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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen presenterar en undersökning vars syfte är att se om det finns 

skillnader i språket och semiotiken, inom semiotiken studerar man t.ex. tecken, bilder 

och annat som kan vara betydelseskapande, i nyhetsartiklar publicerade i 

papperstidningar och på webben. Bakgrunden till denna undersökning är utbredningen 

av nyhetsläsare på webben och de minskade upplagorna av tryckta dagstidningar. 

Undersökningen bygger på jämförelse och analys av en och samma nyhet i tidningarna 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet och deras respektive webbsidor. 

Undersökningen visar att artiklar på webben bland annat är längre. Ett resultat som 

kan tyda på att vi blir mer informerade på webben.  
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1. Inledning 
 

De allra flesta tidningar i Sverige som i resten av världens I-länder publiceras idag 

även på webben som ständigt expanderas. 2006 var webben en 300 miljarder dollar 

stor industri och det fanns 400 miljoner användare av webben i hela världen (Rey G. 

Rosales 2006:48). Tidningar började publiceras på webben i mitten av 1990-talet.  

 Att ta betalt för denna slags tjänst har inte lyckats helt, istället genererar man 

intäkter på sina webbtidningar genom att sälja annonser endast. Vissa tidningar har 

också tilläggstjänster som är förknippade med en kostnad. Aftonbladet har en tjänst 

som heter Plus där betalande medlemmar tar del av utvald nytta, nöje och fördjupning 

från Aftonbladets nyheter, Sportbladet, Nöjesbladet, bilagor, reseguider och två 

stycken nummer av Aftonbladet i pdf-format varje månad (www.aftonbladet.se). Att 

prenumerera på en dagstidning kostar ca.300 kr i månaden. Får läsarna samma 

tidning när den inte finansieras av sina prenumeranter? 

 
1.1 Dagstidningarnas marknadssituation idag 
 

Mats Svegfors och Cilla Benkö, vd respektive vice vd för Sveriges Radio, har startat 
projektet Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn vars syfte är att väcka debatt om 
medieutvecklingen. Svegfors och Benkö beskriver här den ekonomiska kris som 
mediesamhället befinner sig i: 

De svenska dagstidningarna har förlorat 20 procent av sina annonsintäkter sedan 
år 2000 och 40 procent sedan 1990. De amerikanska tidningarna har tappat 
såväl läsare som annonsintäkter. Under krisåret 2009 tappade de 27 procent av 
sina annonsintäkter… De amerikanska tidningarna sålde annonser på papper 
och på nätet för 27 miljarder dollar 2009, att jämföra med 39 miljarder dollar 
2008. Inflationsjusterat är det en nedgång från 53 miljarder dollar 1986… De 
amerikanska dagstidningarnas räckvidd har minskat från 80 procent 1964 till 
strax under 50 procent 2007. Stora pengar har gått till nätet och till aktörer på 
annonsmarknaden som inte fanns för tio år sedan. Googles reklamintäkter i 
Sverige beräknas uppgå till närmare 1,5 miljarder 2010. De redaktionella 
resurserna hos traditionella medier har samtidigt reducerats. Redaktionella 
resurser har dessutom överförts från nyheter till livsstil och underhållning.  
 
(www.sr.se/medieormen) 
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Enligt mig tyder detta på att fler läser nyheter på webben, inte läser några nyheter alls 

eller läser gratistidningar. Det andra viktiga i Svegfors och Benkös information är 

sista raden där det står redaktionella resurser har dessutom överförts från nyheter till 

livsstil och underhållning. Detta är intressant i sig men inget jag kommer att 

undersöka. För att kontrollera läsbarheten har jag valt ut en ren nyhetsartikel.  

 Göteborgs-Posten skrev också om dagstidningarnas marknadssituation i början av 

2010 i en artikel där tidningen publicerade nedanstående tabell: 

 

Tabell 1. Svenska dagstidningars upplaga 2008 jämfört med 2009 

(www.gp.se/ekonomi) 

 

Samtidigt rapporterar svenska TU1 att annonsintäkterna i svenska dagstidningar ökar. 

Den tryckta dagspressens annonsintäkter ökade under oktober 2010 med 14 procent 
jämfört med oktober 2009, enligt siffror från IRM. Både morgonpress i storstad, 
landsort och kvällspress har haft kraftig tillväxt från och med maj månad i år och 
samtliga medieslag växte under oktober. 
        (www.tu.se/statistik) 

 

1.2 Syfte och frågestäl lning 
 
Syftet med denna undersökning är att se om och hur en tryckt dagstidnings 

nyhetsartikel redigeras när den publiceras på webben och även undersöka om det finns 

skillnader i semiotiken, hur samarbetar text och bild och vad blir betydelsen för 
                                                
1 TU står för tidningsutgivarna och är en branschorganisation. TU:s medlemmar är bland andra de 
svenska morgon- och kvällstidningarna.  

 
VÅRA FEM STÖRSTA DAGSTIDNINGAR I SVERIGE  
2009 jämfört med 2008 (per utgivningsdag) 
 
 

Tidning 

 

Upplaga 2008 

 

Förändring 2009 

Aftonbladet 358 600 - 18 900 

Dagens Nyheter 316 200 - 23 600 

Expressen (inkl. GT och KvP)) 291 000 - 12 800 

Göteborgs-Posten 236 400 - 7 400 

Svenska Dagbladet 196 900 + 2 100 
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läsaren. Undersökningen koncentrerar sig på skillnader i språket, omfattningen av 

texten och i semiotiken i artikeln. Det jag vill ta reda på är om nyhetsartiklarna är mer 

lättlästa på webben än de artiklarna publicerade i papperstidningen.  

 

1. Finns det skillnader i språket när det gäller längd, meningslängden såväl som 

artikellängden, och läsbarheten?  

2. Finns skillnader i semiotiken?  

 

2. Forskningsbakgrund 

För att kunna besvara mina frågor måste jag först ta reda på vad eller hur en lättläst 

text eller en text med högre läsbarhet ser ut. Ingvar Lundberg & Monica Reichenberg 

(2008:8) har definierat olika egenskaper som en lättläst text har. Texten behöver 

nödvändigtvis inte ha alla egenskaperna men enligt författarna bör ett par av dem 

ingå.  

En lättläst text är: 

• är inte särskilt långa 

• har ett personligt tilltal, d.v.s. en författarröst 

• innehåller omväxlande korta och långa meningar 

• innehåller satskonnektorer 

• undviker långa substantiv 

• undviker främmande ord 

• innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

• undviker passiv form 

• undviker abstrakta begrepp 

• använder praktiska exempel  

 
Språkrådet har publicerat en lathund för webbskribenter på sin webbplats under 
sidorna om språk och it och kommer där med råd om hur man ska skriva för just 
webben. Nedan finns den checklista som finns i lathunden. Lathunden vänder sig till 
alla slags texter som ska publiceras på webben och jag har därför valt ut ett par av de 
punkter i lathunden som berör mina valda texter och min undersökning.  
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Text: 
• Är texten häften så lång som på papper? 
• Kan du byta ut eller förklara några ord eller förkortningar? 
• Markera ledord i texten med fetstil för att underlätta för skumläsarna 

 
Grafik och bilder:  

• Förklarar och förstärker bilderna det sagda? 
• Ger bilderna rätt associationer? 

 
 

Geijer (2008:34) menar att en bra webbplats har både korta och informativa texter 

men även längre, mer utförliga och detaljrika texter. Han hävdar att läsaren på 

webben skummar texten till en högre grad än läsaren av en papperstidning gör. Därför 

menar han att man inte ska ha några långa eller krångliga texter på webben för då 

kommer man inte att fånga några läsare. På webbplatser läser surfarna högst en 

femtedel av texten (Geijer 2008:10). Liksom i lathunden från språkrådets webbplats 

ger även Geijer rådet om att texter på webben ska vara korta.  

 
Det är viktigt att texter som skrivs för webben är klara, korta och 
välstrukturerade. Webbtexter bör ofta vara hälften så långa som på papper! 

(Geijer 2008:33) 
 
Förutom denna tumregel om längd har han ytterligare en intressant åsikt. 
 

Texten får vara högst 1500 tecken, hela texten måste synas utan att läsaren 
behöver scrolla (med en normalstor bildskärm) eller läsaren behöver bara 
scrolla en gång. 

(Geijer 2008:33). 
 
 

3. Material 
 

Undersökningen bygger på sex nyhetsartiklar. Artiklarna är hämtade från Dagens 

Nyheter, dn.se, Svenska Dagbladet, svd.se, Aftonbladet och aftonbladet.se.  

Artiklarna i papperstidningarna är publicerade den 13:e september 2010. Artiklarna på 

webben är avlästa på morgonen den 13:e september 2010. Samtliga artiklar handlar 

om en tågolycka i Kimstad som är en tätort mellan Norrköping och Linköping. 

Tågolyckan som inträffade på kvällen den 12:e september klassades som en svår 

olycka där en person omkom. Anledningen till att jag valt samma nyhet i alla 
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medierna är för att lättare kunna jämföra texterna. Jag har valt en nyhetsartikel av den 

anledning att det ska vara en sådan neutral text som möjligt där den politiska 

beteckningen på tidningen inte ska färga innehållet.  

 När det gäller materialet som är hämtat från webben har jag både kopierat texten 

och tagit skärmavbildningar på hela artikeln så som den presenterades på webben.  

 I referenser till de olika artiklarna kommer jag använda de vedertagna 

förkortningarna DN (Dagens Nyheter), SvD (Svenska Dagbladet) och AB 

(Aftonbladet). Webbplatserna kommer benämnas dn.se, svd.se och ab.se. När det 

gäller tidningarna i allmänhet, utan referens till de enskilda undersökta artiklarna, 

kommer hela namnet skrivas ut.  

 
Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och den trycks i en upplaga på 

316 000 (uppgifter för 2009). Tidningen publicerades första gången 1864. 1996 

började tidningen publiceras på nätet. Dn.se har vunnit flera priser för sin utformning 

och utseende, bland annat år 2008 då den utsågs till bästa dagstidningen på webben 

Dn.se har ca 1,1 miljoner unika besökare2 varje vecka (www.dn.se/info). 

 
Svenska Dagbladet, också kallad för ”Svenskan”, är Sveriges tredje största 

morgontidning med en upplaga på 196 900 (uppgifter 2009). Tidningen publicerades 

första gången 1884. 1995 publicera sig SvD för första gången på webben. Tidningens 

näringslivs- och ekonominyheter har sedan 2005 en egen webbplats, www.e24.se 

(sv.wikipedia.org/wiki/Svd). 

 

Aftonbladet är en kvällstidning som ges ut dagligen. Aftonbladet publicerades första 

gången 1811. 1994 blev Aftonbladet den första tidningen i Sverige med att publicera 

sig på webben. Enligt Aftonbladet själva var ab.se nordens mest besökta tidning på 

webben år 2005 med över två miljoner besök dagligen 

(sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet). 

  

Anledningen till att jag valt dessa tidningar är på grund av deras storlek. Jag har valt 

dagstidningar som är rikstäckande. Aftonbladet toppar år 2009 listorna med en 
                                                
2 Besökare och unik besökare är tekniska termer. Om du sitter vid en och samma dator och går in flera 
gånger så räknas du som endast en unik besökare. Men om du går in nästa dag, nästa vecka eller 
nästa månad (beroende på mätmetod) är du en ny unik besökare. Men observera att det finns olika sätt 
att räkna. Nyhetsbrev Södra Tornet Kommunikation AB. 
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upplaga på 358 600, Dagens nyheter är tvåa med 316 200 och Svenska Dagbladet är 

femma med 196 900 exemplar. Trea och fyra är Expressen respektive Göteborgs-

posten men då jag vill begränsa min undersökning har jag valt att endast ha en 

kvällstidning. Jag vill undersöka de tidningar som är rikstäckande, därför har jag valt 

Svenska Dagbladet som är mer rikstäckande än Göteborgs-posten och valt bort 

Expressen då Aftonbladet är större. 

 

4. Metod 
 

Till min hjälp att analysera materialet använder jag mig av Lennart Hellspongs 

Metoder för brukstextanalys (2001) och Anders Björkvalls Multimodal analys i 

praktiken (2009). Den analysmetod av Hellspong som jag har koncentrerat mig på är 

läsbarhetsanalysen vars syfte är att bedöma hur tillgänglig en text är för läsare med 

vissa mål (dess läsbarhet), hur stora krav den ställer på motivationen och läsarens 

förkunskaper (dess lättläshet) och hur lätt den är att avläsa för ögat (dess läslighet), 

(Hellspong 2001:86). För att analysera dessa tre delar (läsbarhet, lättlästhet och 

läslighet) har jag undersökt artiklarnas läsbarhetsindex, längd och meningslängd, 

nyckelord och placeringen av text och bild i de olika medierna.  

 I det här kapitlet redovisar jag de olika metoderna som jag använt mig av i 

analysen av artiklarna. 

 

4.1 Språkanalys 
Ett sammanvägt mått för ord- och meningslängd ger ett så kallat läsbarhetsindex eller 

lix som varierar mellan 15 och 60 där 15 är en mycket lättläst text och 60 en mycket 

svårläst text (Hellspong 2001:88). Lix är utvecklat av pedagogikforskaren Carl-Hugo 

Björnsson år 1968. Formeln utvecklades för att undersöka läroböcker. Barnböcker har 

lix-värden under 30 och akademiska texter har uppemot 60 i lix-värde. Man räknar ut 

lix genom formeln antal ord/antalet meningar + antalet ord med sju eller flera 

bokstäver x100/totala antalet ord.   

 

Ex. 450/15 + 39 x 100/450 = 38,66 lix 
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Jag har gjort en lix-uträkning på alla sex artiklarna för att se om jag redan här kan se 

några större skillnader på läsbarheten. Det första talet i formeln är antal ord i texten 

och detta berör jag i kapitel 5.2 som handlar om längden på artiklarna men jag har 

också valt att titta på meningslängden då antalet meningar spelar roll för lixvärdet, ju 

fler meningar ju lägre lix-värde. Alltså en text med korta meningar anses mer lättläst.  

 

I undersökningen av artiklarna har jag valt att titta på lexikala enheter i materialet, 

alltså enskilda ord i en text, och upprepningar av dessa ord. I boken Vägar genom 

texten skriver Hellspong och Ledin om nyckelord i en text. Nyckelord är alltså de ord 

som är särskilt vanliga och viktiga (1997:72). Att upprepa ord i en text flera gånger 

göra att läsaren lättare tar in textens budskap. Desto större ordvariation en text har 

desto svårare blir den. Om man använder samma ord alltför ofta finns det risk att 

innehållet inte utökas och att texten upplevs som tråkig (Lundberg & Reichenberg 

2008:42–43) 

 Catharina Nyström beskriver begreppen referensbindning, ledfamiljer och även 

mekanismen satskonnektion som också bidrar till kohesion med ett exempel som jag 

återger nedan (2001:11). De referensbundna orden i ledfamiljen är i fetstil och 

satskonnektorerna, bindeorden, är kursiva i exemplet.  

 
Dill  är en ettårig kryddväxt, men persil ja  är en tvåårig. Eftersom jag inte vill 
lägga ned för mycket arbete på trädgården, odlar jag mest persil ja .  

 

Nyström menar att utan ett gemensamt innehåll och bindeord kan man inte skapa en 

text. En text måste vara anpassad till läsaren och det ställs olika höga krav på 

förkunskaper. Det är här, vid läsningen, som det visar sig om texten fungerar 

(2001:9–10). Jag har inte undersökt ledfamiljer på samma vis som Nyström men på 

ett liknande sätt.  

4.2 Mult imodal analys 
Med multimodala texter menas texter som omfattar flera kommunikationsformer 

(Björkvall 2009:8). Multimodala texter kan t.ex. bestå av skrift och bild, tal och 

musik, rörliga bilder och musik (Björkvall 2009:8). Här ingår förstås nyhetsartiklar 

som är det den här undersökningen berör. Björkvall skriver i sin bok Den visuella 

texten om komposition och vilka olika betydelserelationer som kan skapas mellan de 

olika delarna i den multimodala texten.  
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 Om kompositionen skriver Björkvall att på grund av vår västerländska kultur att 

läsa från vänster till höger så organiserar vi våra multimodala texter och våra bilder 

utifrån det. Han menar att en text eller bild kan få olika informationsvärde beroende 

på vart den placeras (2009:21). Traditionen i nyhetsartiklar är att placera det 

viktigaste först. Västvärlden har en tradition av att vara deduktiv i informerande text 

eller tal. Med deduktivt menas att det viktigaste eller huvudpoängen hamnar först till 

skillnad från induktivt då poängen kommer sist i texten eller talet.   

 Björkvall skriver vidare om en annan kompositionell dimension, nämligen  

högt och lågt som också kan tilldelas olika informationsvärden. Här menas att det som 

placeras högst eller högt upp i en text är av högst betydelse och längre ner finns de 

element som tilldelas ett mer reellt informationsvärde, det vill säga den informationen 

skildrar verkligheten och är basen i texten (2009:90). Han skriver att den information 

som placeras högt upp ofta har ett mer generaliserande informationsvärde medan det 

som placeras längre ner i en text istället är en mer specifik information. Figur nr. 1 

visar de olika fält i visuella och multimodala texter och dess betydelse. Björkvall 

menar att modellen kan motsvara t.ex. ett tidningsuppslag eller en webbsida 

(2009:90). Det jag framförallt har tittat på är vad som placeras högt upp respektive 

långt ner i artiklarna men också hur artiklarna placeras i utrymmet på webben och i 

papperstidningen.  

 
Figur 1. Fält i visuella multimodala texter (Björkvall 2009:90) 
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5. Resultat och analys 
5.1 Läsbarhetsindex 
Det första resultatet är uträkningen av artiklarnas läsbarhetsindex. Resultatet har 

placerats i tabell 2 där resultatet av det totala antalet ord meningar och de långa orden 

i artiklarna presenteras. Sist i tabellen presenteras det lix-värde som artiklarna fick 

efter uträkningen.  

 
Tabell 2. Artiklarnas Lix-värde 

Tidningsartikel Ord Meningar Långa ord Lix-värde 

DN 242 15 62 41,7 

dn.se 398 32 107 39,3 

SvD 287 21 69 38 

svd.se 421 31 112 40,2 

AB 472 35 98 34,5 

ab.se 499 38 101 33,4 

 

 

Tabell 3. Lix-värde och typ av text 

LIXVÄRDE TYP AV TEXTER 

< 30  Mycket lättläst, barnböcker 

30-40  Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40-50  Medelsvår, normal t idningstext  

50-60  Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60  Mycket svår, byråkratsvenska 

(Lundberg & Reichenberg 2008:42) 

 

Tabell 3 visar var olika texter vanligtvis hamnar i läsbarhetsindexet. Normal 

tidningstext hamnar till exempel mellan 40 och 50 i lix-värde. Anledningen till att 

nästan alla artiklarna hamnar under 40 tror jag beror på att tidningsspråket har 

förändrats sedan slutet av 60-talet då Björnsson utvecklade formeln. Dagstidningar på 
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60-talet hade en högre stil i språket än vad våra tidningar håller idag. Genom att bli 

mer upplysta om läsbarhet har vår normala tidningstext gått från att ligga mellan 40 

och 50 till att idag hamna till mesta dels mellan 30 och 40, om man bara ser till den 

här undersökningen. 

 Resultatet visar att svd.se toppar med flest långa ord och också är den artikel på 

webben med högst lix-värde medan DN har kortast artikel men har högst  

lix-värde av alla artiklarna. Det är endast DN och svd.se som hamnar över 40 i lix-

värde. Näst högst värde har alltså en av artiklarna på webben, 40,2 i lix-värde, och 

därefter kommer dn.se på 39,3. 

 Sedan visar tabellen också en tydlig skiljelinje mellan dagstidningarna och 

kvällstidningen då AB och ab.se har de lägsta värdena av artiklarna.  

 

5.1.1. Krit ik mot l ix–metoden 
Med anledning till att jag valt att räkna ut läsbarhetsindex på artiklarna vill jag nämna 

den kritik som riktats mot Björnssons formel lix. 

Lix bygger på att ord på sju eller fler bokstäver skulle vara mer svårbegripliga och 

svårlästa men efter att ha räknat dessa långa ord kan jag inte hålla med om att så är 

fallet. Ord som klockan (svd.se), traktorn (Ab) och vänstersidan (DN) är alla ord på 

sju eller flera bokstäver och inget av dem är varken svårt att förstå eller läsa för den 

tänkta målgruppen. Ord kan också vara ovanliga och korta. Ordet pusta i uttrycket 

pusta ut (ab.se) är kortare än sex bokstäver men kan tänkas vara lite mindre lättförstått 

än eventuellt andas som i meningen andas ut. 

 Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg skriver att formeln vidare har fått kritik 

för att en text skulle bli svårare om den var skriven i dåtid. Exempel är spelade och 

spela där spela böjt i dåtid blir över sex bokstäver långt och alltså ett ord som ska 

anses vara svårare.  

 Per Lagerholm tar upp kritik mot lix i sin bok Stilistik där han som Lundberg & 

Reichenberg också tar upp att längden på ord och böjningar av ord kan göra dem 

längre även om de inte blir svårare. Han tar också upp sammansättningar, något som 

är frekvent i svenskan, som ett problem med lix då ordet blir betydligt längre. 

Lagerholm menar också att om man ersatte bokstäver med fonem och grafiska 

meningar med syntaktiska så skulle man kanske kunna använda ett talspråksindex för 

att inte bara kunna mäta skriven text utan även tal (Lagerholm 2008:219). Lagerholm 
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skriver också att ”Innan lix kan få någon giltighet måste först mycket sofistikerade 

läsbarhetsmetoder utvecklas och tillämpas” (Lagerholm 2008:218–219).  

 

Lundberg & Reichenberg tar Björnsson och lix i försvar och menar att Björnsson sa 

att långa ord i genomsnitt är svårare att läsa och förstå än korta ord.  

Jag finner ändå trots denna hårda kritik att jag fått tydliga resultat av att göra lix-

uträkningar på mina artiklar då man får en tydlig översikt i jämförelsen mellan 

artiklarna. Det jag ville ta reda på var om texterna på webben hade ett högre eller 

lägre värde i uträkningen. Det visade sig att bland de artiklarna med högst värde fanns 

både svd.se och dn.se, dock toppade DN listan med högst lix-värde av alla. Ett annat 

resultat var den tydliga gräns mellan dagstidningarna och Aftonbladet där både den 

trycka tidningen och artikeln på webben fick ett värde under 35. Allra lägst var ab.se. 

Genom denna beräkning blir det också tydligt att normal tidningstext inte längre 

verkar ligga på mellan 40 och 50 i lix-tabellen som de gjorde på 60–talet när 

Björnsson introducerade formeln. Idag, enligt min undersökning, verkar de snarare 

hamna mellan 30 och 40. 

 

5.2 Längd 
 

Ett resultat som går emot det som både Språkrådet och Geijer säger är att alla 

artiklarna på webben är längre än artiklarna i papperstidningen.  Det var ju på webben 

vi skulle ha kortare texter men istället visar undersökningen på längre eller lika långa 

texter på webben som i tidningstryck. Jag har inte räknat med rubrikerna utan endast 

brödtexten.  

 I artikeln på dn.se är det 156 ord fler än i artikeln i DN och i artikeln på svd.se är 

det 134 ord fler än i artikeln på SvD. Vad är det då som står på webben som inte står i 

papperstidningen?  

 

5.2.1 Förklaring t i l l  längre texter på webben  
 
Artiklarna i DN och dn.se har i stort sett lika långa ingresser, ingress är den fetstilade 

text som inleder en artikel, men de skiljer sig åt i information. På webben får vi veta 

att en kvinna fick livshotande skador och att tåget kolliderade med en traktorgrävare. I 

papperstidningen står att minst 10 personer skadades när tåget kolliderade med ett 
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arbetsfordon. Denna skillnad kan mycket väl bero på att man klockan 06.14 hade mer 

information än runt midnatt då tidningarna skickas till tryck. Det står inget om 

traktorföraren i papperstidningen vilket det gör på webben ”Den allvarligt skadade 

traktorföraren får vård på Vrinnevisjukhuset”.  

På webben finns det också två stycken om ungdomarna från Hörsholmens 

basketklubb i Danmark som var med på tåget. Styckena om Hörsholmens basketklubb 

innehåller ett citat från en kvinna som berättar om ungdomarna och deras ledares 

upplevelser från olyckan.   

 

Artiklarna i SvD och svd.se skiljer sig mycket åt i texten. Samma som i Dagens 

Nyheter gäller här då uppgifter om skadade är ändrade på webben. Den information 

som finns i den längre artikeln på webben men inte i pappersupplagan är uppgifter om 

en kvinna som fick livshotande skador, skadeläget hos traktorföraren, skadeläget hos 

tågföraren, trafikläget på spåret där olyckan inträffade och hur trafiken ska fortlöpa 

under den närmaste tiden. Samt uttalande från Trafikverkets presstjänst och även här 

två stycken om ungdomarna från Hörsholmens basketklubb.  

 

Aftonbladet skiljer sig inte mycket åt i själva texten och artiklarna har bägge bilder på 

räddningstjänsten vid det skadade tåget. Det som finns på webben som inte finns i den 

tryckta tidningen är information om vilket sjukhus anhöriga kan ringa och 

telefonnummer dit. 

 

Det som är tillagt rör alltså hur allvarliga personskadorna är, berättelser från olyckan 

och samhällsnyttig information såsom hur situationen ser ut för tågresenärer just nu 

och information till anhöriga.  
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5.3 Meningslängd 
 

Meningarna jag valt att undersöka är långa i jämförelse med meningarna i de 

undersökta artiklarna. De är alltså de längsta meningarna jag har i mitt material och 

inte någon norm för hur många ord en lång mening är.  

 Meningen i artikeln från SvD är 24 ord lång, meningen från DN 30 ord och 

meningen från dn.se är 24 ord lång medan meningen från ab.se är endast 16 ord lång. 

Meningarna i artikeln från Aftonbladet är överlag kortare än meningarna från Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 

Ex. 1 
Ombord på tåget finns 244 personer, flera av dem är allvarligt skadade och är  
fastklämda, sade vakthavande vid Östgötapolisen till TT strax efter olyckan. 

SvD 
Ex. 2 
 Nu väntar de oskadade passagerarna på att hämtas av bussar för att kunna fortsätta 
sin resa, sade polisens pressinformatör Mikael Skoog som vid 21-tiden på kvällen 
befann sig på olycksplatsen. 

DN 

Ex. 3 
Ledaren fick pojkarna att snabbt kasta sig ned på golvet, så att de inte träffades i 
huvudet av det som flög runt i vagnen. 

dn.se 
Ex. 4  
Hon vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador, säger Conny 
Wallon, chef för regionala sjukvårdsstyrelsen i Östergötland. 

ab.se 

 

Alla meningarna förutom ex.3 är citat och enligt mig anledningen till att de blir 

något längre än andra meningar. DN har den längsta meningen och har också 

högst lixvärde. Denna mening lämnar mer information än de andra då den också 

berättar när och var personen befann sig vid uttalandet.  
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5.4 Ord 
 

Jag har valt ut de tre mest frekventa nyckelorden i kontexten från alla artiklarna 

nämligen skada, olycka och tåg och räknat hur många gånger de upprepas i texterna. 

Jag har även räknat med ord som innehåller nyckelorden, när nyckelordet är ett led i 

en sammansättning som till exempel lokaltågen eller olycksplatsen eller när ordet har 

blivit substantiverat som t.ex. när skada blir skadades. 

 

 

Tabell 4. Nyckelord och deras frekvens  

 Skada Olycka Tåg 

DN 8 6 6 

dn.se 9 7 12 

SvD 6 8 8 

svd.se 8 8 11 

AB 5 2 8 

ab.se 5 2 8 

 

Att det är fler upprepningar i vissa artiklar kan självklart bero på att artikeln i sig är 

längre men om man ser till exempel på skillnaden på DN och dn.se så förekommer 

ordet tåg dubbelt så många gånger men orden skada och olycka bara en gång mer i 

artikeln på webben trots att den är längre. Detta förekommer på SvD där också tåg 

ökar mer än andra nyckelord i artikeln på webben.  

 AB har lika många ord men betydligt färre av nyckelorden skada och olycka. Ser 

vi på en större ledfamilj i artikeln så använder AB fler ord för att beskriva händelsen. 

Exempel tagna ur ingresserna på dn.se och AB: 

 

Ex. 5 
In i det sista försökte den unge föraren få bort traktorn från spåret. Sedan small  det och 
han slungades ur grävmaskinen av den enorma kraften från tåget. Men sent i natt 
kunde mannens anhöriga pusta ut när han vaknade upp på sjukhuset: 
– Pojken hade änglavakt. Inte ett ben är brutet  på honom, säger en kollega. 

AB 
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Det fetstilta i texten är ord som vi kopplar samman i kontexten med olycka och skada. 

Dessa målande ord ser vi inte i ingressen på dn.se.   

 

Ex. 6 
En kvinna fick l ivshotande skador och en man skadades allvarligt  i en olycka 
mellan ett X 2000-tåg och en traktorgrävare på söndagskvällen. Totalt skadades 18 
personer. 

dn.se 

I konkurrensen om läsare på webben är det viktigt att hamna högt upp när människor 

till exempel söker på webben via en sökmotor3. Fredrik Wackå förklarar i 

Webbredaktörens ABC vikten av nyckelord när man söker på webben. Söker man på 

ordet tågolycka så kommer den artikeln med flest antal tåg i sin rubrik, ingress och 

brödtext rankas högst på sökmotorn (www.wpr.se). Jag testade att söka på ordet 

tågolycka i sökmotorn Google för att se vilka av artiklarna på webben som kom först. 

Allra först kom dn.se med två artiklar om tågolyckor varav den andra var artikeln om 

olyckan vid Kimstad. Som andra nyhetsartikel kommer svd.se, dock på femte plats av 

länkarna. På elfte plats hittar vi länken till artikeln på aftonbladet. Det överensstämde 

alltså med antalet nyckelord med tåg då dn.se hade flest och ab.se minst antal ord med 

tåg i sin artikel (www.google.se 2010-12-18)  

 

5.5 Text och bi ld 

I 4.2 behandlades Björkvalls teori om högt och lågt när det gäller text och bild och att 

det som kommer högt har större informationsvärde. De undersökta artiklarna följer 

traditionen att placera den viktigaste informationen i texten först och är således 

deduktiv. Däremot varierar tidningsartiklarna i tryck och på webben i placering av 

bilder och det redogör jag för nedan. 

 

5.5.1 Dagens Nyheter 
På dn.se, direkt nedanför verktygsfältet, finns en annons med gul bakgrund. Man kan 

skapa en visuell framskjutenhet genom att bland annat ha en avvikande färg på 

                                                
3    Sökmotor, program eller tjänst på Internet som avsöker stora mängder data efter förekomster av det 

eftersökta (Nationalencyklopedin) 
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bakgrunden. Annonsen framstår alltså som mer viktig på detta sätt, menar Björkvall 

(2009:87). Längre ned i artikeln på dn.se finns en annons som är något 

uppseendeväckande då den delar artikeln i två. Den är inte bara framstående på grund 

av annan bakgrundsfärg utan annonsen är också rörlig och med jämna mellanrum så 

ändrar sig bilden.  

 Enligt Björkvalls modell för informationsvärde kan man se att på dn.se är artikeln 

vänsterställd och alltså given information medan i DN är artikeln till höger och här 

alltså ny information. På dn.se finns en kort spalt till höger om artikeln med olika val 

som t.ex. att rekommendera artikeln till andra, blogga om den eller skriva ut artikeln. 

Till höger om denna en spalt finns länkar till andra nyheter på dn.se.  

 I DN finns en bild i översta högra hörnet av artikeln, det som Björkvall beskriver 

som ideal och ny information. Bilden är på det skadade tåget och visar den sida som 

slets upp, vilket jag tror artikelns rubrik syftar på: Sidan på tåget slets upp – tio 

skadades (bild 1). På dn.se finns ingen bild på tåget eller bild som ger någon 

associationer till händelsen i artikeln. Dn.se har istället för en bild från olyckan lagt 

till en annons högst upp och en annons mitt i texten.  

 

 
Bild 1. Artiklarna från Dagens Nyheter, dn.se t.v. och DN t.h.  
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5.5.2 Svenska Dagbladet 

På svd.se kommer, direkt under verktygsfältet, ett filmklipp från SvD:s webb-tv. 

Filmklippet fanns inte i artikeln från början då det endast var en bild på det skadade 

tåget. Tv-klippet har tillkommit i uppdateringen av webbsidan. Svd.se har även en 

rörlig annons under filmklippet, direkt efter ingressen. Dn.se placerade däremot 

annonsen längre ned i texten.  

 Även placeringen av text och information är samma som i DN och dn.se då 

artikeln på webben är vänsterställd och artikeln i papperstidningen är högerställd. 

Samma placering på svd.se som på dn.se där man placerat en spalt till höger om 

artikeln med olika val för läsaren att interagera med artikeln på. På svd.se finns en 

spalt med en illustrerad karta över var Kimstad ligger och under denna en spalt med 

länkar till andra nyheter. I spalten längst till höger på svd.se finns länkar till andra 

nyheter på webben, som saknar samband med olyckan, blandat annonser.  

 Bilder finns det betydligt fler av på både SvD och svd.se i jämförelse med DN och 

dn.se. I SvD finns det två bilder i artikeln. Också här finns en bild högst upp och 

sedan bild längst nere i högra hörnet. På svd.se finns en bild av tåget och i 

uppdateringen finns en film från olycksplatsen. Här skiljer sig Svenska Dagbladet sig 

ifrån Dagens Nyheter i båda tidningsformerna. SvD och svd.se har en bild/filmklipp 

överst i annonsen och sedan rubrik där DN hade rubriken överst och dn.se hade en 

annons överst.  
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Bild 2. Artiklarna från Svenska Dagbladet, svd.se t.v. och SvD t.h. 

5.5.3 Aftonbladet 
Aftonbladet är den tidning i min undersökning som har gett mest utrymme åt nyheten 

och speciellt i papperstidningen där man har ett helt uppslag för nyheten jämfört med 

en halv sida i SvD och en fjärdedel av sidan i DN. Förutom den stora bilden på tåget 

som inleder artikeln på ab.se finns längre ner i artikeln två bilder till som man kan 

förstora upp genom att klicka på dem. En sådan funktion finns ej i artiklarna vare sig 

på svd.se eller dn.se  

 Båda artiklarna skiljer sig från de andra i placering av information. På ab.se kan vi 

tydligare se Björkvalls modell då spalten längst till vänster innehåller länkar till alla 

ab.se:s olika delar, artikeln är i centrum och till höger om artikeln kommer länkar till 

andra nyheter (ny information). Även i AB är artikeln vänsterställd till skillnad från 

DN och SvD som var högerställda på sidan och centrerade på uppslaget. Nästan hela 

uppslaget består av bilder och jag skulle vilja påstå att den stora bilden på uppslaget är 

det som är i centrum.  

 AB har också valt en personlig stilmarkör i sin artikel när de har bilder längst ner 

till vänster på de journalister och fotografer som arbetat med artikeln och alla tittar de 

in i kameran. Att som journalist på bild möta läsarens blick kan påverka läsaren att 

fortsätta uppmärksamma nyheten menar Björkvall (2009:21). Detta saknas i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet då journalisten endast framträder med ett namn i 

slutet av artikeln.  

 I AB finns en illustration över hur olyckan gick till steg för steg med tåget och 

grävmaskinen.  

 Annonserna skiljer Aftonbladets artiklar från de andra två tidningarna. Även om 

det finns gott om annonser på ab.se, fler än på svd.se och dn.se, så är det ingen annons 

som delar av artikeln på ab.se som fallet var i dn.se och svd.se.  
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Bild 3. Artiklarna från Aftonbladet, t.v. ab.se och t.h. AB 

 

6. Diskussion 
 

Jag började detta arbete med två frågor och ska nu besvara dem.  

 

Finns det skillnader i  språket när det gäller längd, meningslängden 

såväl som artikellängden, och läsbarheten?  

Geijers och språkrådets råd var att texter på webben ska vara kortare än vanliga texter. 

Detta var något som inte alls stämde överens med de undersökta artiklarna då 

artiklarna på webben var längre än sina respektive i papperstidningarna. 

 En annan upptäckt var att vissa nyckelord ökade mer på webben och detta enligt 

mig beror på att man vill hamna högt upp i sökmotorerna. 

 

Finns det skillnader i  semiotiken? 

En stor skillnad är att artiklarna på dn.se och svd.se har en annons högt upp som delar 

av artikeln. Ser man till Björkvalls teori om högt och lågt betyder detta att dessa 



 23 

annonser har ett högt värde och ska anses viktiga för läsaren. I kapitel 1.1 står det att 

mediesamhället befinner sig i en ekonomisk kris och är idag beroende av annonsörer. 

Min fråga i inledningen till undersökningen ” Får läsarna samma tidning när den inte 

finansieras av sina prenumeranter?” kan alltså dels besvaras med att vi får en tidning 

mer påträngande annonser på webben.  

Det verkar alltså som att annonsörerna har hittat en ny marknadsstrategi på webben 

med rörliga annonser placerade mitt i läsarens direkta blickfång.  

 

Låt oss titta tillbaka på den lathund från språkrådets hemsida som behandlades i 

kapitel 2.  

Text: 
• Är texten hälften så lång som på papper? 
• Kan du byta ut eller förklara några ord eller förkortningar? 
• Har du markerat ledord i texten med fetstil för att underlätta för skumläsarna? 

 
När det kommer till text så är resultatet tvärt om på första punkten, artiklarna på 
webben är inte hälften så länga som på papper utan istället längre än i 
papperstidningarna. 
 Svåra ord eller förkortningar som försvårar läsbarheten är ytterst sällsynt i de 
undersökta artiklarna. 
 Artiklarna på webben hade ökat frekvensen av vissa nyckelord, ordet tåg ökar mer 
än de andra valda orden på både dn.se och svd.se. Här är jag mindre säker på 
anledningen då det både kan handla om att öka kohesionen, sammanhanget, i artikeln 
men också bero på strategiska val för att hamna högt upp vid en sökning via en 
sökmotor på webben. Inga nyckelord är markerade men i vissa av artiklarna har man 
underrubriker i fetstil vilket underlättar för den som vill hoppa i texten.   
  
Grafik och bilder:  

• Förklarar och förstärker bilderna det sagda? 
• Ger bilderna rätt associationer? 
• Har du markerat viktiga nyckelord med fetstil? 

 
I den mån det finns bilder så både förklarar och förstärker de vad artikeln handlar om. 
Dn.se är den enda som inte har en bild från olyckan i artikeln. Däremot har dn.se en 
annons ovan artikeln på det ställe där de andra webbplatserna valt att publicera en 
bild.  
 De bilder som finns från olyckan är alla på räddningspersonal som arbetar med 
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tåget eller endast på det skadade tåget som på svd.se. De ger associationer till en svår 
olycka vilket också händelsen beskrivs som i alla artiklarna. 
 Alla artiklarna utom svd.se använder sig av fetstil i texten för att dela upp artikeln 
och informationen. Detta gör det betydligt lättare att skumma eller hoppa i en text, 
som togs upp i kapitel 2. På webben är läsaren mer otålig medan den som sitter med 
en papperstidning eventuellt har mer tid.  
 
6.1 Vidare forskning 
 
Allt pekar mot en större förändring inom den traditionella journalistiken men ingen 

kan spå framtiden. I år, 2010, är läsplattan årets julklapp och vissa, såsom Dagens 

Nyheter, har varit snabba ut på denna nya marknad där du kan läsa tidningen på din 

elektroniska läsplatta. Men hur många vill betala för att läsa gårdagens tidning när 

man kan läsa den gratis på webben? 

 

Förslag på hur man utvecklar denna undersökning är att göra en större undersökning 

på nyhetsartiklar och inkludera fler tidningar. Man kan också titta på andra delar av 

tidningen eller hela tidningen. Sverige har fler medier som idag använder sig av mer 

utförliga webbsidor och publicerar artiklar på webben. Man kan jämföra radio, tv och 

tidning där alla tre medierna idag har publicerade texter på sina webbsidor men där 

radio- och tv-journalisterna använder sig av ett talat språk i sitt arbete istället för att 

skriva. Går det kanske att se stora skillnader där?  

 Hur står sig public service mot de andra medierna och hur förändrar sig Sveriges 

Radio för att överleva i konkurrensen?  
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