienterad analys.78 

 

 

 
78 Projektet The Global Populist Database (https://populism.byu.edu/Pages/Publications) har sedan 2006 med 

hjälp av textanalys studerat stora mängder text ur den populistiska diskursen, som det verkar utan att tillgripa 

en metodik och kodning i enlighet med SFG/Appraisal.  

https://populism.byu.edu/Pages/Publications
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Bilaga 1: Textkällor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Publikation Författare Publicerad Ord

1

Az állva vizelést ellenzö balos politikus a svéd no-

go zónákat tartja üdvözítö példának 
(Vänsterpolitikern, som är emot att man kissar stående, anser 

att de svenska no-gozonerna utgör saliggörande förebilder) Figyelő Ditzendy Attila 2017-11-21 365

2

Svédország intő példája a sikertelen 

integrációnak (Sverige är ett varnande exempel på 

misslyckad integration) Figyelő Lengyel Gabriella 2018-02-12 369

3
Migránspárt alakult Svédországban (Ett 

migrationsparti har bildats i Sverige) Figyelő Németh Nikolett 2018-02-28 320

4

Svéd főszerkesztő szerint a bűnözés közvetlenül 

összefügg a kudarcos integrációs politikával (Enligt 

en svensk chefredaktör hänger brottsligheten direkt samman 

med den misslyckade integrationspolitiken) Figyelő Kovács Bence 2018-04-17 326

5
A svéd egyetemi élet legcsúnyább felelete (Det 

svenska universitetslivets värsta resultat) Figyelő Fehér Zoltán 2018-07-27 272

6

Népességrobbanás Svédországban a migránsok 

miatt (Befolkningsexplosion i Sverige på grund av 

migrationen) Figyelő Deák Dániel 2018-07-29 297

7

Svédország támogatja a Magyarország elleni 

eljárásokat (Sverige stödjer processen mot Ungern) Figyelő Okänd 2018-08-05 414

8

Több tízezer migráns élhet vissza a segélyekkel 
(Flera tiotusentals migranter kan missbruka bidrag) Figyelő Okänd 2018-08-08 351

9

Kínos propagandainterjút adott a svéd nagykövet 

Soros blogjának (Den svenske ambassadören gav en 

pinsam propagandaintervju för Soros blogg) Figyelő Vizvári Soma 2018-08-16 675

10

Ide vezetett a "nyitott társadalmak" esztelen 

migrációspolitikája (Hit ledde ”de öppna samhällenas” 

tanklösa migrationspolitik) Figyelő Vizvári Soma 2018-03-10 748

Ej inkluderade i studien

Sokat köszönhetnek a svédek az EU-csúcsnak Figyelő Vizvári Soma 2018-06-29 660

A svédországi magyarok túl fehérek a liberális 

büntudat színskáláján Figyelő Vizvári Soma 2018-03-20 271

Évente több tucat gránátot dobálnak egymásra a 

rivális Figyelő Vizvári Soma 2018-03-14 438
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Bilaga 2: Statistik 

 

 

Tabell 9: Förekomster av attityd. För jämförbarhet representerar värdena en standardtext om 500 ord. 

500 ord har valts utifrån de genomsnittliga textlängden om 414 ord. 

 

 

 
 

Tabell 10: Förekomster av uttryck för dialogistisk positionering. För jämförbarhet representerar 

värdena en standardtext om 500 ord. 500 ord har valts utifrån de genomsnittliga textlängden i 

materialet om 414 ord. 

 

Textkälla Affekt Appreciation

Judgement 

Esteem

Judgement 

Sanction Tokens Non-core Gradering

1 0 3 8 3 8 14 3

2 3 3 11 4 11 8 12

3 2 0 2 3 13 8 11

4 2 6 5 2 8 3 8

5 2 4 13 15 0 11 11

6 0 3 3 0 3 8 19

7 0 5 1 12 5 6 13

8 1 0 6 4 0 0 4

9 4 6 4 14 1 3 8

10 0 4 5 4 1 0 3

TOTALT 13 33 58 61 50 61 91

Attitydinell positionering

Dialogistisk positionering

Textkälla "Jag"

"Vi" alt. 

"oss" "vi och de" Ironi Monoglossi Expanderande Kontraherande

1 4 10 4 1 15

2 4 1 5 14 0 11

3 5 13 2 8

4 5 9 11 6

5 4 18 9 0 17

6 5 10 7 5

7 2 13 7 6

8 3 11 3 7

9 1 1 8 4 1 11

10 1 5 1 7 1 9

TOTALT 6 15 1 62 94 33 95


