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Sammandrag 

I denna uppsats presenteras en undersökning om språkförändring och språkutveckling i 

Dagens Nyheter. Syftet är att undersöka vilka stilistiska och visuella skillnader som finns 

mellan tidningstexter från årtalen 1965, 1990 och 2015. Jag tittar på syntaktiska, lexikala och 

visuella skillnader i språket. Utgångspunkten är stilistisk, och jag gör både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. Resultatet av undersökningarna bekräftar min hypotes om att 

texterna var mer svårlästa, formella och nominala förr i tiden. Bisatserna var fler år 1965 än 

under de senare årtalen, och även läsbarhetsindex var högre. Visserligen finns det fler långa 

substantiv i texterna från 1990 och 2015, men det är helt i enlighet med de generella dragen i 

språkutvecklingen. Jag kan även konstatera att de kvantitativa mätningarna inte visade så 

mycket som jag förutspått, men att det går att se stora skillnader i de kvalitativa analyserna.  

 

Nyckelord: språkförändring, språkutveckling, stilistik, stilanalys, Dagens Nyheter 
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1. Inledning 

Språkförändring är ett omdiskuterat begrepp som ständigt återkommer i utredningar, debatter 

och diskussioner. Vissa parter är positivt inställda, medan andra ser dem som ett hot mot det 

svenska språket. Oavsett vilken ståndpunkt man har i denna fråga är det uppenbart att 

förändringarna ständigt sker. Detta är ett faktum som aldrig kommer att ändras, eftersom 

språk är levande.  

     Det är dock inte nödvändigtvis så att språket förändras lika mycket, eller ens på samma 

sätt, inom olika domäner i samhället. Ibland är det morfologiska förändringar som sker, och 

ibland är det syntaxen som förnyas. Vissa språkbrukare kanske är mer konservativa än andra, 

vilket kan leda till att deras språk påverkas mindre än andras. Trots detta kan de aldrig helt 

slippa undan språkförändringen. Tids nog kommer den att ske – om än mer eller mindre 

påtagligt.  

     Olika språkliga undersökningar radas upp efter varandra och är ständigt aktuella, men jag 

har upptäckt ett område som jag upplever tar mindre plats än andra. Det gäller språket i 

tidningar. Trots att många svenskar har en fysisk papperstidning i hemmet, en löpande 

prenumeration av en e-tidning eller läser artiklar genom webben, är det få undersökningar 

som handlar om rent kvantitativa och kvalitativa aspekter när det gäller tidningsspråk. Det 

finns ett flertal olika texter som utforskar delar av tidningsspråket eller renodlad stilistik, men 

de undersöker inte exakt det jag vill åt. Exempel på några sådana texter är Danells Något om 

tidningssvenskans idrottsmetaforer (1962), Conons Rubrikspråket på Dagens Nyheters 

förstasidor (1973) och Gellerstams Jämförande vokabulärstudier i svensk morgonpress 1965 

(1970). 

     Dessutom är det ont om texter som har anknytning till detta århundrade – den period där 

internet har expanderat som allra mest, och därmed borde ha satt stora spår i 

språkutvecklingen. Det gäller kanske framför allt för tidningsspråket. Enligt mig är det ett 

tomrum i forskningen, och jag tänker försöka minska det med hjälp av denna uppsats.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur språket i dagstidningen Dagens Nyheter har 

förändrats och utvecklats mellan årtalen 1965, 1990 och 2015. Jag vill se hur ledare och 

nyhetsartiklar skiljer sig åt mellan dessa årtal – och om det finns några skillnader mellan de 
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två texttyperna. Undersökningen bygger på syntaktiska, visuella och lexikala skillnader, och 

undersöker exempelvis bisatser, fundament, ordlängd och texternas visuella utformning.  

     Min hypotes är att det finns mycket stora språkliga och visuella skillnader. Jag tror att 

dåtida tidningstexter hade en mer formell och nominal stil, med längre fundament och mer 

komplicerad meningsbyggnad än de nutida texterna, samt en mindre lättläst och tydlig visuell 

utformning. Dessutom tror jag att nyhetsartiklarna har genomgått större förändringar än 

ledarna.   

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag bakgrunden till mitt examensarbete, och redogör kring en del av 

den forskning som har bedrivits tidigare. Den knyter an till min uppsats på sina håll, men är 

inte identisk med ämnet som berörs. 

 

2.1 Språkutveckling  

Språkutveckling är ett område som ständigt uppmärksammas. Både svenskan och utländska 

språk studeras, och förändringarna i dem diskuteras och analyseras. De utländska språkens 

inverkan på svenskan studeras i detalj för att språkvården ska kunna bedrivas på rätt sätt. På 

webbplatsen för Institutet för språk och folkminnen presenteras det språkvårdsarbete som 

bedrivs i Sverige. Men utvecklingen kontrolleras inte bara av auktoritativa språkbrukare, utan 

av hela svenska folket. Eftersom språket är en stark identitetsmarkör är befolkningen 

intresserad av att ha inflytande. Dessutom påverkas språket av både ideologiska och 

strukturella samhällsförändringar. Därför är språkutveckling och språkförändring ständigt 

aktuella områden.  

    I Ulf Telemans bok Tradis och funkis – Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800 

(2003) redogör författaren utförligt för just språkutveckling. Han presenterar sex 

språkriktighetsargument som har påverkat språket: skrivbrukskriteriet, talenlighetskriteriet, 

konsekvenskriteriet, tydlighetskriteriet, lätthanterlighetskriteriet och läsbarhetskriteriet 

(Teleman 2003:129–30). Ett genomgående drag bland dessa sex argument är att texter ska 

vara tydliga och konsekventa, och därmed lätta att ta till sig. Språkriktighetsargumenten ledde 

så småningom till att myndigheter och journalister insåg att ändamålsenlighet och 

mottagaranpassning var viktigt. Därmed blev offentliga texter mer lättlästa och mer anpassade 
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till mottagare med olika bakgrund och utbildningsnivå (2003:221) Det vårdade talspråket blev 

idealet för skriftspråket, vilket således ledde till att tidningstexter blev mer förståeliga och 

okomplicerade. Pressen insåg att förändringen behövde ske, för att allt större läsarskaror 

skulle kunna nås. Det var ett måste, i och med att antalet lösnummersålda kvällstidningar 

ökade drastiskt efter andra världskriget (2003:37). 

     Språkforskaren Olle Josephson tar upp liknande aspekter som Ulf Teleman, men 

presenterar även en egen teori om språkets utveckling. Där han nämner fem huvudtendenser 

inom språkförändring: internationalisering, visualisering, intimisering, teknifiering och nya 

förhållanden mellan tal och skrift. Dessa kan appliceras på språkets alla användningsområden 

(Josephson 2004:49). 

     Ytterligare en aspekt som har påverkat språkutvecklingen är Du-reformen som infördes på 

1970-talet. Enligt Jan Svensson (1993:39) möjliggjorde den ett flertal andra språkliga 

förändringar – både i myndigheter och massmedier. Exempel på dessa är syntaxförenklingen 

och stilförskjutningen. 

   Eva Mårtensson presenterar och diskuterar språkförändring i Förändringar i 1900-talets 

svenska – en litteraturgenomgång (1997). Hon inleder sin artikel med att konstatera att 

förändringar i språket och samhället påverkar varandra, och att ”förändringar på skilda 

språkliga nivåer kan kopplas till övergripande förändringar i den samhälleliga strukturen” 

(Mårtensson 1997:101).  

     Mårtensson menar att språket i huvudsak har blivit mer enkelt och utjämnat. Detta 

förklaras med att tal- och skriftspråk har närmat sig varandra, och att gränserna mellan olika 

stilarter har blivit mer otydliga. Mårtensson menar att det beror på en rad olika faktorer, 

såsom industrialiseringen och den efterföljande urbaniseringen, samt de språkliga normerna 

och konventionerna som skapades (1997:101). Hon konstaterar att skriftspråket förändras 

drastiskt på ett flertal sätt under 1900-talet. Bland annat används kortare meningar och mindre 

komplicerad meningsbyggnad. Det beror på att antalet bisatser, och deras komplexitet, 

minskar. I och med denna förändring ökar antalet långa och mycket långa ord (1997:190–

193). 

    Även idag, på 2000-talet, är det viktigt med tydliga texter och ett lättillgängligt språk. Detta 

märks tydligt om man ser till det arbete som Språkrådet gör. På hemsidan för Institutet för 

språk och folkminnen beskriver de sina arbetsområden. Bland annat ansvarar de för att 

myndighetstexter och andra offentliga publikationer ska följa klarspråksprincipen, och de 

arbetar aktivt för att utbilda den svenska befolkningen inom detta fenomen. I och med att 

Språklagen (Svensk författningssamling 2009:600) lanserades blev myndigheter och andra 
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offentliga organ tvungna att skriva lättförståeligt och mottagaranpassat. Det anses nämligen 

vara en demokratisk rättighet för det svenska folket att kunna förstå myndighetstexter. Det 

som lagstadgas letar sig i regel även vidare till andra områden, såsom tidningsredaktioner, 

företag av olika slag samt privatpersoner. På så sätt sprids Språkrådets reformer och 

hållpunkter till hela svenska folket. 

 

2.2 Tidningsspråkets utveckling 

Olle Josephson menar att det finns en rad förändringar inom visualiseringen, och att det 

skedde mycket under flera olika årtionden (Josephson 2004:82–89). Det blev allt vanligare att 

blanda skrift och bilder i exempelvis dagstidningar under årens lopp. Men även i texter helt 

utan foton kan man se att visualiseringen har påverkat – rubriker, styckeindelning och 

punktlistor räknas nämligen också. När ordbehandlingsprogrammen kom på 1980-talet var det 

dessutom möjligt att arbeta med marginaler, storlekar och kontraster. När webbtexterna kom 

blev det allt mer nödvändigt att arbeta med visualiseringsgrepp för att läsaren inte skulle 

tappa bort sig. 

     Den språkliga tendensen som kanske har haft störst påverkan på tidningsspråket under de 

senaste tjugo åren är teknifieringen (2004:104–112). Majoriteten av den svenska befolkningen 

kan ta del av webbtext i och med den allt större internetutbredningen. Myndigheter, företag 

och tidningar kan nå ut till många människor på ett okomplicerat sätt. Men det ställer 

självfallet krav på språket som används i dessa offentliga texter.  

     Först och främst måste den visuella aspekten av texten fungera felfritt, eftersom 

webbtexter är komprimerade. Det finns mycket information på liten yta på en webbplats, 

eftersom annonser, texter, bilder och länkar blandas. Således måste texten i sig vara tydlig, så 

att läsaren inte riskerar att tappa bort sig.  

     Dessutom måste svårighetsgraden på texterna anpassas efter mottagarnas utbildningsgrad 

och kunnighet. Eftersom så många människor kan ta del av informationen, måste den 

utformas så att samtliga kan förstå. Därmed blir skribenterna tvungna att hålla sig på en något 

lägre nivå än förr i tiden, då det kanske främst var högutbildade personer som läste 

papperstidningen.  
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2.3 Tidningsspråk – en kort forskningsöversikt  

En text som jag har använt som utgångspunkt i mitt examensarbete är Hans Strands 

avhandling Nusvenskt tidningsspråk – Kvantitativa studier av reportage i morgon-, kvälls- 

och veckopress (1984). Den gav mig en inblick i passande tillvägagångssätt och 

problemformuleringar som jag kunde ha användning av. 

     Hans Strand studerar språklig variation inom samma genre, men i tre olika medier. Genom 

att analysera materialet som han samlade ihop år 1976 ville han bidra till kunskapen om 

tidningsspråket, och om språklig variation rent generellt.  

     Strand nämner två anledningar för sitt val av ämne – en kvantitativ och en kvalitativ. Den 

kvantitativa avser det faktum att en stor andel av svenskarnas sammanlagda lästid under en 

dag ägnas åt tidningsmaterial. Den kvalitativa avser att tidningsspråket därmed får stort 

inflytande på allmänhetens språkbruk ”genom att dagligen tillhandahålla mönster och 

modeller av olika slag och på så sätt bidra till den allmänna språkutvecklingen” (Strand 

1984:3).  Han menar även att det allmänna språkbruket återspeglas väl i tidningsspråk, och att 

det därför är intressant att studera. 

     De variabler som undersöks i avhandlingen är läsbarhetsindex, ordförråd, ordklasser och 

anföringar. Hans Strand förklarar användningen av läsbarhetsindex med att han anser att ”det 

kan användas både som läsbarhetsmått och som språkligt mått” (Strand 1984:25). Om det 

senare menar han att läsbarhetsindex ger en indikation på hur grammatiskt komplex en text är, 

samt hur hög den lexikaliska precisionen är.  

     Det resultat som Strand kommer fram till i sin avhandling är att morgontidningarnas 

språkbruk är det mest komplexa av de tre tidningstypernas. Han förklarar detta med att 

morgontidningarnas reportage oftast har de mest informerande syftena och innehåller flest 

tunga ämnen. Dessutom menar han att deras läsarskaror tillhör en högt placerad 

socioekonomisk grupp, och att tidningarna står fritt i sitt ekonomiska förhållande till publiken 

(1984:145–146). Strand poängterar att flera av dessa faktorer samverkar och på så sätt skapar 

skillnaderna i språkbruket mellan de olika medierna. 

     En annan text som har varit till nytta i mitt arbete är Jan Svenssons Språk och offentlighet 

– Om språkbruksförändringar i den politiska offentligen (1993). Här presenterar författaren 

kvantitativa analyser av riksdagsmaterial, ledare, nyhetsartiklar och fackförbundspress. Han 

har bland annat undersökt syntaktiska drag och ordklassfrekvenser. Eftersom jag studerar 

ledare och nyhetsartiklar, nöjer jag mig med att presentera dessa delar av Svenssons bok. Jag 

begränsar mig även till att kommentera delarna som berör syntaktiska drag, ordklass-
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frekvenser och långa/överlånga ord, eftersom dessa variabler undersöks i min egen uppsats. 

Strands definition av långa ord är sådana på 7 bokstäver eller mer, medan ord på mer än 14 

bokstäver räknas som överlånga. För att göra det mer överskådligt presenteras hans resultat i 

tabeller. 

     När det gäller ledare kommenterar Svensson bisatsfrekvensens utvecklingskurva. Han 

konstaterar att den ökar mellan 1945 och 1965, men att den sedan sjunker kraftigt under 1975 

och 1985. Att meningarna inte blir kortare när denna typ av förändring sker, förklarar han 

med att graden av samordning istället ökar (1993:101). 

 

Tabell 1 Procentuell fördelning av ordklassfrekvens och ordlängd i ledare 

   1965  1985 

Substantiv  24,4  26,0 

Långa ord  28,2  31,9 

Överlånga ord  4,2  4,3 

Verb   18,0  16,5 

 

I tabell 1 kan vi utläsa att Svensson inte har kunnat hitta några stora skillnader över tid i 

ledarna när det gäller långa och överlånga ord (1993:108). 

     I avslutningen konstaterar författaren att det inte har skett några större förändringar i 

språket i ledarna som har undersökts. Det enda han kommenterar är att syntaxen har 

förenklats. Han konstaterar att detta resultat kan bero på tre tänkbara scenarion: att 

materialurvalet är felaktigt, att metoden som har använt inte är relevant, eller att 

ledarskribenterna inte har behövt anpassa sig till språkutvecklingen på samma sätt som andra 

skribenter har gjort. (1993:119–121).  

     I kapitlet om nyhetsartiklar inleder Svensson med en hypotes om artiklarnas utveckling. 

Han skriver att ”det är naturligt att anta att texternas karaktär har förändrats i takt med den 

allmänna språkförändringen, som framförallt kännetecknas av ökande grad av 

lättillgänglighet…” (Svensson 1993:122). Han menar även att den ökade 

professionaliseringen bland journalister kan påverka, eftersom den ställer krav på enhetlighet 

och regler för skrivandet.  

     Svensson konstaterar att meningarna i nyhetsartiklarna är kortare än i övriga delar av 

materialet, och menar att detta är i enlighet med den allmänna språkutvecklingen. Han skriver 

även om att det går att se en stor förändring i journalistiken – nämligen användningen av 

pratminussekvenser för att återge en intervjuad persons formulering (1993:123–125). 
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Tabell 2 Procentuell fördelning av ordklassfrekvens och ordlängd i nyhetsartiklar 

   1965  1985 

Substantiv  28,1  27,6 

Långa ord  32,3  27,8 

Överlånga ord  5,4  4,4 

Verb   16,6  18,1 

 

I tabell 2 ser vi att det sker en stor sänkning för de långa och överlånga orden i 

nyhetsartiklarna mellan 1965 och 1985. Svensson tror att det kan bero på de allt större kraven 

på läsbarhet (1993:141). Han konstaterar även att verben ökar, men att skillnaderna mellan 

1945 och 1985 inte är signifikanta. Det faktum att både substantiv- och verbfrekvensen ökar 

förklarar Jan Svensson med att innehållstätheten har ökat.  

     I sammanfattningen kommenterar Svensson sitt resultat. Han konstaterar att artiklarnas 

syntax följer den allmänna språkutvecklingen. Det innebär kortare meningar och färre 

bisatser. Dessutom påverkar de nya förutsättningarna för journalistiken och synen på 

texttypen. Svensson poängterar även att det har blivit vanligare att skriva ut egennamn i 

artiklarna, vilket gör att personcentreringen ökar (1993:148–149).      

 

 

3. Material  

Undersökningen bygger på totalt tolv tidningstexter från dagstidningen Dagens Nyheter. 

Dessa texter hämtas från DNs webbarkiv (www.arkivet.dn.se) under september 2015, och det 

rör sig om utgåvor från årtalen 1965, 1990 och 2015. Att jag väljer texter från år 2015 beror 

på att jag vill ha nutida texter representerade i min undersökning. Sedan har jag gått bakåt i 

tiden och valt texter med 25 års mellanrum. Texttyperna jag har fokuserat på är ledare och 

nyhetsartiklar. Det är totalt sex ledare och sex nyhetsartiklar från tre olika årtal. Anledningen 

till mitt val av texter är att ledarna skildrar tidningens anda och inte låter skribenten träda fram 

lika mycket, och för att nyhetsartiklarna är under ständig förändring.  

    Texterna har tilldelats arbetsnamn, eftersom jag inte ständigt har velat skriva ut rubrikerna. 

Ledarna och artiklarna från den 15 mars har därför kallats Ledare 1 och Nyhetsartikel 1, och 

de från den 15 september har således kallats Ledare 2 och Nyhetsartikel 2.  

     Jag har valt utgåvor från den 15 mars och den 15 september, från tre olika årtal. Detta är ett 

slumpmässigt val, eftersom utgivningsdatumet inte är relevant. Jag har dock försökt hålla mig 

till samma datum. De enda texterna som avviker från mönstret är Ledare 1 och Nyhetsartikel 

1 från 2015. Det beror på att jag inte har kunnat komma åt texterna varken i arkivet eller på 

http://www.arkivet.dn.se/
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webben. Därför har jag valt texter från den 28 augusti. Detta har naturligtvis inte påverkat 

analysen på något sätt.  

    Urvalet sträcker sig från 1965 till 2015, vilket ger analysen en relativt stor bredd. Att jag 

dessutom har valt att analysera tolv texter, vilket är totalt 28 sidor, har gett mig ett relativt 

stort material. Därför har jag haft möjligheten att dra en del generella slutsatser, samtidigt som 

jag har kunnat jämföra de olika årtalen med varandra på ett ingående sätt. Det har dock varit 

viktigt att ständigt ta hänsyn till att skribentens närvaro alltid kan lysa igenom – oavsett vilket 

årtal texten kommer ifrån. Sändaren sätter alltid sin personliga prägel på texten. 

 

 

4. Metod  

I detta kapitel presenterar jag de analysmetoder som jag använder mig av i mitt arbete. Det är 

både en kvalitativ textanalytisk metod och en kvantitativ metod. Jag undersöker hur texterna 

presenteras visuellt, och det är den kvalitativa delen av min analys. De stilistiska analyserna 

har dock också kvalitativa inslag i viss mån, eftersom jag analyserar mina kvantitativa resultat 

och jämför dem med tidigare forskning. Jag redogör även kring hur jag går tillväga i min 

arbetsprocess.  

 

4.1 Textanalys 

Jag använder mig av en textanalytisk metod när jag går igenom mitt material. Utgångspunkten 

är stilistisk, vilket innebär att jag exempelvis undersöker stildrag och stilmarkörer i texterna. 

Även texternas rent visuella utseende spelar in i min analys.  

     Per Lagerholms bok Stilistik (2008) fungerar som min handbok i analysarbetet. Därmed 

tittar jag på en rad av de faktorer som han anser vara värdefulla. Även om jag har undersökt 

samma saker i samtliga texter är det inte säkert att stilanalyser tar upp samtliga stilmarkörer. 

Det beror på att de kanske inte finns representerade i alla texter.  

     Det är intressant att titta på förhållandet mellan grafiska och syntaktiska meningar, 

eftersom de visar fördelningen mellan fullvärdiga satser och det som endast är en mening med 

stor bokstav och punkt.  
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    Även bisatser spelar en stor roll i syntaxen. Här är det möjligt att titta på bisatsernas 

komplexitet, samt om texten har hypotax eller paratax – det vill säga om den domineras av 

underordning eller samordning. 

     Jag lägger stor vikt vid fundament i min analys. En text med långa fundament kallas för 

vänstertung, och en sådan text brukar ofta ha ett formellt stildrag. Texter med korta 

fundament är således högertunga, och befinner sig därmed på den andra sidan av stilaxeln. 

Jag delar upp dem i korta och långa fundament – de förstnämnda består av 4 ord eller mindre, 

och de senare av mer än 4. Klassificeringen har jag gjort själv, eftersom Lagerholm inte ger 

någon konkret definition av långa fundament. Däremot skriver han att fundamentlängden i 

bruksprosatexter ligger på 3,1 ord, medan den i författningstext ligger på 6,0 ord (2008:131). 

Min indelning ligger någonstans i mitten.  

      Utöver rent syntaktiska stilmarkörer tittar jag även på ordklasser. De kan påverka en text, 

och vår uppfattning om den, oerhört mycket. En nominal text upplevs ofta som tung och 

svårläst, medan en text med många verb i regel är lättare att ta till sig. 

     En aspekt av detta är nominalkvoten, även kallad N/V-kvoten. Jag har valt att använda mig 

av en enkel variant, där jag har dividerat antalet substantiv med antalet verb. Det ger en 

indikation på hur informationstät texten är, och visar således på ett samband med tal- eller 

skriftspråklighet. Lagerholm skriver att enkla texters nominalkvot ligger på 1, bruksprosa 

ligger på 1,5 till 2, och mycket informationstäta texter har över 2 (2008:133). 

     Jag undersöker även andelen substantiv, samt längden på dem. De delas in i långa 

substantiv (7 bokstäver eller mer) och mycket långa substantiv (14 bokstäver eller mer) – 

detta i enlighet med Jan Svenssons indelning (1993:63).  

     Även andelen verb undersöks, och jag kommenterar hur stor andel av dem som är passiva. 

Det beror på att en text med hög andel passiva verb ofta upplevs som formell och 

skriftspråklig. 

     När jag undersöker de visuella aspekterna tittar jag exempelvis på styckeindelning, 

rubriker och textens placering på tidningssidan. Detta är den renodlat kvalitativa delen av min 

analysmetod.  

 

4.2 Läsbarhetsindex 

Som komplement till den textanalytiska metoden använder jag mig av läsbarhetsindex. Det är 

en formel som konstruerades år 1968 av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson (1968). 
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Den togs fram för att det skulle gå att räkna ut texters läsbarhet på ett enkelt sätt, och för att 

det skulle finnas en skala som talade om hur komplicerad en text faktiskt är: 

 

Läsbarhetsindex 

Mycket lättläst, barnböcker   < 30 

Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar  30-40 

Medelsvår, normal tidningstext   40-50 

Svår, normalt värde för officiella texter  50-60 

Mycket svår, byråkratsvenska   > 60 

 

Formeln adderar förekomsten av långa ord i en text i procent, med textens genomsnittliga 

meningslängd i antalet ord. På så sätt får vi en indikation om textens svårighetsgrad. Viktigt 

att komma ihåg är dock att detta endast är en indikation – formler kan aldrig ge ett slutgiltigt 

svar. Allt textanalytiskt arbete kräver därför tolkning.  

     Däremot är det möjligt att titta på läsbarhetsindex för att få en ungefärlig uppfattning om 

hur en text ter sig i jämförelse med andra texter. Genom att ställa värden för texter från olika 

årtal bredvid varandra, får jag snabbt en indikation på om svårighetsgraden har förändrats. 

Sedan får mina textanalyser avgöra om den indikationen är sanningsenlig eller inte.  

     Jag använder mig av www.lix.se när jag undersöker läsbarhetsindex i texterna. Efter att ha 

kontrollräknat ett fåtal texter och jämfört mina resultat med de jag fick på www.lix.se, kan jag 

konstatera att de stämmer överens relativt väl. Därför har jag valt att inte räkna ut 

läsbarhetsindex själv på samtliga texter. Jag utgår från att det finns en felmarginal, men att 

den inte är tillräckligt stor för att det ska påverka mitt slutliga resultat avsevärt. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag har börjat med att välja ut mitt material noggrant – det presenteras i 4. Material. Eftersom 

jag har använt mig av inskannade bilder och inte rena textfiler, har jag varit tvungen att skriva 

av texterna för att få dem i ett format där det har varit möjligt att arbeta fritt med dem. På så 

sätt har det varit lätt att enbart utgå från text och ord, istället för att distraheras av form, 

textstorlek och andra potentiellt störande moment. 

     Efter detta förarbete har jag gjort grammatiska analyser. Därmed har det blivit tydligt hur 

långa fundamenten är, hur stor andel bisatser det finns och om det finns några 

http://www.lix.se/
http://www.lix.se/
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meningskonstruktioner som avviker från normen. Det har underlättat det fortsatta arbetet med 

stilanalyserna. 

     När jag har gjort stilanalyserna har jag utgått från Per Lagerholms (2008) tillvägagångssätt. 

Varje text har lästs igenom ett antal gånger för att jag ska få en god uppfattning om den, och 

sedan har jag påbörjat mina stilanalyser. Resultatet har skrivits ned under arbetets gång. 

Avslutningsvis har jag tittat på vilka övergripande skillnader som har gått att utläsa ur 

resultatet. På så sätt har jag kunnat avgöra på vilket sätt språket har utvecklats.  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras stilanalyserna. De innehåller både rent kvantitativa resultat, 

kvalitativa analyser och exemplifieringar Jag väljer att blanda resultat med analyser, eftersom 

jag anser att det är den absolut bästa metoden vid stilistiskt arbete. Varje stilmarkör måste 

analyseras enskilt innan det går att dra några slutsatser om hela texten. 

     Texterna analyseras var för sig, och en tabell presenteras i anslutning till varje text. Den 

procentuella andelen presenteras för de variabler där det är möjligt. Varje stilanays inleds med 

en kort analys av textens visuella framtoning, för att det ska vara möjligt att se hur 

visualiseingen har utvecklats under perioden mellan 1965 till 2015. 

     Texterna delas in i Ledare 1, Nyhetsartikel 1, Ledare 2 och Nyhetsartikel 2 och presenteras 

i årtalsordning (1965, 1990 och 2015). De står även i datumordning.  

 

 

5.1 Texter från 1965 

5.1.1 Ledare 1, 1965 

Ledaren befinner sig högst upp i tidningens vänstra hörn, på uppslagets vänstra sida. Texten 

består av tre smala spalter, och omges av texter som berör andra ämnen. Direkt efter ledaren, 

till och med i samma spalt, följer en notis. Under ledaren finns även en annons, och uppe till 

höger finns en illustration utan tillhörande text.   

     Rubriken är tydligt markerad med stor, centrerad och fetstilt text, och därunder följer en 

slags ingress. Den är större än brödtexten, men avsevärt mycket mindre än rubriken. Den är 

dock inte skriven i fetstil. Brödtexten är liten, och är skriven i samma typsnitt som övriga 

brödtexter på uppslaget.  
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Tabell 3 Ledare 1, 1965 

Variabel     Antal  Procentuell fördelning   

Fundament    32   - 
Långa fundament    7   22  

Grafiska/Syntaktiska meningar  32/82   - 

Bisatser     18   21    

Ord     668   - 

Substantiv    184   28  

Långa substantiv    108   59  

Mycket långa substantiv    22   12  

Verb     95   14  

 

Textens läsbarhetsindex är 55, vilket gör att den klassificeras som svår. Som vi kan utläsa ur 

tabell 3 är fundamenten inte särskilt långa, och de långa som finns är utspridda i hela texten. 

Därmed upplevs texten inte som vänstertung, även om den kanske börjar röra sig en aning åt 

det hållet. 

     Skribenten har använt mycket kolon, semikolon och pratminus. Därför finns det många 

huvudsatser. Dessa radas upp efter varandra och får utrymme genom interpunktion. Detta 

leder även till att det finns ett så stort antal syntaktiska meningar på relativt få grafiska 

meningar.  

     Det finns även några bisatser, men deras komplexitet är låg. Jag hittade tre inskott, och 

utöver dessa finns det endast andragradsbisatser.  

     Nominalkvoten ligger på 1,94, vilket innebär att texten nästan räknas som mycket 

informationstät (Lagerholm 2008:133). Det finns dessutom ett antal långa ord såsom 

marknadssammanslutningen som består av 23 bokstäver, industriproduktion på 18 bokstäver 

och handelsförbindelser på 19 bokstäver. Dessa sammansättningar bidrar till att göra texten 

nominal. 

     Andelen verb är liten, vilket syns tydligt när vi tittar på nominalkvoten. Det, tillsammans 

med en stor andel passiva verb såsom uppskjutits, avslöjades och utvecklades, gör att texten 

upplevs som nominal. 

 

5.1.2 Nyhetsartikel 1, 1965 

Artikeln är placerad i mitten av sidan, och är omgiven av fem annonser. Direkt efter 

artikelslutet finns en liten textruta som behandlar ett annat ämne.  

     Rubriken är skriven med stor, kursiv text, och den är fetstilt. Under den följer ingressen, 

som är skriven med en aningen större storlek än brödtexten. Den tar lika mycket plats som 
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fyra textspalter. Brödtexten är skriven med en relativt liten textstorlek, och tar upp mindre än 

två spalter.  

     Styckeindelningen sker med hjälp av indrag. Dessutom finns både punktlista och fetstilta i 

vissa partier i texten. 

 
Tabell 4 Nyhetsartikel 1, 1965 

Variabel     Antal  Procentuell fördelning   

Fundament    44   - 
Långa fundament    7   16  

Grafiska/Syntaktiska meningar  59/119   - 

Bisatser     46   39    

Ord     814   - 

Substantiv    198   24  

Långa substantiv    119   60  

Mycket långa substantiv   19   9,6  

Verb     154   19  

    

Artikelns läsbarhetsindex är 41, vilket gör att den klassificeras som medelsvår. Texten är 

högertung, eftersom det endast finns en liten andel långa fundament – som vi kan se i tabell 4. 

Dessutom är de flesta av dem inte överdrivet långa, vilket ytterligare förstärker mitt intryck.  

    Det finns ett stort antal bisatser i texten, och det är vanligt med både andra- och 

tredjegradsbisatser. Därmed är bisatsernas komplexitet hög, trots att det inte finns så många 

inskott. Ett typexempel är meningen: 

 

 

Kan vi vara säkra på att vi inte lurat henne till en utbildning som hon får svårt att utöva  

när det väl kommer till kritan.. 

 

Här är förstagradsbisatsen markerad med fetstil, andragradsbisatsen med kursiv text och 

tredjegradsbisatsen är understruken. Att meningar som denna är så pass vanliga gör att texten 

blir hypotaktisk. 

     Skribenten inleder många meningar på ett sätt som avviker från normen 

(subjekt/satsadverbial). I ett fall används en interjektion – ”Nej, detta är inte en resumé av 

gårdagens veckotidning”. Ofta påbörjas meningarna med subjunktioner, som exempelvis ”Att 

flickor bör uppmuntras till att söka sig ut…”. Ibland är det konjunktionen men som inleder, 

till exempel i meningarna ”Men det får inte beskriva rena utopier…” och ”Men vad garanterar 

i dag att den där kvinnliga mekanikern får en chans…”. Det finns även meningar som 
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påbörjas med ett finit verb, utan att ha något fundament – och i ett stycke finns det tre sådana 

meningar som följer direkt efter varandra:  

 

Antag att flickan vill bli mekaniker. Antag vidare att skolan uppmuntrat henne.  

Antag att hon blir mekaniker. 

 

Nominalkvoten ligger här på 1,29, vilket gör att den räknas som enkel text (Lagerholm 

2008:133). Det finns några mycket långa substantiv såsom skolboksförfattarens på 20 

bokstäver, arbetsledarutbildning på 21 bokstäver och riksdagsledamoten på 17 bokstäver. 

Dessutom finns det många egennamn – både på personer och organisationer. Detta gör texten 

ytterligare informativ. Texten är därmed nominal, men upplevs troligtvis inte som onödigt 

svår och formell. Den uppfattningen förstärks även av att andelen aktiva verb är hög. 

 

5.1.3 Ledare 2, 1965 

Ledaren finns högst upp till vänster på uppslaget, och omges av flera olika texter. Det är inte 

särskilt mycket mellanrum mellan de olika texterna, vilket gör att det är svårt att urskilja de 

olika delarna.  

     Rubriken är skriven i fetstil och med stor textstorlek, och direkt under den följer en kort 

ingress som är skriven i större storlek än brödtexten. Därefter följer brödtexten, som består av 

totalt 4 spalter. Två av dem är bara text, medan de andra till hälften fylls ut av ett fotografi 

med tillhörande bildtext.  

     Styckeindelningen sker med hjälp av indrag. Det finns inga blankrader, och det är heller 

inga avsnitt som är markerade med fetstil eller liknande.  

 
Tabell 5 Ledare 2, 1965 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    40    - 

Långa fundament    4    10  

Grafiska/Syntaktiska meningar  42/58    -  

Bisatser     37    42,5   

Ord     784    - 

Substantiv    177    23  

Långa substantiv    109    62  

Mycket långa substantiv   21    12  

Verb     123    16    
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Läsbarhetsindex ligger på 51, och ledaren är därmed svår. Texten är helt klart högertung, med 

tanke på att det endast finns fyra långa fundament. Tittar vi i tabell 5 ser vi däremot att 

andelen bisatser är desto högre – det finns första-, andra- och tredjegradsbisatser, samt ett 

antal inskott. Det är även vanligt att flera huvudsatser samordnas. I vissa fall är det till och 

med så att en mening innehåller flera huvudsatser och bisatser. Ett exempel är meningen: 

 

Ser man till hur valet utfallit för de enskilda partierna, är det glädjande och i viss mån överraskande  

att Venstre, den närmaste motsvarigheten till folkpartiet, gjort den starkaste framryckningen 

 och erövrat fyra mandat. 

 

Här har huvudsatserna markerats med fetstil, bisatsen i kursiv stil och inskottet är 

understruket. Bisatsernas komplexitet är därmed hög, och texten har drag av både hypotax och 

paratax. 

     Nominalkvoten ligger på 1,44, vilket innebär att texten ligger inom ramen för enkel text 

(Lagerholm 2008:133). Andelen långa substantiv är hög. Dessutom finns det ett antal 

många passiva verb, vilket gör att textens formella stildrag förstärks. Exempel på dessa verb 

är omfattades, troddes, utarmas och avbrytas.  

 

5.1.4 Nyhetsartikel 2, 1965 

Nyhetsartikeln är placerad högst upp till vänster på tidningens uppslag, och omges av två 

andra artiklar. Det finns även en kortare text och en reklamannons.  

     Rubriken är skriven i fetstil och med stor teckenstorlek, och sprider ut sig över artikelns 

samtliga fyra spalter. Längst ner till höger finns en illustration med tillhörande bildtext, som 

tar upp tre halva spalter.  

     Under rubriken följer ingressen, som är skriven med en större storlek än brödtexten. 

Brödtexten i sin tur delas upp med hjälp av två underrubriker, och där emellan sker 

styckeindelningen med hjälp av indrag.  
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Tabell 6 Nyhetsartikel 2, 1965 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    35    - 

Långa fundament    6    17  

Grafiska/Syntaktiska meningar  35/65    - 

Bisatser     32    49   

Ord     651    - 

Substantiv    204    31  

Långa substantiv    107    52  

Mycket långa substantiv   20    9,8  

Verb     94    14  

 

Textens läsbarhetsindex är 53, och därmed är den svår. Tittar vi i tabell 6 är det svårt att 

utläsa om artikeln är höger- eller vänstertung, eftersom det faktiskt inte finns överdrivet 

många långa fundament. Däremot är fundamenten på mer än 4 ord väl utspridda i hela texten, 

och de flesta är dessutom mycket informationstunga. Om vi tittar på det längsta fundamentet 

på 16 ord, ser vi tydligt hur komplext det är: ”Den pakistanska uppgiften om flyganfallet mot 

den stora indiska flygbasen Barrackpur ca 23 km från Calcutta…”. Eftersom de andra lite 

längre fundamenten är av samma karaktär, är vänstertung.  

         Andelen bisatser är hög, och många av dem är relativt långa. Deras komplexitet varierar 

främst mellan första- och andragrad, och det finns även några inskott. Skribenten har främst 

jobbat med hypotax, vilket syns tydligt eftersom de långa meningarna består av huvudsatser 

och bisatser – inte flera huvudsatser. Texten blir därmed mer formell och komplex. 

     Nominalkvoten är 2,17, vilket innebär att texten räknas som mycket informationstät 

(Lagerholm 2008:133). Dessutom finns det hela 17 passiva verb såsom intensifierades, 

dokumenterades, uppgavs, nämndes och riktats. Detta är ett tydligt tecken på att texten har en 

formell stil. 

 

5.1.5 Sammanfattning av texter från 1965 

Båda ledarna har ett högt läsbarhetsindex, och en av dem har en hög nominalkvot. De är 

vänstertunga båda två, men bara en av dem har en hög andel bisatser med hög komplexitet.  

     Den ena nyhetsartikeln har ett högt läsbarhetsindex, medan den andra har ett lägre. Samma 

fördelning gäller för nominalkvoten. Båda artiklarna har en hög andel bisatser med hög 

komplexitet. Den ena texten är vänstertung, den andra är högertung.  

     När det gäller de visuella aspekterna är de fyra texterna relativt lika varandra. De är 

placerade mellan andra texter och är inte särskilt tydligt avskilda från dem. Rubriceringen är 

tydlig och väl markerad, och brödtextens teckenstorlek är betydligt mycket mindre. 
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Styckeindelningen sker med hjälp av indrag, vilket skapar en kompakt text. Endast en av 

texterna har punktlista och kontraster i brödtexten, vilken innebär att texten upplevs som mer 

svårläst.  

 

5.2 Texter från 1990 

5.2.1 Ledare 1, 1990 

Texten börjar på vänster sida och sträcker sig en bit över mitten. Till höger och under texten 

finns andra texter – den till höger omges av en egen textruta, medan de under endast är 

avskilda med hjälp av rubriker.  

     Rubriken är skriven med fetstil och är avsevärt mycket större än brödtexten. Totalt har 

ledaren fem spalter, men de tre mittersta är kapade på mitten, eftersom de måste ge plats för 

en illustration – ”Moster Svea…” 

     Styckeindelningen sker med hjälp av indrag. 

 
Tabell 7 Ledare 1, 1990 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    40    - 

Långa fundament    10    25  

Grafiska/Syntaktiska meningar  39/85    - 

Bisatser     37    44    

Ord     703    - 

Substantiv    181    26  

Långa substantiv    104    57  

Mycket långa substantiv   23    23  

Verb     89    13  

 

Textens läsbarhetsindex är 48, och den räknas således som medelsvår. Som vi kan utläsa ut 

tabell 7 är det ont om långa fundament, vilket gör att texten är högertung. Andelen bisatser är 

ganska hög, men de är i regel inte av jättehög komplexitet – de flesta är förstagradsbisatser, 

och det finns ett antal andragradsbisater. Tredjegradsbisatser och inskott är det ont om. 

     Ordföljden följer normen för det mesta, och håller sig allt som oftast till regeln att 

fundamentet utgörs av ett subjekt eller ett adverbial. Ibland förekommer dock det fininta 

verbet på första plats i meningen, till exempel i meningen ”Finns månne här också en 

förklaring till återhållsamheten…”. Ett fåtal meningar inleds även med Men och Kanske. 

     Texten räknas som informationstät med sin nominalkvot på 2,03 (Lagerholm 2008:133). 

Andelen mycket långa substantiv är 23 procent, vilket ytterligare ökar informationstätheten. 
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5.2.2 Nyhetsartikel 1, 1990 

Textens vänstra spalt är placerad ungefär i mitten av tidningspappret, och texten omges av 

totalt tre andra.  

      Ovanför rubriken, som är skriven med stor storlek och fetstil, finns ett foto med 

tillhörande bildtext. Under rubrik och underrubrik följer ingressen, som är skriven i fetstil och 

med en aningen större storlek än brödtexten.  

     Brödtexten, som består av tre spalter, delas in med hjälp av styckerubriker och indrag i den 

löpande texten. 

 

Tabell 8 Nyhetsartikel 1, 1990 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    62    - 

Långa fundament    9    15  

Grafiska/Syntaktiska meningar  64/141    - 

Bisatser     61    43 

Ord     1008    - 

Substantiv    234    23  

Långa substantiv    141    60  

Mycket långa substantiv   22    9,4  

Verb     159    16  

 

Artikelns läsbarhetsindex är 42, och därmed räknas den som medelsvår. Även denna text är 

högertung, eftersom det inte finns speciellt många långa fundament. Som vi ser i tabell 8 är 

andelen bisatser däremot hög. Eftersom fundamenten är korta får bisatserna större utrymme, 

utan att meningarna blir oöverkomligt svåra. 

      Bisatsernas komplexitet är ganska hög. Det finns både inskott, första-, andra- och 

tredjegradsbisatser – och samtliga är vanligt förekommande. 

     I allmänhet är ordföljden och meningsuppbyggnaden normal i denna nyhetsartikel, men 

några avvikelser finns naturligtvis. Bland annat saknar två meningar helt ett finit verb: ”Fyra 

dagar kvar till detta historiska val, det första fria som hållits i Tyskland sedan Hitler kom till 

makten för 57 år sedan” och ”Nya partier, krångliga förkortningar, snåriga kartellbildningar 

och – framför allt – okända kandidater”. Detta är alltså ett stilbrott, och jag upplever det som 

att det ska ge texten en något litterär stil istället för att enbart hålla sig till tidningsspråklig stil.  

     Nominalkvoten ligger på 1,47, och texten klassas därför som enkel (Lagerholm 2008:133). 

Många av substantiven är dock egennamn, vilket gör att texten kan upplevas som mer 

informativ.     
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5.2.3 Ledare 2, 1990 

Ledarens fem spalter och illustration är placerade högst upp i uppslagets vänstra hörn, och de 

omges av korta artiklar, notiser och reklamannonser.  

     Rubriken är skriven i stor storlek och med fetstil, och under den börjar brödtexten. Den har 

liten teckenstorlek, och det enda som avviker är anfangen. Därefter är texten enhetlig.  

     Styckeindelningen sker med hjälp av indrag. 

 
Tabell 9 Ledare 2, 1990 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    21    - 

Långa fundament    8    38  

Grafiska/Syntaktiska meningar  28/65    - 

Bisatser     28    43 

Ord     664    - 

Substantiv    165    25  

Långa substantiv    99    60  

Mycket långa substantiv   24    15  

Verb     94    14  

 

Läsbarhetsindex är 50, vilket innebär att den är precis på gränsen mellan medelsvår och svår. 

Ur tabell 9 kan vi utläsa att andelen långa fundament är låg, vilket innebär att texten är 

högertung. Viktigt att nämna är dock att det finns ett antal meningar som helt saknar 

fundament, vilket således innebär att de börjar med det finita verbet. Exempel på detta är ”Låt 

oss ersätta orden… Låt oss också anta att…” – här har skribenten alltså använt imperativ för 

att uppmana mottagarna till något. Fundamenten har utelämnats eftersom de både är 

överflödiga och skulle göra formuleringarna mindre slagfärdiga.  

    Andelen bisatser i texten är hög, och komplexiteten är dessutom hög. De består visserligen 

främst av första- och andragrad, men de kompletteras av en rad inskott. Dessa inskott är både 

långa och krångliga, vilket gör att det är lätt för läsaren att tappa bort sig i resonemangen. Ta 

denna mening som exempel: 

 

I det sammanhanget inställer sig frågan varför nationalekonomer, som bekymrar sig över hur sparande  

i samhällets intresse ska kunna göras attraktivt för individerna, kan vara så märkligt för ointresserade 

 när det gäller att finna på incitament att spara energi.  

  

I denna mening finns en huvudsats, ett långt inskott (kursiverat) som fungerar som förklaring 

till nationalekonomerna, och en bisats (fetstil). Detta är ett tydligt tecken på att texten är 

formell. 
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     Det formella stildraget förstärks ytterligare av långa meningar som denna: 

 

När partiledaren Olof Johansson säger sig vara emot "årtalsexercis" vid presskonferensen där ovannämnda 

rapport ("som författarna står för") presenterades, är handen utsträckt till både socialdemokraterna och 

folkpartiet, och årtal som 1995 och 2010 förefaller blekna något. 

  

Här radas huvudsatser på varandra, och meningen är dessutom informationstät. Det finns ett 

antal namn och årtal, och dessa delas upp med hjälp av inskott och konjunktioner. Inte heller 

här är det lätt för läsaren att hänga med till fullo.  

     Nominalkvoten är 1,76, och texten är därmed enkel (Lagerholm 2008:133). Det finns 

många långa ord såsom konsumtionsmönster, energiförsörjning, socialdemokraterna, 

förhandlingsbordet, energipolitiken och kärnkraftssnåret, vilket gör att texten kan upplevas 

som nominal.  

     Det finns ett antal passiva verb, men det intressanta är att dessa blandas med verb i 

imperativ. I formuleringar som ”Låt oss utgå ifrån…”, ”Låt oss ersätta orden…” och ”Låt oss 

också anta…” tilltalar skribenten alltså läsaren genom en uppmaning. Detta skapar en balans i 

den annars formella stilen.  

 

5.2.4 Nyhetsartikel 2, 1990 

Artikeln är placerad högst upp på sidan, och dess åtta spalter fyller ut sidans hela bredd. Uppe 

till höger finns två fotografier med tillhörande bildtext. Under artikeln finns tre kortare 

artiklar och ett antal notiser.  

     Rubriken är skriven i stor teckenstorlek och med fetstil, och breder ut sig över nästan hela 

bredden. Under den följer ingressen, som är fetstilt och skriven med aningen större storlek än 

brödtexten.  

     Brödtexten delas upp med hjälp av fem fetstilta underrubriker i stor storlek, och direkt 

efter ingressen struktureras innehållet dessutom upp med hjälp av en punktlista på fem 

punkter. I övrigt sker styckeindelningen med hjälp av indrag. 
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Tabell 10 Nyhetsartikel 2, 1990 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    83    - 

Långa fundament    18    22  

Grafiska/Syntaktiska meningar  89/145    - 

Bisatser     47    32 

Ord     1226    -  

Substantiv    362    30  

Långa substantiv    176    49  

Mycket långa substantiv   40    11  

Verb     190    15  

 

Läsbarhetsindex är 40, och därmed räknas texten som medelsvår. Fundamentet ”Den stora 

mobiliseringen på högsta nivå av personer som måste tänka på sitt rykte” är det längsta 

fundamentet, och innehåller till och med en bisats.  

      Tittar vi i tabell 10 ser vi att andelen bisatser är förhållandevis låg, med tanke på 

textmängden. De bisatser som finns är för det mesta av första- och andragrad, och de är i regel 

inte heller särskilt långa. Det gör att deras komplexitet är låg. Däremot finns det ett antal 

inskott som skapar mer komplexa meningar – ibland är de bisatser, ibland inte. Ett exempel 

på ett inskott som inte är en bisats är ”Redan 1987 signalerade Gorbatjov, i en berömd artikel 

hos Nyhetsbyrån Tass, nya tag”.  

        Skribenten har ofta valt att dela upp huvudsatserna i egna meningar, istället för att 

samordna dem. Dessutom finns det några meningar såsom ”Detta trots den militära satsningen 

i Mellanöstern, ett galopperande nationellt budgetunderskott och en allmänt sviktande 

ekonomi” – vilket är en grafisk mening, men inte en syntaktisk mening. 

     Nominalkvoten är 1,91, och är fortfarande inom ramen för normal text – även om den 

närmar sig informationstäthet (Lagerholm 2008:133). De långa orden, såsom 

världsorganisationen, handelssanktioner, minoritetsregimen och Irak-resolutionerna, är 

starkt anknutna till textens tema som är FN. Därför kan de kanske vara svåra för alla förstå – 

trots att den tänkta DN-läsaren bör kunna de flesta. 

 

 

5.2.5 Sammanfattning av texter från 1990 

Båda ledarna har läsbarhetsindex som klassificerar dem som medelsvåra. Nominalkvoten 

visar att den ena är enkel, medan den andra är informationstät. Båda texterna är högertunga, 

och båda har en hög andel bisatser – däremot är komplexiteten endast hög i en av dem. 
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     Nyhetsartiklarnas läsbarhetsindex klassificerar dem som medelsvåra. Tittar vi på 

nominalkvoten ser vi att den ena är enkel, medan den andra är normal. Båda artiklarna är 

högertunga. Den ena har en stor andel bisatser med hög komplexitet, medan den andra är 

tvärtom.  

     Texternas rubriker är välmarkerade med stora teckenstorlekar och fetstil. Brödtexten är 

betydligt mycket mindre. Styckeindelningen sker med hjälp av indrag, och i de två 

nyhetsartiklarna används även mellanrubriker. I den ena artikeln finns även en punktlista. 

Detta skapar struktur och underlättar läsningen. Det finns även bilder i några av texterna. 

 

5.3 Texter från 2015 

5.3.1 Ledare 1, 2015 

Högst upp, ovanför ett fotografi, står ”EU:s flyktingpolitik” med fetstil, och slår därmed fast 

ämnet som tas upp i ledaren.  

     Precis under fotot finns en kort bildtext, och därefter följer rubriken. Den är skriven med 

avsevärt mycket större storlek än brödtexten, men är till skillnad från många andra rubriker 

inte fetstilt. Under rubriken finns tre spalter brödtext, samt en smal spalt med ett kort utdrag 

ur texten.  

     Totalt finns det fyra avsnitt med text som delas upp med hjälp av blankrader, och i dessa 

avsnitt används indrag. På så sätt blir texten både tydlig och lätt att läsa. 

 

Tabell 11 Ledare 1, 2015 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    21    - 

Långa fundament    8    38  

Grafiska/Syntaktiska meningar  28/65    - 

Bisatser     41    41 

Ord     664    - 

Substantiv    165    25  

Långa substantiv    84    51  

Mycket långa substantiv   11    6,6  

Verb     94    14  

 

Ledarens läsbarhetsindex är 41, och således räknas den som medelsvår. Texten är högertung, 

trots att den procentuella andelen av långa fundament enligt tabell 11 är 38. De långa 

fundamenten är inte särskilt långa, vilket gör att de inte är svåra att ta till sig. 
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     Det råder balans mellan huvudsatser och bisatser, vilket innebär att texten har en blandning 

av paratax och hypotax. Bisatsernas komplexitet är dessutom relativt låg, eftersom det främst 

finns förstagradsbisatser.     

    Skribenten har inlett många meningar på ett normbrytande sätt. Flera gånger används men, 

och, som och att – alltså olika subjunktioner och konjunktioner. På så sätt sker en slags 

indirekt referensbindning, vilket gör att flera grafiska meningar kan knytas ihop till flera 

syntaktiska meningar. Det enda som skiljer dem åt är en punkt. Detta ger texten en något 

pratig och informell stil. 

     Nominalkvoten ligger på 1,76, vilket klassificerar den som normal text (Lagerholm 

2008:133). Det finns dock ett stort antal egennamn som är utspridda i texten, vilket innebär att 

den kan upplevas som mer informationstät än den kanske är.  

 

5.3.2 Nyhetsartikel 1, 2015 

Nyhetsartikeln är placerad högst upp till vänster på tidningens uppslag, och omges av sex 

notiser. Artikeln består av totalt fyra spalter, varav tre utgörs av brödtexten. Spalten näst 

längst till höger är en faktaruta. 

     Överst finns ett fotografi med en bildtext inklippt uppe i det högra hörnet, och direkt under 

bilden följer rubriken. Den är skriven med fetstil och i stor storlek, vilket gör att den verkligen 

drar läsarens blick till sig.  

     Efter en bits mellanrum följer sedan brödtexten, som inleds med en ingress. Därefter följer 

tre textstycken som delas upp med hjälp av blankrader. Styckeindelningen inom dessa stycken 

sker med hjälp indrag.  

 

Tabell 12 Nyhetsartikel 1, 2015 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    29    -  

Långa fundament    14    48  

Grafiska/Syntaktiska meningar  29/69    - 

Bisatser     28    41 

Ord     464    - 

Substantiv    130    28  

Långa substantiv    63    48  

Mycket långa substantiv   25    19  

Verb     82    18  

 

Läsbarhetsindex är 40, och texten räknas därmed som medelsvår. Som vi ser i tabell 12 är 

andelen bisatser ganska låg, och det finns mest förstagradsbisatser. Ett fåtal andra- och 
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tredjegradsbisatser existerar visserligen, men de utmärker sig knappast. Den mest komplexa 

av meningarna är troligtvis denna:  

 

I programmet står vad som behövs för att få högsta betyg och vad som krävs för att bli godkänd 

 på kurserna, säger Patience Enos. 

 

Här finns bisatser upp till fjärdegrad, vilket får anses vara mycket. Men i övrigt är bisatsernas 

komplexitet inte särskilt hög. 

    Nominalkvoten är 1,59, och texten är därmed inom det normala spannet (Lagerholm 

2008:133) 

     I denna artikel används en hel del pronomen, och det är främst vi som förekommer. Det 

beror på att en rad olika personer intervjuas, och att deras åsikter återges med hjälp av 

talstreck. På så sätt sker direkt anföring. Ett exempel på detta är:  

 

– Vi har lagt om hela vårt pedagogiska arbetssätt inom vuxenutbildningen. Vi inledde ett mycket omfattande 

förändringsarbete i samband med vårt ägarbyte 2013. Skolinspektionen både bekräftade saker vi redan visste 

 och  gav oss nya insikter, säger Medlearns VD Tobias Karlström. 

 

Eftersom det finns flera passager som denna i texten, blandas den nominala stilen med en del 

talspråk och personlighet. Ord som vi, oss och vårt skapar en närvarokänsla mellan sändare 

och mottagare, och gör att texten upplevs som knuten till en verklighet som läsaren kan känna 

igen sig i. 

 

5.3.3 Ledare 2, 2015 

Ledaren består av totalt fyra spalter – tre bredare med brödtext och en smalare med ett kort 

utdrag ur texten. Överst finns ett fotografi med tillhörande bildtext, och därunder följer 

rubriken. Till höger om ledaren finns en spalt med ledarskribentens krönika.  

     Rubriken är skriven med en mycket stor teckenstorlek och är markerad med hjälp av 

fetstil. Brödtexten börjar direkt, utan ingress. Den består av totalt fyra textstycken, och dessa 

delas upp genom blankrader. De första tre orden i varje nytt stycke är fetstilta, vilket gör det 

lätt för läsaren att orientera sig. I övrigt används endast indrag för styckeindelningen.    
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Tabell 13 Ledare 2, 2015 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    58    - 

Långa fundament    11    19  

Grafiska/Syntaktiska meningar  59/90    - 

Bisatser     27    30 

Ord     664    - 

Substantiv    180    27  

Långa substantiv    100    56  

Mycket långa substantiv   23    13  

Verb     128    19  

 

Ledarens läsbarhetsindex är 40, och således räknas texten som medelsvår. Ur tabell 13 kan vi 

utläsa att andelen bisatser är låg, vilket ger korta grafiska meningar. Dessutom har bisatserna 

ganska låg komplexitet. Det finns mest förstagradsbisatser, och ibland byggs dessa på med 

andragradsbisatser. Ibland finns det dessutom inskott. Gemensamt för alla dessa, är att de 

aldrig är särskilt invecklade eller långa. Ett exempel är meningen ”…om arbetslösheten kan 

sänkas, som statsminister Stefan Löfven har lovat”. Här finns bisatser av första- och 

andragrad, och båda är enkla och tydliga. Och detta mönster gäller för hela texten. Dessutom 

finns det stycken som helt saknar bisatser och inskott, och således bara består av samordnade 

huvudsatser. Detta ger texten ett informellt stildrag.  

     Nominalkvoten är 1,41, och texten räknas därmed som enkel (Lagerholm 2008:133). Det 

finns några mycket långa substantiv såsom arbetsgivarorganisationerna, arbetsmarknaden, 

lönesamordningen, undersköterskeyrket och reallöneökningarna. Dessa utgör visserligen bara 

13 procent av alla substantiv, men de bidrar ändå till ett nominalt stildrag. 

     Det finns många passiva verb såsom enas, förändrats, åtgärdas och avgörs. Detta gör att 

texten kan upplevas som formell. 

 

5.3.4 Nyhetsartikel 2, 2015 

Texten består av totalt tre spalter med brödtext och två bilder – en karta och ett fotografi med 

tillhörande bildtext. Till höger om artikeln finns ett stort foto som sträcker sig över till andra 

sidan av uppslaget, och under denna bild finns ytterligare en artikel.  

     Rubriken är så stor att den sträcker sig över alla tre spalterna, och den är skriven med fet 

stil. Några blankrader senare kommer ingressen, som är fetstilt och aningen större än 

brödtexten. Den har dessutom ett annat typsnitt än brödtexten.  
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     Brödtexten består av totalt fyra textstycken, och dessa delas upp med hjälp av blankrader. 

De tre första orden i varje nytt textstycke är fetstilta, vilket gör det lätt för läsaren att orientera 

sig. I övrigt görs styckeindelningen genom indrag.  

 
Tabell 14 Nyhetsartikel 2, 2015 

Variabel     Antal   Procentuell fördelning 

Fundament    38    -  

Långa fundament    6    16  

Grafiska/Syntaktiska meningar  40/80    - 

Bisatser     21    26 

Ord     613    - 

Substantiv    173    28  

Långa substantiv    87    50  

Mycket långa substantiv   16    9,3  

Verb     107    17  

 

Läsbarhetsindex är 41, och artikeln räknas därmed som medelsvår. Som vi ser i tabell 14 är 

andelen bisatser är ganska låg, och deras komplexitet är inte särskilt hög. Det finns bara 

första- och andragradsbisatser, och några enkla inskott. Men trots detta är texten inte helt lätt 

att förstå. Huvudsatser radas upp efter varandra utan konjunktioner, verb utelämnas och det är 

ont om referensbindningar. Det är helt enkelt svårt att förstå vad som hör ihop, och vad 

skribenten egentligen syftar på. Ta denna mening som exempel: 

 

Han ber en kvinna ta hand om sin dotter, skyndar tillbaka över järnvägsövergången för att hjälpa hustrun 

 som hamnat på efterkälken i hettan.  

 

Här har skribenten tre satser – två huvudsatser som knyts samman genom satsradning, och en 

bisats. Bisatsen hör inte alls ihop med den första huvudsatsen, och det kan nog vara svårt för 

läsaren att förstå vad poängen egentligen är.  

 

Han ser sig förvirrat omkring, anhopningen av hjälparbetare, journalister, poliser och soldater får honom  

att förstå att han är framme, han har kommit till Ungern. 

 

Även i denna mening förekommer satsradning. Det finns tre huvudsatser och en bisats i en 

och samma mening, och huvudsatserna är endast åtskilda med hjälp av kommatecken. Det, 

tillsammans med det faktum att han radar upp fyra olika ”arbetare”, gör det väldigt otydligt 

och rörigt. Detta gör att texten upplevs som talspråklig och informell.  
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     Textens nominalkvot ligger på 1,62, och den är därmed normal (Lagerholm 2008:133). 

Eftersom det finns ett stort antal namn på länder kan texten upplevas som mer informativ än 

nominalkvoten kanske indikerar.    

 

5.3.5 Sammanfattning av texter från 2015 

Båda ledarna har läsbarhetsindex som klassificerar dem som medelsvåra. Ser man till 

nominalkvoten är den ena texten enkel, medan den andra är normal. Båda texterna är 

högertunga, och andelen bisatser samt deras komplexitet är låg.  

     Nyhetsartiklarnas läsbarhetsindex klassificerar dem som medelsvåra, och sett till 

nominalkvoten är de normala. De har båda en låg andel bisatser med låg komplexitet.    

     Även år 2015 markeras rubrikerna tydligt med större teckenstorlek och fet stil, och 

kontrasterar därmed mot brödtexten. Styckeindelningen sker framförallt med blankrader. 

Några av texterna är indelade i flera textstycken, och styckeindelningen inom dessa sker med 

hjälp av indrag. Samtliga texter har bilder med tillhörande bildtexter. 

        

6. Utveckling över tid 

I detta kapitel presenteras två stapeldiagram över ett antal av de faktorer som jag har tittat på i 

min undersökning, och hur deras förändring har sett ut över tid. Här presenteras den 

procentuella andelen av stilmarkörerna långa fundament, substantiv, långa substantiv, mycket 

långa substantiv, verb, bisatser och läsbarhetsindex (anges ej i procent). 

     Att endast dessa finns med beror på att jag anser att dessa kvantitativa stilmarkörer 

fungerar bäst att visa i ett stapeldiagram. De andra behöver en mer ingående stilanalys för att 

kunna säga något om språkförändringen. 

     Jag ställer även mina siffror mot de Jan Svensson presenterade i Offentlighet och språk 

(1993), för att se om det finns några likheter. Viktigt att poängtera är dock att Svensson endast 

har ett årtal som stämmer överens med mina – 1965. Det sista årtalet han undersöker är 1985, 

och därför är det viktigt att komma ihåg att förändringarna kanske visar på olika tendenser. 

Jag vill även poängtera att Svensson har undersökt långa och överlånga ord, medan jag tittar 

på långa och mycket långa substantiv. Därför kan siffrorna vara olika även här. Jag vill ändå 

ta med dem, eftersom jag tror att de kan ge en god indikation på hur förändringen har sett ut. 



 32 

     Nominalkvoten presenteras i ett linjediagram, eftersom jag anser att det visar förändringen 

allra bäst. Att lägga denna stilmarkör i stapeldiagrammet hade inte varit särskilt tydligt, 

eftersom dess värden är små i jämförelse med de andra.  

 

Diagram 1 Procentuell fördelning av språklig förändring i ledare 

 

 

Ur diagram 1 kan vi utläsa att läsbarhetsindex sjunker under tidens lopp, medan antalet 

bisatser ökar. Även antalet verb ökar med tiden. Andelen långa substantiv är dock störst är 

1965 och minskar sedan år efter år, medan de mycket långa substantiven är som flest år 1990. 

Även de långa fundamenten är flest år 1990, men minskar bara lite till 2015. År 1965 är de 

helt klart färre.  

     Jämför vi dessa siffror med Jan Svenssons (se tabell 1) hittar vi främst skillnader. I hans 

undersökning är andelen långa ord större år 1985 är 1965, medan det är tvärtom i min studie. 

Samma sak gäller för de överlånga substantiven samt verben. För substantiven däremot är 

trenden likadan i båda undersökningar – andelen är högre år 1965 än senare, även om det i 

min undersökning rör sig om mycket små förändringar. 

     Att siffrorna skiljer sig åt kan bero på olika saker. Dels kan det bero på det som nämndes i 

början av detta kapitel – att vi undersöker delvis olika årtal, och att vi har gjort 

klassificeringen på olika sätt. Det kan även tänkas bero på att Svensson har använt sig av ett 

betydligt mycket större material än vad jag har haft möjlighet att göra. Därmed har han fått 

tillgång till ett större urval av texter, vilket således representerar ett större antal skribenters 
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skrivsätt. Eftersom alla skribenter skriver olika, är det möjligt att detta faktum påverkar 

relativt mycket.  

 

Diagram 2 Procentuell fördelning av språklig förändring i nyhetsartiklar 

 

 

Vi kan se att fördelningen i diagram 2 liknar den i diagram 1, men att den avviker på några 

punkter. Här är de långa fundamenten helt klart flest år 2015, och de mycket långa 

substantiven likaså. När det gäller verben är 1965 och 2015 ganska lika. Bisatserna är flest år 

1965, medan antalet i de kommande två årtalen är avsevärt mycket mindre. Fördelningen för 

läsbarhetsindex ser likadan ut, men skillnaden mellan årtalen är inte riktigt lika stor.  

     I Jan Svensson undersökning (se tabell 2) ser vi en mer jämn fördelning. Båda resultaten 

visar att det var flest substantiv samt långa och överlånga ord/substantiv år 1965. Det enda 

som skiljer sig åt är verben, som i Svenssons undersökning var fler år 1985.  

 

Diagram 3 Förändring av nominalkvoten 
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I diagram 3 visas nominalkvotens utveckling över tid. Vi kan utläsa att den var som allra 

högst i ledarna år 1990, men att även nyhetsartiklarna hade sin topp under detta årtal. Det näst 

högsta värdet för ledarna var år 1965, medan nyhetsartiklarnas var år 2015. Den allra lägsta 

nominalkvoten hade nyhetsartiklarna år 1965.  

 

7. Diskussion 

Innan jag inleder diskussionen vill jag poängtera hur viktigt det är att lägga störst vikt vid 

analyserna i denna undersökning. För trots att texternas läsbarhetsindex och stapeldiagrammet 

kan ge tydliga indikationer om hur texterna ser ut, är det inte säkert att de upplevs på exakt 

detta sätt. Kvantitativa analyser av text är nämligen just det – indikationer. Det är oerhört 

viktigt att alltid studera språkliga markörer i sin fulla kontext, och inte enbart titta på antalet 

substantiv eller det procentuella antalet bisatser. 

     Dessutom har jag insett att mina kvantitativa mätningar inte säger tillräckligt mycket om 

den språkliga förändringen för att jag ska kunna dra några avancerade slutsatser. Därför är det 

framförallt de kvalitativa analyserna som kommer att ta plats i min diskussion.  

 

7.1 Utveckling av tidningsspråket 

Efter att ha analyserat mitt resultat kan jag konstatera att min hypotes stämde – skillnaderna 

var stora. Texterna från 1965 hade en mycket mer nominal stil med längre fundament och mer 

komplicerade bisatser än de från 1990 och 2015. Därmed upplevs de som mer formella. 

Texterna från 2015 var dessutom betydligt mycket mer lättlästa än de tidigare texterna, 

eftersom de hade en bättre visuell utformning. 

     Att texterna från 1990 och 2015 har fler långa substantiv och mycket långa substantiv är i 

enlighet med de generella tendenserna för språkförändring. Dessa presenterades i 2. Bakgrund 

och tidigare forskning. Bland annat nämndes att Olle Josephson, Ulf Teleman och Eva 

Mårtensson poängterade att längre substantiv är en nödvändighet för att språket inte ska bli 

tunt och mindre betydelsebärande. Om satserna blir kortare och mindre komplexa, måste 

orden och deras innebörd bli mer betydande.  

     Även Olle Josephsons huvudtendenser inom språkförändring kan användas för att förklara 

mitt resultat – särskilt visualiseringen och teknifieringen (Josephson 2004:82–112). 
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Visualiseringen har påverkat texterna mycket. I början av varje stilanalys redogör jag kring 

hur den utvalda texten ser ut. Där tar jag hänsyn till styckeindelning, rubricering, 

underrubriker, ingress och textens placering på sidan. Och tittar vi på samtliga analyser i 

historisk ordning kan vi utläsa stora skillnader.  

     Texterna från 1965 är placerade mellan ett antal andra texter, utan att de har någon direkt 

avgränsning mellan varandra. Det är svårt att urskilja vad som är vad, eller vilken texttyp det 

egentligen rör sig om. Dessutom är det inte helt lätt att avgöra om de olika delarna på 

tidningsuppslaget hör ihop, eller om det är vitt skilda texter som berör helt olika ämnen. 

Dessutom används knappt några underrubriker eller punktlistor för att underlätta för läsaren – 

något som har utvecklats avsevärt under de två senare årtiondena.  

    Således har utvecklingen inom visualisering verkligen gjort stora skillnader för 

tidningsspråket. Det är avsevärt mycket mer mottagaranpassat och läsbart. I texterna från 

2015 används både färg, form och text för att strukturera tidningens uppslag, och det är 

påtagligt att redaktörerna har arbetat medvetet med detta. Sedan är det viktigt att poängtera att 

tidningsläsarna år 1965 kanske inte reagerade lika starkt på den grafiska utformningen – på 

deras tid var det fullt normalt. Olika visuella utseenden fungerar vid en tidpunkt, men upplevs 

som komplicerade och otydliga vid en annan. Det är anledningen till varför vi ständigt 

fortsätter utveckla och förändra det visuella. Skillnaden är att vi har betydligt bättre 

förutsättningar i dagsläget.  

     Teknifieringen har ökat tillgängligheten för tidningstext. Till en början fanns det enbart 

papperstidningar, och nu har det tillkommit helt webbaserade versioner av samma tidningar. 

Artiklarna är för det mesta de samma, men de har utformats på ett helt annat sätt än de som 

finns representerade i pappersutgåvan. Texten är inte uppdelad i spalter, utan presenteras i en 

enda lång kolumn. Det finns störande inslag såsom annonser av både fast och rörlig karaktär, 

och länkar till andra artiklar är placerade på olika platser på sidan. Det innebär att kraven på 

en lättillgänglig och läsbar text ökar – om det finns fler störande moment än tidigare måste 

något annat förenklas. Om möjligheten till förändring finns, är det mycket troligt att någon 

kommer att utnyttja den.  

    Naturligtvis går de olika tendenserna för språkutveckling hand i hand. En enskild påverkar 

inte språket avsevärt, men alla tillsammans skapar en påtaglig skillnad. Visualiseringen hade 

troligtvis inte blivit lika välutvecklad om det inte hade varit för teknifieringen. Men 

teknifieringen hade heller inte kunnat utvecklas lika väl om man inte hade haft kunskaper om 

visualiseringsprincipen. De är beroende av varandra, på ett eller annat sätt.  
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     Dessa två huvudtendenser kompletteras sedan av intimiseringen. Den påverkar självklart 

det språk som används i olika texter. Men de språkliga skillnader som har uppstått tack vare 

intimiseringen framhävs av visualisering och teknifiering. Jag vill alltså påstå att samtliga 

huvudtendenser möjliggör varandras utveckling, och att de i högsta grad är beroende av 

varandra.  

     Detta är förändringar som återfinns i den generella språkutvecklingen också. Språket i 

tidningar liknar det som används inom andra områden i samhället. Av den anledningen är den 

tidningsspråkliga utvecklingen tätt sammanlänkad med övriga språkförändringar. Det märkte 

jag tydligt när jag jämförde de texter som Ulf Teleman (2003), Olle Josephson (2004), Jan 

Svensson (1993) och Eva Mårtensson (1997) har skrivit. De pekar alla i samma riktning – att 

språket har blivit mindre komplicerat på ett sätt, men att det kompenseras på ett annat. 

Dessutom visar de att språkutveckling är relativt generell – den ser liknande ut inom flera 

olika områden.  

 

7.2 Skillnaden mellan ledare och nyhetsartiklar 

I kapitel 6. Utveckling över tid framgår att det finns skillnader i ledarnas och nyhetsartiklarnas 

utveckling. Det är framförallt så att ledarna har en högre andel bisatser, långa fundament och 

verb under 1990 och 2015. Eftersom långa fundament och många bisatser ofta gör texter 

formella och komplicerade att läsa, går det emot den allmänna språkutvecklingen. Detta gör 

också att nominalkvoten minskar från 1990 till 2015 – alltså blir fördelningen mellan 

substantiv och verb blir allt jämnare. Även detta är ett tecken på att ledarna inte följer den 

allmänna språkutvecklingen, som snarare skulle innebära en ökad nominalkvot. Ledarna är 

dessutom mindre lättlästa än nyhetsartiklarna om vi enbart ser till deras visuella utseende.            

     Nyhetsartiklarna däremot, följer den allmänna språkutvecklingen. Nominalkvoten ökar 

med åren, antalet bisatser blir färre och de mycket långa substantiven blir fler. Det som 

avviker en aning från språkutvecklingen är det faktum att de långa fundamenten blir fler, och 

att antalet långa substantiv minskar. Vad detta beror på är inte helt lätt att uttala sig om. Det 

kan bero på att skribenterna inte har anammat det nya tidningsspråket till fullo, utan att de 

föredrar att skriva på sitt eget sätt. Ett annat tänkbart alternativ är att det helt enkelt inte är 

möjligt att utläsa särskilt mycket ur de kvantitativa delarna av mitt resultat. Det kan ge 

indikationer, men kanske inte mycket mer.  
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     Vad skillnaderna mellan ledare och nyhetsartiklarna beror på kan diskuteras, men jag är 

tycker att Jan Svensson har en rimlig förklaring. I sin bok Språk och offentlighet (1993:119–

121) skriver han att han tror att ledarskribenter inte har behövt anpassa sig till 

språkutvecklingen i samma utsträckning som övriga skribenter har behövt göra. Detta på 

grund av att ledarna är mer kopplade till tidningarna och deras framtoning, än till 

professionell journalistik vars syfte är att informera läsarna om nyheter i världen. 

Nyhetsskribenter däremot har krav på sig när det gäller att anpassa sina texter enligt de 

generella språkförändringarna. Eftersom deras texter ska rapportera om viktiga händelser och 

därmed upplysa den svenska befolkningen, måste texterna vara lättillgängliga och 

okomplicerade. Det kan dock även ha att göra med den målgrupp som de två texttyperna har. 

Jag upplever det som att ledarsidan läses av högutbildade personer som vill vara extra insatta, 

medan nyhetsartiklarna läses av den stora allmänheten. Därmed får ledarskribenterna inte lika 

stor press när det gäller mottagaranpassning och lättlästhet. 

     Enligt mig är detta den mest troliga anledningen till det resultat som jag har presenterat i 

kapitel 6. Utveckling över tid. Skillnaderna kan inte bero på att ledarskribenterna inte tar del 

av språkförändringen, eftersom den finns i samhällets alla områden. Däremot har de kunnat ta 

avstånd från den i sitt skrivande, eftersom de inte har varit tvungna att anpassa sig.  

      När det gäller den visuella aspekten finns det också påtagliga skillnader. Ledarna är i 

mindre grad anpassade för att vara lättlästa. Visserligen har deras utseende förändrats avsevärt 

mellan årtalen 1965, 1990 och 2015 – men skillnaderna är mindre än de hos nyhetsartiklarna. 

Det beror troligtvis på att det rör sig om två olika texttyper. Nyhetsartiklarna måste vara 

lättlästa för att mottagaren ska kunna ta till sig informationen på bästa sätt, medan ledarna 

kanske i mindre grad är beroende av detta. Naturligtvis måste även de vara ordentligt 

styckeindelade, helst med blankrader, men de behöver med största sannolikhet inte några 

punktlistor eller liknande.  

 

8. Sammanfattning  
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur språket i dagstidningen Dagens Nyheter 

har förändrats och utvecklats under årens lopp. Jag ville veta vilka syntaktiska, lexikala och 

visuella skillnader som finns mellan texter från årtalen 1965, 1990 och 2015. Min hypotes var 

att skillnaderna skulle vara stora. Jag trodde att de äldre texterna skulle ha en mer formell och 

nominal stil, och att detta skulle märkas genom längre fundament och mer komplicerad 
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meningsbyggnad än hos de nutida texterna. När det gäller den visuella aspekten trodde jag att 

de nutida texterna skulle vara mer lättlästa och tydliga än de äldre. Dessutom trodde jag att 

nyhetsartiklarna skulle genomgå större förändringar är ledarna. 

     Efter att ha genomfört mina kvantitativa och kvalitativa analyser kan jag konstatera att min 

hypotes stämde. Det fanns märkbara skillnader mellan de tre årtalen 1965, 1990 och 2015, 

samt mellan de två olika texttyperna. Om vi enbart ser till de kvantitativa mätningarna är 

skillnaderna kanske inte särskilt påtagliga, eftersom det ibland kan vara svårt att tolka siffror 

och sätta dem in i en kontext. Men väger vi in de visuella analyserna samt analyserna som 

bygger på de kvantitativa mätningarna, blir skillnaderna tydligare. Dessutom är 

förändringarna helt i enlighet med de generella språkförändringar som har beskrivits av ett 

flertal forskare.  
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Utrikesdebatt i marginalen, Dagens Nyheter, 15.03.1990. (Ledare 1, 1990) 

 

 

 

 
 


