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Sammandrag 
___________________________________________________________________________ 

Christoffer Lind 
 
Det rikstäckande dagstidningsspråket 
En kvantitativ analys av morgon- och kvällstidningsspråk 1997 och 2017 
 
The language of nationwide newspapers 
A quantitative analysis of newspaper language in 1997 and 2017 
 
 
2017          Antal sidor: 64 
___________________________________________________________________________ 
Denna uppsats har som syfte att från två perspektiv identifiera skillnader mellan Sveriges fyra 
största rikstäckande dagstidningar. Synkront jämförs morgontidningar med kvällstidningar och 
diakront jämförs 2017 med 1997. Materialet består av respektive tidnings första två eller tre sidor 
med inrikesnyheter från ett datum per undersökt år. 

Primärt har läsbarhet och textuell struktur i huvudartikeln från varje tidning undersökts, samt 
disponering av ytan på alla de valda sidorna uppmätts. 

Resultatet visade, i enlighet med tidigare studier, att språket i morgontidningar var mer 
komplext än i kvällstidningar 1997, men att de närmat sig varandra 2017. Förhållandet mellan 
substantiv och verb visar på en uppdelning mellan morgon- och kvällstidningar med få ändringar 
över tid. Vaken antalet vänstertunga meningar eller det genomsnittliga antalet ord per mening 
visade på någon tydlig trend upp eller ned. Antalet ord per rubrik hade från 1997 till 2017 i 
genomsnitt ökat med 1,2 ord per rubrik vilket kan tyda på att 2010-talets läsare i större 
utsträckning än tidigare förlitar sig på att rubrikerna förmedlar tillräcklig information. 

Vidare visar undersökningen att andelen artikeltext har ökat i förhållande till bilder och 
reklam, där bilderna tar ungefär lika mycket plats och reklam minskar. Detta kan tyda på att 
dagstidningarna idag i högre grad förlitar sig på annonsintäkter från internet, eller ökar andelen 
helsidesannonser, jämfört med tidigare. 
___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: svenska, språk, språkanalys, tidningsspråk, nyhetsspråk, dagstidningar, 

morgontidningar, kvällstidningar, journalistik  
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1 Inledning 

“The language of the news plays a major part in the […] social construction of reality” 

(Conboy 2007 s. 5). 

 

Nyhetstexter har gått från att i början av 1700-talet vara riktade mot medelklassen, och därmed 

utesluta de lägre samhällsklasserna, till att bli mer och mer tillgängliga. Nyhetsspråk formar 

dagens språk i samhället, men nyhetsmedia måste samtidigt följa samhällets språktrender i en allt 

mer utsatt ekonomisk konkurrens (Conboy 2007). 

Denna undersökning syftar till att jämföra tidningars språk i nutid och för 20 år sedan, närmare 

bestämt 2017 och 1997. Tidningsspråk är angeläget och allestädes närvarande; det har därför 

undersökts många gånger, med olika inriktningar (till exempel Arponen 2016, Bengtsson 2012, 

Strand 1984). Eftersom journalister och tidningar har stort inflytande på språket (Mårtensson 

2005) är det ständigt av intresse att undersöka det journalistiska språket och dess utveckling. 

Dagens Nyheter (DN) skrev i juni förra året, baserat på en stor undersökning från universitetet 

i Oxford, att de sociala medierna var på väg att ta över nyhetsflödet från de traditionella medierna 

(Lenas 2016). Vi ser – utan tvekan – ett nytt medielandskap. 

Under de senaste femton åren har en aldrig tidigare skådad utveckling skett: sociala medier. 

Facebook kom redan 2004, och 2007 ökade antalet användare explosionsartat i Sverige (Stakson 

2012) och det sociala nätverket hade 2014 över 1 miljard användare (Abrahamsson 2014). 

Facebook följdes av YouTube 2005, Twitter 2006 och WhatsApp Messenger 2009. Till och med 

Snapchat, som släpptes 2011 och snabbt blev en populär app till mobiltelefoner för att dela bilder, 

introducerade i november 2015 ett nyhetsflöde i appen (Snap Inc. 2015). Även LinkedIn, 

nätverket för företag och tjänstemän, främst i rekryteringssyfte, räknas som ett socialt medium. 

LinkedIn var en pionjär och lanserades redan 2003, men kom aldrig i närheten av Facebooks 

framgångar. På senare år har LinkedIn växt sig så stort och viktigt att mjukvarujätten Microsoft 

förra året tillkännagav att de köper tjänsten för 217 miljarder kronor (Microsoft 2016).  

I slutet på 1990-talet var internetanvändningen inte så utbredd i Sverige och tidningarna hade 

väldigt liten, om någon, närvaro eller räckvidd via internet (se avsnitt 2.3). Förhoppningen är att 

denna undersökning av hur språket i svensk rikstäckande tryckt nyhetsmedia ser ut 2017 jämfört 

med före sociala mediers intåg kan, i bästa fall, visa om – och på vilket sätt – de etablerade 

mediernas språk har ändrats.  



6 

1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att undersöka hur det journalistiska språket ser ut i morgontidningar 

jämfört med kvällstidningar och hur det har förändrats från idag jämfört med för 20 år sedan.  Det 

är framför allt mot bakgrund av det paradigmskifte som internets, och framför allt sociala 

mediers, intåg har inneburit som behovet av denna undersökning har uppkommit. 

Att jämföra olika dagstidningar har gjorts tidigare (t. ex. Strand 1984), men de större 

undersökningarna i modern tid lyser med sin frånvaro. Avsaknaden av avhandlingar, 

undersökningar och analyser av texter i Sverige i modern tid tyder på ett behov, speciellt i ljuset 

av den snabba tekniska utveckling som skett under 2000-talet och i synnerhet 2010-talet. 

Sedan början av 2000-talet har nyhetskonsumenter ändrat beteende och svensken läser idag 

fler nyheter på webben än i papperstidningar (Häger 2014 s. 315). Sociala medier har till synes 

kommit för att stanna. En del av bakgrunden till undersökningen ligger i detta faktum, vilket är 

anledningen till valet av undersökta årtal. Även anställda på Sveriges Radio – som är en del av 

Sveriges oberoende och reklamfria media, public service – uppmanas till att vara aktiva på 

sociala medier, även om de har vissa förhållningsregler till sina medarbetare (Häger 2014 s. 332–

333, 338–339).  

Eftersom journalistiken har stor påverkan på samhällets språkutveckling (Conboy 2007, 

Mårtensson 2005) samt är en stor del av människors vardag är det ständigt intressant att 

undersöka språket i media. Det är med anledning av nutidens digitala utmaningar, som innebär 

ökade krav på snabbhet, som gör det relevant och intressant att företa sig en ny undersökning, 

baserat på färska data. 

1.2 Frågeställningar och tes 

Hur, om alls, har tidningsspråket förändrats? Går det att utläsa sociala mediers påverkan? Har det 

journalistiska språket blivit enklare och/eller sämre – eller är journalister en bastion av svenskans 

skriftspråkliga och grammatiska normer? Kan hårdare krav på dagens journalister vara orsaken? 

Och hur är det med skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar? Fanns den för tjugo år sen 

och syns den fortfarande? Dessa frågor ämnar denna undersökning söka besvara. 

Jämförelsen avser språket i svensk dagspress 1997 och 2017 i två morgontidningar: Svenska 

Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter (DN), jämfört med två kvällstidningar: Aftonbladet och 

Expressen. Information om exakt vilka datum, sidor och artiklar som undersökts finns i avsnitt 

3.1.2. 



7 

För att besvara frågorna ovan har de valda tidningarna undersökts och jämförts utifrån 

följande tre utgångspunkter: läsbarhet/komplexitet, textuell struktur och förhållandet mellan 

artikeltext, bilder och annonsutrymme.  

Min tes är att språket har blivit mindre komplext, då texter skrivs under mer tidspress än 

tidigare och publiceras direkt online (Tollén 2016). Tidningarna har även färre kontrollinstanser 

innan de går i tryck. Där det tidigare fanns journalist, rubriksättare, korrekturläsare, faktakoll, 

redaktör och sättare finns nu enbart journalisten kvar (Lif 2016). De texter som skrivs för 

publicering online är också de som går i tryck i papperstidningen (Tollén 2016). Jag tror även att 

språket har blivit mer koncentrerat, det vill säga kortare, tätare och med en genomsnittlig ökning 

av rubriklängden. 

När det gäller skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar fanns det enligt Hans Strand 

(1984) tydliga skillnader. Denna studie undersöker om dessa skillnader bestod 1997 och 2017 

eller om – och i vilken utsträckning – de ändrats. Min tes här är att de närmat sig varandra, men 

att morgontidningarna fortfarande har längre artiklar med något högre grad av komplexitet. 

1.3 Målgrupp och nytta 

En ökad medvetenhet om hur språket används och har utvecklats kan vara till nytta för alla som 

arbetar inom, eller är intresserade av, media. Det kan även vara till nytta för studenter inom 

språk, journalistik, samt närbesläktade forskningsområden. Nyhetsspråket är normsättande för 

hur vi skriver, och kanske även talar. Undersökningens mål är att ge insyn i hur det journalistiska 

språket skiljer sig i olika dagstidningar och hur det har förändrats – i den mån det har det – och 

kan i bästa fall leda till insikter och förståelse.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel kommer att presentera viktiga begrepp och förklara hur de används i uppsatsen. 

Efter det följer en genomgång av de valda tidningarnas bakgrund och tidigare forskning i ämnet. 

Men först några ord om journalistik och tidningstexter. 

2.1 Journalistens yrkesroll och tidningstextens genrer 

Enligt Björn Häger (2014 s. 39–42, 49–58) ska en journalist skriva rakt, enkelt, konkret och med 

korta meningar. Med andra ord: språk som är lätt att förstå. Häger menar att detta ger 

medryckande, begripliga och effektiva texter. Texterna i en tidning utgörs av flera olika genrer, 

utöver grundgenren artiklar nämner Häger till exempel reportage, notiser, faktarutor och referat. 

Martin Conboy (2007 s. 2, 8) konstaterar att journalister inte har tid eller möjlighet att 

undersöka sina texter på samma sätt som studenter och konsumenter av deras texter, och att man 

därför inte ska se på sådana studier som försök att avslöja journalistikens trick eller dolda 

agendor. Att systematiskt studera det journalistiska språket kan ge en inblick i dess sociala 

påverkan. Vidare menar Conboy att det nyhetstexter gör är att på begränsad yta förenkla vår 

komplexa värld, men att den begränsade ytan gör att det sker på bekostnad av möjligheten att 

sätta texten i ett tillräckligt väl förklarat sammanhang. 

2.2 Begrepp 

2.2.1 Sociala medier 

Det finns flera definitioner av vad sociala medier är. Svenska Wikipedia sammanfattar begreppet 

som: ”Sociala medier (singular: socialt medium) betecknar webbplatser och mobila appar med 

vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella 

medier, bidra med användargenererat innehåll.” (Wikipedia 2017). Mikael Parknäs skriver i 

tidningen Datorn i utbildningen att "[s]ociala medier är demokratisering av innehåll och 

förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, 

utan också hur de delar och skapar innehåll for andra att delta i." (Parknäs 2017). 

Den stora skillnaden mot dagstidningar ligger i att vem som helst kan skriva vad som helst på 

plattformar som når många konsumenter. Den omedelbara utgivningen och avsaknaden av 

kontroll är viktiga faktorer i konkurrensen med de etablerade medierna (se t. ex. Newman 2009). 



9 

2.2.2 LIX-värde och genomsnittlig meningslängd 

LIX är en förkortning av Läsbarhetsindex, ett mätvärde för en texts komplexitet, som 

introducerades av Carl-Hugo Björnsson (1968). Värdet består av antalet ord per mening plus 

procentdelen långa ord. Ett värde under 30 innebär enkel text, 30–40 normaltext, 40–60 facktext 

och över 60 innebär svåra facktexter och avhandlingar. Långa ord förstås här som ord med fler än 

sex bokstäver (se 2.4.3). LIX-värdet kan alltså sägas vara ett ”sammanvägt mått för ord- och 

meningslängd” (Hellspong 2001 s. 88). 

Vid sidan om, men relaterat till, LIX kan man även se till den genomsnittliga meningslängden. 

Statskontoret utvärderade 2001, på uppdrag av Justitiedepartementet, begripligheten i 

myndighetstexter (Nyström Höög 2005 s. 85). Statskontoret tog fram ett diagnosinstrument för 

att mäta begriplighet i text. Resultatet blev ett analysinstrument kallat Klarspråkstestet 

<http://www.regeringen.se/klarspråk>. Även om myndigheter inte kan likställas med 

dagstidningar rör det sig ändå om samma målgrupp: allmänheten/alla invånare. Det kan därför 

vara av intresse att i jämförande syfte se vilka direktiv och riktvärden som tagits fram för 

myndighetstexter. Den övre gränsen för en menings maxlängd i antal ord är satt till 35 stycken i 

Klarspråkstestet, en gräns som Catharina Nyström Höög anser vara generös, då det borde räcka 

med högst 25 ord per mening. Utredningen fann att broschyrer hade ett medeltal på 15 ord per 

mening medan rapporter låg högre på uppåt 20 ord/mening. Förvaltningsbesluten låg ännu högre, 

där vissa kunde nå över 30 ord/mening i snitt (Nyström Höög 2005 s. 88–89). 

2.2.3 Långa ord 

Det finns ingen regel för hur många bokstäver som behövs för att ett ord ska räknas som långt. 

För att mätvärdet ändå ska vara jämförbart med andra undersökningar är det fruktbart att använda 

etablerade definitioner på detta. Mätningen kommer därför göras med Lennart Hellspong och Per 

Ledins (1997) definition, som säger att ett ord med fler än sex bokstäver är ett långt ord. Det är 

även vad Björnsson (1968) använder som kriterium för långa ord i LIX-metoden. 

Hellspong och Ledin (1997) väljer att även använda termen överlånga ord för ord med mer än 

14 bokstäver och författarna visar även på att dessa ofta är så kallade fackord. Denna 

undersökning kommer inte att dela upp orden i flera längdkategorier. 

Medelvärdet för andelen långa ord, alltså ord med fler än sex bokstäver, i bruksprosa är 30 

procent. Om andelen långa ord i en text överstiger 30 procent tyder det på att texten är ”tung och 

specialiserad” (Hellspong & Ledin 1997 s. 71). 
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2.2.4 Fundamentlängd och vänstertyngd 

Fundamentlängd avser det genomsnittliga antalet ord i huvudsatsernas fundament. Fundament 

kallas de ord som föregår det finita, eller tidsböjda, verbet i huvudsatsen. Vänstertyngd är ett mått 

på huruvida en mening är vänster- eller högertung, det vill säga om huvudsatsens finita verb 

kommer tidigt eller sent i meningen. Ju mer information man anser att en mening behöver 

innehålla, desto större blir risken för att den ska bli vänstertung (Hellspong 2001 s. 28). En text 

med många vänstertunga meningar anses generellt vara mer komplex och svårläst än en med 

övervägande högertunga meningar (Hellspong 2001 s. 28–29). Enligt Lars Melin och Sven Lange 

(2000 s. 71) blir en vänstertung mening mer stel och formell. En mening ses i denna 

undersökning som vänstertung om den har merparten av orden i fundamentet, alltså före 

huvudsatsens finita verb. 

Tidningsartiklar innehåller ofta anföringar med direkt tal, där någons utsaga återges med 

tankstreck, även kallat talstreck. Dessa citat kan se ut att innehålla två huvudsatser eftersom de 

har två finita verb. Till exempel följande mening från Aftonbladet: ”–Man är ju inte dummare än 

att man uppfattar signalerna, säger han till TT:s Lillemor Melsted.” (Pihlblad 1997). Här skulle 

man kunna se är som det första finita verbet och säger som det andra, där allt före säger skulle 

utgöra ett väldigt långt fundament. Detta skulle ge en missvisande bild av fundamentslängden. I 

sådana fall räknas endast det första finita verbet. Den avhuggna huvudsatskonstruktionen ”säger 

han till [..]” behandlas som en sats utan fundament, eftersom den börjar med det finita verbet. 

Meningar med två huvudsatser separerade med en konjunktion såsom och, eller, men, för eller 

samt räknas i undersökningen som två satser där konjunktionen utgör det första ordet i den andra 

huvudsatsens fundament. 

2.2.5 Nominalkvot 

För att mäta hur informationsrik en text är kan man mäta nominalkvoten, NQ. Den räknas ut 

genom att addera antalet substantiv, prepositioner och particip och dela det med summan av antal 

pronomen, adverb och verb. Normalvärdet ligger på 1,0 NQ (Melin & Lange 2000 s. 48). 

Referenstalen för morgontidning och kvällstidning är 1,04 och 0,99 respektive (Melin & Lange 

2000 s. 168). 

En enklare variant av nominalkvot är att endast räkna substantiv och verb och dela de 

förstnämnda med de sistnämnda. Nackdelen med detta är enligt Melin och Lange (2000 s. 48) att 

det saknas pålitliga jämförelsetal. Varianten går dock bra att använda för att jämföra texter med 
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varandra, vilket är syftet med denna undersökning. Referensvärdena för morgon- och 

kvällstidningar ligger ändå vid normalvärdet 1,0 NQ. Därför har den enklare varianten av 

nominalkvot använts i denna undersökning. Som jämförelse kan nämnas att NQ för talspråk är 

0,25, för personliga brev 0,63 och för läroböcker 1,18 (Melin & Lange 2000 s. 48, 168). 

2.2.6 Textbegreppet i den multimodala analysen 

Text kan definieras på olika sätt och behöver inte nödvändigtvis vara begränsat till skrift. Anders 

Björkvall (2009 s. 7) talar om ”det utvidgade textbegreppet”, där text förstås som alla 

betydelsebärande delar i ett kommunikativt uttryck. Både skriftliga och visuella element räknas 

då som text. Även Karin Helgesson m. fl. (2017) diskuterar textbegreppet som något vidare än 

skrift. Text kan där innefatta andra uttryck. Till exempel intervjuer i tv, bilder, sms, filmer, musik 

kan betraktas som text. Författarna vill dock betona att möjligheten till ett utvidgat textbegrepp 

förutsätter att mottagaren förstår hur de icke-verbala delarna fungerar och vad de innebär 

(Helgesson m. fl. 2017 s. 11). I denna undersöknings multimodala analys skall text i första hand 

förstås som skrift i de journalistiska artiklarna, bild som bild som tillhör artiklarna och reklam 

som all annonsyta. Det intressanta för analysen är hur stor del av tidningens pappersyta som 

upptas av journalistisk text, tillhörande bilder och av reklam. Det är då inte av intresse att 

sammanföra artiklars text och bild till ett begrepp, eller att dela upp reklamens beståndsdelar. 

2.2.7 Dags-, morgon- och kvällstidning 

Med begreppet dagstidning avses alla tidningar med daglig utgivning. Morgontidning kallas de 

tidningar som delas ut på morgonen, vanligen före 06.00, direkt i prenumeranternas brevlådor. De 

finns även att köpa hos tidningsombud, det vill säga livsmedel- och tobaksaffärer, kiosker, 

bemannade bensinstationer och liknande. Kvällstidningar går, till skillnad från morgontidningar, 

inte att prenumerera på utan måste köpas som lösnummer hos tidningsombuden. Alla morgon- 

och kvällstidningar som ingår i denna studie är dagstidningar. 

2.3 De valda tidningarna 

Här presenteras de valda tidningarnas historiska bakgrund. Mängden information varierar på 

grund av tillgänglighet och omfattning. Avsnittet om Dagens Nyheter är kortare eftersom endast 

en begränsad mängd information om dess historia hittades. 
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2.3.1 Svenska Dagbladet 

Den 18 december 1884 gavs det första numret av Svenska Dagbladet ut. Tidningen grundades av 

flertalet personer, där Oscar Norén och Axel Jäderin nämns som de mest tongivande (Lundberg 

2016). Det är Sveriges tredje största morgontidning och utges i Stockholm, men är riksspridd. 

Tidningen ägs av den norska mediekoncernen Schibsted, som även äger Aftonbladet. 

Svenska Dagbladet är den enda tidningen i undersökningen som erhåller statligt presstöd. Det 

är ett ekonomiskt stöd vars syfte är att ”att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och 

opinionsbildning samt en bred spridning av dagstidningar över hela landet” (MPRT 2016). Stödet 

är indelat i driftsstöd, distributionsstöd och utvecklingsstöd. Svenska Dagbladet är den tidning i 

Sverige som får överlägset mest i presstöd. 2013 fick tidningen 53,7 av de 268 miljoner kronor 

som delades ut i driftsstöd, den största av de tre delarna. Två år senare hade det sjunkit till 

47,9 miljoner och 2016 fick man 45 miljoner. Motsvarande belopp för den tidning som fick näst 

mest i bidrag, Skånska Dagbladet, var 42,5 miljoner 2013, 31,5 miljoner 2015 och 24,9 miljoner 

2016 (Presstödsnämnden 2017). Detta beror på att Presstödsnämnden 2013 förändrade systemet 

för hur driftstöd delas ut (Andén 2013). Sedan 2013 minskar presstödet årligen, men det rör sig 

fortfarande om betydande summor. 

Systemet med presstöd är omdiskuterat. Redan 2009 argumenterade Johnny Stamming (2009) 

i DN Debatt för att presstödet skulle avvecklas, då det i princip endast delas ut till politiska 

tidningar och därmed är ett partistöd som inte främjar demokratin. 

Svenska Dagbladet var liksom Aftonbladet pionjärer bland de traditionella medierna när det 

kommer till digital distribution. Tidningen fanns 1994 ännu inte på internet, men på vad som 

kallats världens första riktigt användbara handdator, Apple Newton MessagePad1 (Oldcomputers 

2016). Året därpå, 1995, blev Svenska Dagbladet första svenska morgontidning på internet. 

Aftonbladet var dock först när de 1994 blev den första svenska tidningen att publiceras online. 

2.3.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter utkom första gången den 23 december 1864 och grundades av Rudolf Wall. Det 

är Sveriges största morgontidning och utges i hela landet. Tidningen har dock fokus på 

Stockholmsområdet. Dess politiska beteckning är oberoende liberal. Tidningen ägs av Bonnier 

AB, som även äger Expressen. Dagens Nyheter erhåller inte statligt presstöd. 

                                                 
1 Apple Newton MessagePad var en så kallad personlig digital assistent (PDA) som från 1993–1998 tillverkades av 
Sharp. Konceptet kom redan 1984, men var då mer en digital databank. Newton var inte uppkopplad mot internet 
utan krävde att man från sin dator skickade över Svenska Dagbladets för ändamålet avsedda innehåll. 
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Ett par år efter Aftonbladet och Svenska Dagbladet, 1996, inledde Dagens Nyheter sin närvaro 

på internet och kallade då sin portal för DNet. Nuförtiden har man dock, liksom andra tidningar, 

samma namn på nätupplagan som på papperstidningen. 

2.3.3 Aftonbladet 

Aftonbladet (2000) grundades 1830 av Lars Johan Hierta, som nu står staty på Munkbron i 

Gamla stan i Stockholm, rest på uppdrag av Publicistklubben. Tidningen kallar sig för obunden 

socialdemokratisk. Den norska mediekoncernen Schibsted äger sedan 2009 Aftonbladet till 91 

procent och den fackliga sammanslutningen Landsorganisationen i Sverige, LO, äger 9 procent. 

Tidigare ägde LO 50,1 procent av aktierna i tidningen. LO fick efter försäljningen till Schibsted 

behålla möjligheten att utse chefredaktör för Aftonbladets ledar-, kultur-, och debattredaktioner 

(Klepke 2009). Schibsted äger även Svenska Dagbladet. 

Aftonbladet är Sveriges största dagstidning och hade 2014 en upplaga på knappt 155 000 

exemplar (PwC 2014). Aftonbladet är en kvällstidning, vilket betyder att den inte delas ut på 

morgonen utan endast kan köpas som lösnummer hos återförsäljare, i första hand kiosker, 

livsmedelsbutiker och bensinstationer. På grund av sin status som kvällstidning erhåller inte 

Aftonbladet något statligt presstöd. 

Aftonbladet var den första svenska tidningen att finnas på internet. Man introducerade sin 

nätupplaga redan 25 augusti 1994, vilket får ses som banbrytande. Det dröjde något år eller två 

innan andra tidningar följde efter. Kanske var det lanseringen på internet som banade väg för de 

kommande framgångarna. Den 17 oktober 1996 gick Aftonbladet (2000) nämligen om Expressen 

i antal sålda exemplar och blev därmed Sveriges största dagstidning. 

2.3.4 Expressen 

Expressen är en oberoende liberal kvällstidning, som startades 16 november 1944 av Bonnier 

AB, som sedan tidigare även ägde Dagens Nyheter. Initiativtagarna var Albert Bonnier jr och 

Carl-Adam Nycop. Tidningens lansering var en motreaktion på nazismens framfart. Expressen är 

i dagsläget uppdelat i tre utgåvor, som man kallar editioner: den rikstäckande huvudtidningen 

Expressen, samt de regionala tidningarna GT i Göteborg – som täcker Västsverige – och 

Kvällsposten i Malmö – som täcker Sydsverige. Tillsammans når man enligt tidningen 1,6 

miljoner läsare dagligen (Expressen 2017). 
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Expressen är liksom Aftonbladet en kvällstidning och kan köpas hos någon av de ca 8000 

återförsäljarna. Tidningen ägs fortfarande av Bonnier AB som också äger Dagens Nyheter. 

Expressen är inte berättigat till statligt presstöd. 

Expressen (2017) var inte först på nätet, men man var först med att låta läsarna kommentera 

och debattera vad som publicerades online. Enligt Lotta Cramne på Expressens redaktion kan 

man inte med säkerhet säga vilket datum tidningen lanserades på internet, mer än att det skedde 

19952. 

2.4 Tidigare forskning 

En omfattande, men nu något daterad, undersökning av det journalistiska språket gjordes av 

Strand 1984. Han kom då fram till att morgontidningar var något mer formella, varierade och 

uttalade i sitt språk. De var även mer tekniska och invecklade. Morgontidningar var också de som 

var minst berättande, personliga, stereotypa och dramatiserade. Kvällstidningarna skiljde sig 

något i motsatt riktning på alla punkter. Strand fann även att kvällstidningarna var de som var 

mest nogräknade när det kommer till att skriva korrekta namn (Strand 1984). 

Närmare i tiden ligger ett par kandidatuppsatser gjorda av Chanel Arponen (2016) på 

Mälardalens högskola och Axel Bengtsson (2012) vid Södertörns högskola. Arponen (2016) 

undersökte hur språket i smånotiser i en landsortstidning med daglig utgivning ändrats över tid, 

och fann att det blivit mer informellt med åren. Bengtsson (2012) undersökte utvecklingen av 

språkkomplexitet i Expressen och Svenska Dagbladet med tre nedslag de senaste 50 åren. Hans 

studie visar att komplexiteten inte ändrats i en rak linje, utan gått från komplext till mindre 

komplext för att sedan bli mer komplext igen. 

  

                                                 
2 Enligt mail från Lotta Cramne 2017-05-08. 
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2.4.1 Internationell forskning 

Conboy, vid universitetet i Sheffield, har skrivit flera böcker om journalistik och det 

journalistiska språket. The language of the news (Conboy 2007) handlar om hur nyhetstexter, 

såväl skrivna som talade, används i Australien, Storbritannien och USA. Conboy gör ingen strikt 

uppdelning mellan morgon- och kvällstidningar, utan identifierar dem istället som elittidningar 

eller populärtidningar, även kallade tabloider3. De förstnämnda fokuserar mer på politik och 

ekonomisk analys, medan de sistnämnda har tonvikten på kändisnyheter, sport och skandaler 

(Conboy 2007 s. 30). Han konstaterar dock att språket skiljer sig mellan dem. Elittidningarna har 

också en tydligare uppdelning av politisk rapportering och politiska kommentarer, medan 

populärmedierna väver samma de båda (Conboy 2007 s. 32). 

Conboys begrepp fungerar som ungefärliga motsvarigheter till morgon- och kvällstidningar i 

Sverige, men distinktionens betydelse minskar. Conboy fann nämligen att de båda typerna av 

nyhetstidningar närmar sig varandra, men att man på hur rubriker konstrueras fortfarande kan se 

skillnader genom att man riktar sig till olika målgrupper. Elitmedia riktar sig mer mot en 

kultiverad elit medan konsumenter av populärmedia antas vara mer intresserade av vad som 

händer i nöjeslivet, framför allt dokusåpor (Conboy 2007 s. 109). 

Vidare fann Conboy exempel på att journalister använder språket för att kommentera själva 

språkbruket, eller kommentera begrepp som politisk korrekthet. Enligt Conboy använder 

journalister både explicita och implicita metoder för att få fram sina poänger, och han visar även 

på hur ironi och parodi används för att skapa samhörighet och få publiken att identifiera sig med 

artikelförfattaren. Detta fenomen är dock vanligast i krönikor (Conboy 2007 s. 201–205). 

Nic Newman (2009) undersökte 2009 sociala mediers effekter på nyhetsmedia i Storbritannien 

och USA. Han konstaterade då att mellan 2007–2009 exploderade användandet av sociala 

medier, vilket gett konsekvenser för de etablerade medierna. Till exempel har det blivit nästan 

omöjligt att komma först med att rapportera om nya händelseförlopp, så kallade breaking news. 

Nyhetsorganisationer fokuserar därför på att vara först och bäst på att rapportera verifierade 

fakta. Ett annat viktigt resultat från Newmans undersökning var att de traditionella medierna 

aktivt använder sociala medier för att få trafik till sina egna sidor. 

                                                 
3 Tabloid kan översättas till svenskans kvällstidning, eller tabloidpress, men ordet har egentligen sitt ursprung i 
storleksformatet. Morgontidningar i Sverige hade tidigare det stora fullformatet (på engelska broadsheet), men sedan 
mitten av 00-talet har så gott som alla dagstidningar i Sverige övergått till att trycka i det mindre och behändigare 
tabloidformatet. Svenska Dagbladet bytte år 2000 och Dagens Nyheter år 2004 (Hernadi 2004). 
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Ett exempel på hur man försöker öka antalet besökare på sina egna nyhetssidor på internet är 

länkar till artiklar med lockande rubriker, kallat clickbait, som delas på stora sociala 

medieplattformar. Att kunna visa upp siffror på många besökare på de egna sidorna är viktigt vid 

till exempel annonsförsäljning. Därför vill man undvika att tillgängliggöra texterna direkt i de 

sociala medierna. 

En lite nyare studie, som gjordes efter presidentvalet i USA 2016, visade att sociala medier 

användes för att sprida falska nyheter om kandidaterna (Allcot & Gentzkow 2017). Studien fann 

att 30 miljoner tweets från Twitter innehöll falska nyheter till Donalds Trump favör, medan 

endast 8 miljoner tweets gjorde detsamma för motkandidaten, Hillary Clinton. Det var dock 

endast 14 procent av den amerikanska väljarkåren som använde sociala medier som sin primära 

nyhetskälla. Av de som sett de falska nyheterna var det nästan ingen som kom ihåg en enda av 

dem, eller om de gjort det – som trodde på dem. 
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3 Material och Metod 

3.1 Material 

Materialet består av nyhetsartiklar från fyra svenska dagstidningar, Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, Aftonbladet och Expressen. De två förstnämnda ges ut på morgonen och kallas 

morgontidningar. De två sistnämnda har något senare utgivning, och kallas kvällstidningar. Trots 

att tillgängligheten för papperstidningen i normalfallet bara skiljer några timmar mellan morgon- 

och kvällstidnignar, och trots att båda typerna är rikstäckande, handlar det om två helt olika typer 

av nyhetstidningar. Morgontidningarna delas ut av tidningsbud direkt i prenumeranternas 

brevlådor, samt finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärer, tobaksaffärer, bemannade mackar och 

kiosker. Kvällstidningarna måste köpas hos handlare och finns i butik vid olika tid beroende på 

hur långt från tryckeriet ombudet ligger. Ombuden är i stort sett desamma som för 

morgontidningar: livsmedelsaffärer, tobaksaffärer bemannade mackar och kiosker. Beroende på 

avståndet till tryckeriet finns tidningen att köpa från tidig förmiddag fram till sen eftermiddag. 

Värt att lägga till detta är att samtliga tidningar i undersökningen har en ständig och aktiv närvaro 

på internet, dels med egna webbsidor, dels i de stora sociala medierna. I och med detta har 

betydelsen av skillnaden för vilket klockslag papperstidningen går i tryck, och därmed finns 

tillgänglig, minskat. 

De artiklar som analyserats har valts slumpvis från ett datum taget utan hänsyn till att något 

speciellt inträffat den dagen. Det handlar om 2–3 sidor från varje tidning, närmare bestämt de 

första sidorna med inrikesnyheter i respektive tidning. Sidor med enbart reklam, så kallade 

helsidesannonser, har inte tagits med. Artiklarna som valts till analys är huvudartiklarna, alltså de 

största artiklarna från de valda sidorna. Totalt är det nio artiklar som analyserats, en artikel från 

varje tidning, med ett undantag. Två artiklar från Expressen 2017 valdes eftersom huvudartikeln 

visade sig vara kraftigt avvikande. De analyserade artiklarna finns bifogade som bilaga 1 och 

helsidorna som bilaga 2. 

Enligt Anders Lif (2016) består många artiklar idag av rena referat av pressmeddelanden eller 

texter direkt från nyhetsbyråer som Tidningars Telegrafistbyrå (TT) eller Associated Press (AP), 

vilka inte är denna undersöknings syfte att undersöka. De huvudartiklar som valts till analys är 

skrivna av tidningarnas egna journalister. Aftonbladets huvudartikel om Carl Bildt från 1997 är 

till stora delar baserad på en TT-artikel, men utgör troligen ett undantag, då TT som enda media 
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fick tillfälle att intervjua Bildt på Danderyds sjukhus. Journalisten har dock bearbetat texten och 

tillfört egen information på ett sätt som gör den till hans egen. 

Även om undersökningens huvudsakliga fokus ligger på artiklarna har alla sidor tagits med i 

undersökningen vid två analyser för att få bättre mätvärden. Det handlar om den genomsnittliga 

rubriklängden, där alla sidors alla artikelrubriker räknats och om disponering av sidyta, det vill 

säga hur tidningarna fördelar sidornas yta för text kontra bild och i förekommande fall, reklam. 

3.1.1 Motivering till val av tidningar 

Tidningarna – Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen – har valts ut 

baserat på deras roller som rikstäckande nyhetsmedia. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är 

riksspridda morgontidningar, även om de har sina fokus på Stockholmsområdet. Aftonbladet och 

Expressen är rikstäckande kvällstidningar. 

Valet föll på dessa fyra eftersom de är de största rikstäckande dagstidningarna sedda till 

upplaga, undantaget gratistidningen Metro. Att den inte tagits med i undersökningen beror på att 

den tillhör en annan typ av tidning, just för att den är gratis, och relativt ung. Metro grundades i 

mitten på 90-talet och har därför inte samma historia och tradition som de andra tidningarna. 

Den femte största rikstäckande dagstidningen i Sverige är Dagens Industri (DI). Den valdes 

bort av två skäl. För det första har den en annan målgrupp en de fyra andra, nämligen 

affärsvärlden. För det andra fokuserar DI som en följd av detta enbart på ekonominyheter, vilket 

innebär att intresseområdet för denna undersökning, inrikesnyheter, saknas. Inkluderar man 

regionala tidningar så är både Sydsvenska Dagbladet i Skåne och Göteborgs-Posten större än 

Svenska Dagbladet, men saknar den rikstäckande utgivningen. 

Storleksordningen ovan är baserad på siffror från mitten till slutet på 2000-talets första 

årtionde (Wikipedia 2016)4. Det beror på att räckvidden, hur många konsumenter/läsare man 

verkligen har, har blivit allt svårare att mäta, eftersom det finns mer än den tryckta upplagan att ta 

hänsyn till. Många tidningar, bland annat Aftonbladet och Dagens Nyheter, har därför lämnat 

upplagejämförelsetjänsten TS Mediefakta och den motsvarande, konkurrerande, mättjänsten för 

internet, Kia-index (Rislund 2016). Tidningar läses 2017 på fler sätt än någonsin tidigare och nås 

via en myriad av olika tjänster och plattformar. SvD och DN tillåter att besökare läsare ett fåtal 

artiklar per dag innan en aktiv prenumeration krävs, medan kvällstidningarna tillgängliggör det 

                                                 
4 Siffrorna hämtades av Wikipedia från Tidningsstatistik AB, numera TS Mediafakta AB, som tyvärr inte har kvar 
historisk statistik för alla tidningar på sin hemsida, varför Wikipedia använts som källa. 
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mesta av sitt material på internet utan betalkrav. Båda typerna av tidningar har annonser på sina 

webbsidor. 

3.1.2 Undersökta datum och sidor 

Materialet består av de 2–3 första sidorna inrikesnyheter från de fyra största dagstidningarna i 

Sverige. Från dessa har en artikel per tidning, huvudartikeln, valts ut. Undantaget Expressen 2017 

där två artiklar analyserats. Följande är en redovisning av vilka tidningar, datum och sidor det rör, 

samt hur många ord de analyserade artiklarna innehåller. I samtliga fall är det pappersupplagan 

av tidningen som analyserats. 

Valet föll på inrikesnyheter eftersom de förmodas vara bra att utgå ifrån i en rättvis jämförelse 

av språket. På tidningarnas ledarsidor, debattsidor eller i krönikor skiljer sig tidningarna åt 

beroende på politisk färg, och vitt skilda ämnen tas upp. Tidningarna förväntas vara opolitiska på 

nyhetsplats vilket borde ge bättre data för jämförelse. Inrikesnyheter valdes eftersom de troligen 

innehåller färre utländska ord eller nyord, vilket kan vara fallet för utrikesnyheter eller nöjessidor, 

och därmed är bättre att jämföra över tid. 

 Morgontidningar 

o Svenska Dagbladet (SvD) 

 Lördag 1 mars 1997, sida 9, 12. Antal ord i artikeln: 622. 

 Lördag 25 februari 2017, sida 8–9. Antal ord i artikeln: 782. 

o Dagens Nyheter (DN) 

 Lördag 1 mars 1997, sida A5–6, A8. Antal ord i artikeln: 463. 

 Lördag 25 februari 2017, sida 12, 15, 18. Antal ord i artikeln: 546. 

 Kvällstidningar 

o Aftonbladet 

 Lördag 1 mars 1997, sida 6–7. Antal ord i artikeln: 678. 

 Lördag 25 februari 2017, sida 20, 22. Antal ord i artikeln: 430. 

o Expressen 

 Lördag 1 mars 1997, sida 6–7. Antal ord i artikeln: 393. 

 Lördag 25 februari 2017, sida 12–13. Antal ord i artiklarna: 542, 289. 
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3.3 Metod 

De primära analysmetoderna som använts är valda delar av läsbarhetsanalys och strukturell 

analys från Hellspongs Metoder för brukstextanalys (2001).  

För att mäta läsbarheten har LIX-värdet, den genomsnittliga meningslängden och långa ord 

uppmätts för de valda artiklarna. LIX mäter antalet ord per mening plus procentdelen långa ord 

(Björnsson 1968). Genomsnittlig meningslängd är ett enklare mått som används som jämförelse 

till LIX-värdet och innebär att antalet ord divideras med antalet meningar (Nyström Höög 2005). 

Även andelen långa kan säga något om hur komplex en text är (Hellspong & Ledin 1997 s. 71). 

Till strukturanalysen har fundamentlängd, vänstertyngd och nominalkvot beräknats med hjälp 

av Hellspong (2001), Hellspong och Ledin (1997) och Melin och Lange (2000). Närmare bestämt 

räknas antalet ord i rubriker; totala antalet ord och meningar per analyserad artikel; samt antalet 

substantiv och verb i utvalda artiklar. 

Utöver dessa har även förhållandet mellan bild, text och reklam uppmätts procentuellt genom 

att mäta respektive del på varje sida. Sektionerna med text, bild och reklam samt den totala sidans 

tryckta yta har mätts med linjal. Respektive sektions yta har räknats ut i kvadratcentimeter och 

sedan jämförts med den totala sidans storlek för att få fram de procentuella förhållandena. Text 

förstås här som skrift och inkluderar inte bilder eller grafik enligt det utvidgade textbegreppet 

som Björkvall (2009) och Helgesson m. fl. (2017) använder. 

Värdena har matats in i tabeller och med hjälp av formler har genomsnittliga värden och 

procenttal räknats ut. Dessa har sedan har jämförts med referensvärden, medeltal och riktvärden 

samt inbördes mellan tidningarna. 
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3.4 Mätvärden 

Följande avsnitt listar de mätvärden från de ovan nämnda analysmetoderna är aktuella för denna 

undersökning. Urvalet har gjorts för att på bästa sätt kunna uppmäta skillnader i tidningarnas 

språkliga stil med reella värden. Detta eftersom de inte är subjektiva, som till exempel en 

bedömning av stilnivå eller val av begriplighet baserat på ordval eller synonymer skulle kunna 

vara. Följande mätvärden har uppmätts: 

1. Läsbarhet. 

a. LIX-värde – medelvärde på ord och meningarnas längd. 

b. Meningslängd – genomsnittlig meningslängd. 

c. Långa ord – procentuella andelen långa ord. 

2. Textuell struktur. 

a. Rubriklängd – antal rubrikord i genomsnitt. 

b. Nominalkvot – förhållande mellan substantiv och verb. 

c. Vänstertyngd – andel vänstertunga meningar. 

d. Fundamentlängd – genomsnittliga antalet ord i huvudsatsernas fundament. 

3. Disposition av pappersyta. 

a. Andel artikeltext, artikelbilder och reklamytor – förhållande i procent. 

3.4.1 Rubriker 

Rubriker har två huvudfunktioner: en upplysande och en intresseväckande (Strömqvist 2014 

s. 104). Det är viktigt att rubrikerna på rätt sätt förbereder läsaren på vad som komma skall. 

Strömqvist menar att en ökad grad av förförståelse underlättar läsningen. Men – rubriken ska vara 

kort, påpekar Strömqvist (2014 s. 105), vari rubrikskrivandets svårighet ligger. 

I denna undersökning har alla ord i alla rubriker på alla de analyserade sidorna räknats. De har 

sedan delats med antalet rubriker för att få fram det genomsnittliga antalet ord per rubrik. 

3.4.2 Multimodala mätvärden 

De mätvärden som används i den multimodala analysen handlar om hur respektive tidning 

disponerar sidorna med inrikesnyheter i tre dimensioner: text, bild och reklam (se avsnitt 2.5.4). 

Undersökningen mäter deras procentuella förhållande sinsemellan. I text ingår, förutom 

skriften i de journalistiska artiklarna, även rubriker och eventuella bylinebilder på 
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artikelförfattaren, eftersom dessa element bedöms tillhöra artikeln och utgöra för små delar för att 

vara betydelsebärande och därmed värda att räkna separat. 

3.4.3 Referensvärden 

Enligt Melin och Lange (2000 s. 189) ligger referensvärdet för nominalkvoten, NQ, på 1,04 för 

morgontidningar och 0,99 för kvällstidningar. När det kommer till vänstertyngd hänvisar Melin 

och Lange (2000 s. 189) till fundamentlängd, där medelvärdet ligger på 3,2 ord per mening. 

Kåserier har ett lägre medeltal – 2,8 – medan ledare har ett högre medeltal – 3,9. Tyvärr finns 

inga tal som anger skillnaden mellan olika texttyper, eller hur andelen vänstertunga meningar 

generellt ser ut. 

Referensvärdena är hämtade från Margareta Westmans stora undersökning från 1974. Jämfört 

med andra texttyper fann Westman att tidningstexter, tillsammans med broschyrtexter har ett 

överskott av ord i fundamentet. Detta jämfört med debattexter och läroböcker (Westman 1974 

s. 164). Westmans undersökning gjordes för drygt 40 år sedan, men talen utgör fortfarande 

referensvärden för textanalyser. 

Fördelen med att behålla samma referensvärden är att jämförelser över tid blir mer 

överskådliga. Det blir alltså lättare att jämföra nya och gamla undersökningar, varför det finns en 

vinst i att hänvisa till samma referenstal. De blir då mer som indexvärden än reella jämförelsetal. 

I denna undersökning har både fundamentlängd och vänstertyngd uppmätts, samt en förenklad 

version av nominalkvot. Dessa kan jämföras med riktvärdena och därmed ge en bild av hur de 

olika typerna av tidningar förväntas förhålla sig till varandra. Därmed kan eventuella avvikelser 

från, eller likheter med, normen redovisas. Undantaget är vänstertyngd, där inga referensvärden 

finns, vilket innebär att jämförelsen enbart görs inbördes, mellan de undersökta artiklarna. 
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4 Resultat 

Här presenteras resultaten av mätningarna. Först de grammatiska mätvärdena, följt av den 

textuella strukturen och avslutningsvis den multimodala mätningen av disponering av sidytor. 

4.1 Läsbarhetsanalys 

Läsbarheten har analyserats genom att mäta graden av komplexitet i texten. Det har gjorts med 

hjälp av två mätvärden: LIX-värde och genomsnittlig meningslängd. 

4.1.1 LIX-värde 

I tabell 1 presenteras LIX-värden för de valda tidningsartiklarna från 1997 och 2017, samt 

skillnaden 2017 jämfört med 1997. I tabell 2 finns referensvärden för LIX i olika typer av text. 

 

Tabell 1. LIX-värden 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen 2 

1997 48 46 37 32 - 

2017 43 47 34 45 42 

Skillnad -5 +1 -3 +13 - 

 

Tabell 2. Referensvärden för LIX enligt Björnsson (1968) 

Texttyp Enkel text Normaltext Facktext Svår facktext 

Referensvärde <30 30–40 40–60 >60 

 

Resultatet visar att de analyserade artiklarnas läsbarhet skiljer sig en hel del från varandra. 

Uppdelningen mellan morgon- och kvällstidning består 2017 jämfört med 1997 i alla fall utom 

ett. Undantaget är Expressen, där tabellen visar hur huvudartikelns läsbarhet på första uppslaget 

inrikesnyheter fick ett mycket högre värde än 1997, och även mycket högre än den andra 

kvällstidningen, Aftonbladet. För att kontrollera huruvida detta rörde sig om ett undantag, 

räknades även LIX-värdet ut för den näst största artikeln på inrikesnyheternas första uppslag i 

Expressen 2017. Den uppmätta komplexiteten visade sig dock vara jämförbar med huvudartikeln, 

vilket styrker resultatet att Expressen har ett markant högre LIX-värde 2017 jämfört med 1997. 
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Vidare påvisar resultatet i tabell 1 att den uppdelning mellan morgon- och kvällstidningar som 

Strand (1984) fann i sin stora undersökning fortfarande gällde 1997. I tabellen blir det också 

tydligt att detsamma inte gäller 2017. 

Jämfört med riktvärdena i tabell 2 så hamnar kvällstidningarna, undantaget Expressen 2017, 

inom ramen för normaltext medan morgontidningarnas komplexitet klassificeras som den högre 

graden komplexitet, facktexter. Även detta är i linje med Strands (1984) resultat med undantag 

för normavvikelsen som Expressen uppvisar 2017. 

4.1.2 Meningslängd 

Tabell 3 visar resultatet vid en mätning av den genomsnittliga meningslängden i de undersökta 

artiklarna och skillnaden 2017 jämfört med 1997. Statskontorets utredning 2001 visade att 

broschyrer i genomsnitt låg på 15 ord per mening och rapporter uppåt 20. Klarspråkstestet 

medger en övre gräns på 35 ord i en mening, men Nyström Höög (2005) anser 25 ord vara en 

rimlig högsta nivå. Referensvärdena i tabell 4 kommer från Melin och Lange (2000 s. 166). 

Dagstidningar bör ligga på i genomsnitt 14 ord/mening enligt referensvärdet. 

 

Tabell 3. Genomsnittlig meningslängd 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen 2 

1997 17 15 13 12 - 

2017 15 15 12 17 13 

Skillnad -2 - -2 +6 - 

 

Tabell 4. Referensvärden för genomsnittlig meningslängd 

Texttyp Barnböcker Skönlitteratur Dagstidningar Sakprosa Facktext 

Referensvärde 12 15 14 18 20 

 

Resultatet visar i tabell 3 på en tydlig skillnad mellan morgon- och kvällstidningar 1997. 

Skillnaden kvarstår 2017, förutom den först analyserade artikeln i Expressen som utgör ett 

avvikande fall. Den andra artikeln från Expressen ligger i tabell 3 på normal kvällstidningsnivå, 

vilket inte var fallet för dess LIX-värde. Det pekar på att skillnaden mellan morgon- och 

kvällstidningar möjligen består. 
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Med hänsyn till referensvärdet för dagstidningar i tabell 4 ligger morgontidningarna något 

över och kvällstidningarna något under. Resultatet visar att tidningarna håller sig inom ramen för 

det förväntade. 

4.1.3 Långa ord 

Tabell 5 visar hur stor del av de analyserade artikeltexterna som utgörs av långa ord, det vill säga 

ord som överstiger sex bokstäver. Även skillnaden 2017 jämfört med 1997 redovisas. Enligt 

Hellspong och Ledin (1997) så ligger brytpunkten för en svår text på omkring 30 procent. 

 

Tabell 5. Procentuella andelen långa ord 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen 2 

1997 31 31 24 20 - 

2017 27 32 23 27 29 

Skillnad -4 +1 -1 +7 - 

 

Resultatet visar att morgontidningarna 1997 låg strax över gränsen för komplex text, medan 

kvällstidningarna låg långt under. Förhållandet jämnas ut något till 2017, vilket styrker Conboys 

(2007) påstående om att tidningstyperna närmar sig varandra. 

4.2 Textuell strukturanalys 

I strukturanalysen redovisas först antalet ord per rubrik i genomsnitt för de valda tidningarna. 

Därefter följer resultaten för den förenklade nominalkvoten, andel vänstertunga meningar och 

fundamentlängd för de analyserade artiklarna. 

4.2.1 Rubriklängd 

I tabell 6 återfinns det genomsnittliga antalet ord per artikelrubrik, med två decimalers 

noggrannhet i alla artiklar på de valda tidningssidorna och skillnaden 2017 jämfört med 1997. 

 

Tabell 6. Genomsnittligt antal ord per rubrik 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen 

1997 4,56 3,88 6,17 5,50 

2017 5,00 6,25 7,67 4,80 

Skillnad +0,44 +2,37 +1,50 -0,70 
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Resultatet visar att rubriklängden, i alla fall utom ett, har ökat jämfört med för tjugo år sedan. 

Återigen är det Expressen som avviker, då de minskat sin genomsnittliga rubriklängd med 0,7 

ord. Störst skillnad finns hos en av morgontidningarna: Dagens Nyheter. De ökar kraftigt antalet 

ord från 3,88 till 6,25 ord per rubrik. 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet har också ökat sin genomsnittliga rubriklängd. Deras 

ökningar är i paritet med Expressens minskning och ligger därmed långt ifrån Dagens Nyheters 

stora ökning. 

4.2.2 Nominalkvot 

Tabell 7 visar de uppmätta värdena för respektive artikel samt skillnaden 2017 jämfört med 1997. 

Undersökningen har gjorts baserat på den förenklade formen av nominalkvot, där antalet 

substantiv divideras med det totala antalet verb, inklusive hjälpverb. Nominalkvoten ger en 

antydan om hur informationstät en text är, och talen kan dels jämföras med varandra, dels – om 

än inte helt – med de riktvärden som Melin och Lange (2000 s. 48, 168) presenterar.  

 

Tabell 7. Förenklad nominalkvot 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen 2 

1997 1,07 1,40 1,06 0,90 - 

2017 1,11 1,44 0,91 1,26 0,78 

Skillnad +0,04 +0,04 -0,15 +0,37 - 

 

Tabell 8. Referensvärden för nominalkvot (NQ) 

Publikation Lärobok Morgontidning Kvällstidning Veckotidning Talspråk 

Referensvärde 1,18 1,04 0,99 0,85 0,25 

 

Resultatet visar att de analyserade artiklarna i tidningarna 1997 höll sig i närheten av de 

förväntade talen. Dagens Nyheter stack dock ut med en högre nominalkvot vilket tyder på en 

förtätad text. Resultatet för 2017 visar att morgontidningarna förändrat sig marginellt, medan 

ökningarna är något större för kvällstidningarna. Tabell 8 visar referensvärden från 1974, som 

kan jämföras med hur det ser ut idag och för 20 år sedan. 
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4.2.3 Vänstertyngd 

I tabell 9 presenteras antalet vänstertunga meningar för de analyserade artiklarna i procent. Enligt 

Hellspong och Ledin (1997) innebär vänstertung: meningar som har flest ord i fundamentet, alltså 

före det finita verbet i huvudsatsen. Hellspong och Ledin menar att de flesta meningar är 

högertunga. Övervägande högertunga meningar hittar man till exempel i reklamtexter, medan en 

högre grad av vänstertyngd återfinns i byråkratiska texter (Hellspong & Ledin 1997 s. 77). 

 

Tabell 9. Procentuell andel vänstertunga meningar 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen 2 

1997 11 10 8 15 - 

2017 10 16 16 10 13 

Skillnad -1 +6 +8 -5 - 

 

Resultatet visar att andelen vänstertunga meningar totalt sett ökat, men det gäller bara hälften av 

tidningarna. De andra två har tvärtom minskat. I tabell 9 noteras ett lågt värde för Aftonbladet 

1997, som därmed står för den största ökningen: 100 procent – eller 8 procentenheter – mellan 

1997 och 2017. Även Dagens Nyheter har ökat kraftigt, i tabellen syns en ökning med 60 procent, 

eller 6 procentenheter. Expressen har å andra sidan minskat sin vänstertyngd i båda analyserade 

artiklarna. Svenska Dagbladet förblir i stort sett oförändrad. 

Morgontidningarna har enligt tabell 9 liknande andel vänstertunga meningar, medan det skiljer 

stort mellan kvällstidningarna. Siffrorna från 2017 visar att kvällstidningarna gått i diametralt 

olika riktningar. Bland morgontidningarna märks att Svenska Dagbladet ligger kvar på ungefär 

samma procentandel medan Dagens Nyheter förändrats rejält. 
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4.2.4 Fundamentlängd 

Tabell 10 visar det genomsnittliga antalet ord per fundament samt skillnaden 2017 jämfört med 

1997. Referensvärden för fundamentens längd, alltså antalet ord före det tidsböjda verbet i en 

huvudsats, anges endast för olika typer av texter, inte olika typer av publikationer, varför dessa 

inte återges i detta avsnitt. Det sammanlagda medelvärdet för fundamentlängd är 3,2 ord per 

fundament (Melin & Lange 2000 s. 169). 

 

Tabell 10. Genomsnittligt antal ord per fundament 1997-03-01 och 2017-02-25 

Tidning SvD DN Aftonbladet Expressen Expressen 2 

1997 3,03 2,69 3,38 2,48 - 

2017 2,73 3,05 1,95 3,12 3,00 

Skillnad -0,30 +0,36 -1,44 +0,64 - 

 

Resultatet visar att Aftonbladet 1997 hade flest ord i sina fundament och Expressen lägst antal 

ord. En skillnad kan även noteras mellan morgontidningarna. Resultatet från 2017 visar att det 

gått både upp och ned vad gäller antalet ord i fundamenten. Expressen och Dagens Nyheter står 

för tydliga ökningar medan både Aftonbladet och Svenska Dagbladet har sänkt sina snitt. 

Någon tydlig tendens går inte att utläsa mellan 1997 och 2017 i tabell 10. En av 

morgontidningarna, Dagens Nyheter, har ökat. Den andra, Svenska Dagbladet, har däremot 

minskat sin fundamentlängd. Någon trend återfinns inte heller bland kvällstidningarna, där 

Expressen står för en ökning och Aftonbladet för en minskning. 
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4.3 Multimodal textanalys 

Den multimodala textanalysen syftar till att undersöka hur tidningarna disponerar sin pappersyta i 

tre dimensioner: text, bild och reklam. Med reklam avses all yta tillägnad annonsörer oavsett om 

det är bild, text eller tom yta. Med text räknas också rubriker och mellanrum mellan stycken. 

I Svenska Dagbladet från 1997 har sida 9 och 12 analyserats, då sida 10 och 11 var 

helsidesannonser. I Dagens Nyheter från samma år föll sidan mellan de analyserade sidorna 6 och 

8 bort av samma anledning. Aftonbladet och Expressen hade dock inga helsidor reklam mellan de 

analyserade sidorna. I de analyserade tidningarna från 2017 hoppades sidor med reklam över i 

Dagens Nyheter och Aftonbladet, där sidorna 12, 15 och 18 analyserats i den förstnämnda och 

sidorna 20 och 22 i den sistnämnda.5 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av de analyserade sidornas yta 1997-03-01 

 

                                                 
5 En del sidor innehöll förutom reklam krönikor från tidningarnas kolumnister, vilka inte heller varit intressanta i 
denna undersökning av tidningsspråk i nyhetsartiklar. 
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Figur 2. Procentuell fördelning av de analyserade sidornas yta 2017-02-25 

 

Resultatet visar på en allmän ökning av andelen text och en minskning av andelen reklam för 

morgontidningarna. Expressen hade på de analyserade sidorna ingen reklam alls varken 1997 

eller 2017, medan Aftonbladet från figur 1 till figur 2 går från 0 till 25 procent reklam. Detta är 

dock bara en fingervisning, eftersom endast reklam som samsas med nyhetstext på samma sida 

har uppmätts enligt metoden beskriven i avsnitt 3.3. Annonsörer köper inte sällan helsidor i tryckt 

media, vilket även resulterat i att vissa sidor inte varit med i denna undersökning, då de första 

sidorna inrikesnyheter varit de intressanta. 

Figur 1 visar att morgontidningarna hade ungefär lika mycket reklam medan kvällstidningarna 

helt saknade reklam på sina första uppslag inrikesnyheter. I figur 2 finns inte samma tydliga 

uppdelning, då Aftonbladet och Dagens Nyheter, som dessutom tillhör olika mediehus, Schibsted 

och Bonnier respektive, är de som låter reklam samsas på samma sidor som nyhetsartiklar. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel förs resonemang kring analysens metod och resultat, och hur väl resultaten kan 

svara på de frågeställningar som ställdes i avsnitt 1.2. Först diskuteras de använda 

analysmetoderna och dess utfall, följt av en diskussion kring de olika resultaten. 

5.1 Metoddiskussion 

För studien användes tre analysmetoder: läsbarhetsanalys, strukturanalys och multimodal analys. 

De första två enligt Hellspong (2001) och den sistnämnda togs fram av uppsatsförfattaren själv 

baserat på Björkvalls (2009) bok om visuella texter. 

I den första metoden, läsbarhetsanalysen, uppmättes LIX-värde, genomsnittlig meningslängd 

och andelen långa ord för att kunna bedöma komplexiteten. Anledningen till de två sistnämnda 

var att resultatet från LIX, vilket uppmättes först, visade på en stor avvikelse i Expressens 

huvudartikel från 2017. Beslutet togs då att analysera en andra artikel i den tidningen, och att 

även ta med den i de strukturella analyserna. Beslutet att utöka analysen med två mätmetoder för 

läsbarhet och att lägga till en nionde artikel visade sig fruktbara, då båda åtgärderna gav 

intressanta resultat. 

Den andra analysmetoden rör textens struktur. Den knyter an till läsbarhetsanalysen då den 

också mäter komplexitet, men på själva strukturen i texten. De fyra värden som uppmättes var 

rubriklängd, förenklad nominalkvot, andel vänstertunga meningar och genomsnittlig 

fundamentlängd. Samtliga mätmetoder fungerade bra och gav jämförbara resultat. 

Den sista analysmetoden, den multimodala, innefattade en egen framtagen metod för 

uträkning av fördelningen mellan olika typer av text i ett utvidgat begrepp. Det fungerade väl och 

gav en bra indikation på hur förhållandet mellan text, bild och reklam ändrats, men i framtida 

undersökningar vore det dock intressant att se till hela tidningen. Möjligtvis är två-tre sidor per 

tidning något i underkant, även om jämförelsen tidningarna emellan kan säga något om hur man 

disponerar utrymmet på sidorna för inrikesnyheter. 

Tyvärr fick jag inte svar på alla mina frågor, och de orsakssamband jag hoppats upptäcka var 

svåra att finna. Jag är trots det nöjd med de valda analysmetoderna. Resultaten visade på vissa 

tendenser och flera av metoderna har användbara referensvärden. De uppmätta värdena var 

intressanta, men en mer omfattande undersökning med mer material behövs troligen för visa 

tydligare resultat och besvara undersökningens frågeställningar. 
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5.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs resonemang kring var och en av de olika mätvärdena och vilka 

slutsatser som kan dras av resultaten från kapitel 4. Efter det följer ett avslutande kapitel med en 

sammanfattning och förslag på framtida forskning. 

5.2.1 LIX-värde och meningslängd 

Analysen av LIX-värdena bekräftar Strands (1984) undersökning vad gäller skillnaden mellan 

morgon- och kvällstidningar. Dock bara för 1997, då analysen för 2017 visar att Expressen 

markant ökat sitt LIX-värde med hela 26 procent. Detta föranledde en analys av en extra artikel 

samt en mätning av den genomsnittliga meningslängden och långa ord i alla artiklar. Det 

intressanta resultatet visar att den extra artikeln avviker i meningslängd, men inte i LIX eller 

långa ord. Den första analyserade artikeln från Expressen 2017 håller alltså en hög genomsnittlig 

meningslängd medan den andra, trots sitt höga LIX-värde och andel långa ord, har betydligt 

kortare meningar. Den lägre meningslängden i den nionde artikeln ligger i paritet med de övriga 

analyserade artiklarna i kvällstidningarna, vilket kan tyda på att förhållandet mellan de olika 

tidningarna, som Strand visade 1984 och denna undersökning visade för 1997, kvarstår 2017. 

Resultatet av meningslängdsanalysen visar alltså inte på några stora skillnader. Det lägsta 

uppmätta talet var 12 och det högsta 17. Dagstidningar ligger därmed på nivån där rapporter från 

myndigheter bör ligga, vilket bekräftar min tes om att man skriver med liknande läsbarhetsnivå 

eftersom man har samma breda målgrupp – allmänheten. Det intressanta i sammanhanget är att 

tidningarna låg där redan 1997, och kanske även innan dess, medan myndigheterna började sitt 

arbete med att komma ned i meningslängd 2001 (Nyström Höög 2005). Beslutsunderlag kunde 

då ligga på hiskeliga 30 ord per mening i snitt. Myndigheters svårigheter med att matcha sin 

språknivå med sin målgrupp är dock inte ämnet för denna undersökning. 

Gällande långa ord så var uppdelningen i stort som förväntad, och följer de andra mätningarna 

i graden av förändring. Det intressanta här är att resultatet visar på att morgon- och 

kvällstidningar närmar sig varandra med avseende på nivån av komplexitet. 

På undersökningens första fråga om hur läsbarheten ser ut kan man alltså utifrån LIX-värde, 

genomsnittlig meningslängd och långa ord se att morgontidningar, då hade en högre grad av 

komplexitet och längre meningar jämfört med kvällstidningar. Resultatet från 2017 visar på lite 

annorlunda siffror. I andel långa ord och LIX har Expressen gått om Svenska Dagbladet. 
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5.2.2 Textuella mätvärden 

5.2.2.1 Rubriklängd 

Undersökningen visar att rubriker i snitt innehåller fler ord idag än för 20 år sedan. Tre av fyra 

tidningar har ökat rubriklängden, alla utom Expressen. Dagens Nyheter står för den största 

ökningen på 2,37 ord i snitt. Resultatet visar därmed en på en tydlig ökning.  

Den genomsnittliga ökningen – för de tre som ökat – ligger på 1,44 ord/rubrik, medan 

Expressens minskning är 0,7 ord/rubrik. Totalt ger det en genomsnittlig ökning med 1,2 

ord/rubrik. Min tes om att rubriker har blivit längre bär således viss kraft, även om det är svårt att 

utläsa vad det beror på. Resultatet kan tyda på att information har flyttats från ingresser och 

brödtext till rubrikerna. Undantaget är Expressen; skillnaden är dock bara 0,7 färre ord per rubrik 

i genomsnitt.  

En möjlig förklaring är att man vill packa in mer information i rubrikerna. Dagens läsare är i 

och med ständig tillgång till sociala medier utsatta för ett högre informationsflöde än för 20 år 

sedan. Kanske tar de sig därför inte tiden att läsa ingresser eller artiklar i samma utsträckning nu. 

5.2.2.2 Nominalkvot 

På kvällstidningsfronten har en hel del skett med nominalkvoten (NQ). Aftonbladet har förenklat 

sin textstruktur märkbart och Expressens först analyserade artikel utgör än en gång ett avvikande 

fall. Expressens andra analyserade artikel visar dock på en minskning jämfört med 1997. 

Medelvärdet av de två Expressen-artiklarna från 2017 blir 1,02, vilket tyder på att tidningen 

balanserar mer informationstäta med mindre informationstäta artiklar. Därmed når Expressen ett 

medelvärde som hamnar inom ramen för det förväntade för nyhetstidningar. 

Nominalkvoten utgår från indexvärdet 1,0 NQ och morgontidningar ligger i genomsnitt strax 

över på 1,04 och kvällstidningar strax under på 0,99 (Melin & Lange 2000 s. 48, 168). De 

analyserade artiklarna från Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen ligger i närheten av 

indexvärdet, men Dagens Nyheter sticker ut både 1997 och 2017. 

5.2.2.3 Vänstertyngd 

Sammantaget har vänstertyngden ökat något, men jämförelsen mellan 1997 och 2017 ger ingen 

tydlig tendens. Totalt blir det för alla tidningar bara 2,3 procents genomsnittlig ökning av 

vänstertunga meningar, vilket får sägas ett för lågt värde för att dra några slutsatser. 



34 

5.2.2.4 Fundamentlängd 

Siffrorna från 2017 visar på ett motsatsförhållande jämfört med 1997. Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet hade 1997 en sammanlagd genomsnittlig fundamentlängd på 3,2 ord per huvudsats 

som till 2017 hade minskat till 2,3. Dagens Nyheter och Expressens fundamentlängd 1997 var 2,6 

ord per huvudsats och 2017 hade den ökat till 3,1. Det är intressant att just de tidningsparen gått i 

samma riktning, och i motsats till varandra, eftersom de har samma ägare. Schibsted äger 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet medan Bonnier äger Dagens Nyheter och Expressen. 

Möjligen ligger en del av förklaringen i att man huserar i samma mediehus. Styrelserna på 

respektive mediehus utser tidningarnas chefredaktörer, som i sin tur anställer sina journalister. 

Trots det kan det inte uteslutas att det är just redaktörerna och journalisterna som sätter tonen och 

stilen för en tidning. Underlaget är dock för litet för att dra några verkliga slutsatser, varför endast 

tendensen kan noteras. 

5.2.3 Multimodala mätvärden 

I den multimodala analysen av det procentuella förhållandet mellan artikeltext, artikelbilder och 

annonsutrymme har respektive del på var och en av de 18 analyserade sidorna undersökts. 

I siffrorna från 1997 (se avsnitt 4.3, figur 1) är det morgontidningarna som bakar in reklam på 

samma sidor som nyhetstext. I figur 2 (se avsnitt 4.3), med data från 2017, ser vi att reklamen på 

nyhetssidorna minskat generellt, där endast Aftonbladet bakat in en större andel, 25 procent, 

reklam. Detta skulle kunna tyda på att reklamen flyttat från tidningarna till internet, även om 

vissa fakta tyder på motsatsen. Aftonbladet, trots att de stod för den största ökningen i analysen, 

var nämligen först med att göra större vinst på internetreklam än den tryckta reklamen. 

Aftonbladet är än så länge ensamma om detta och skiftet skedde så sent som under fjärde 

kvartalet 2016, då den tryckta upplagans intäkt var på 248 miljoner kronor och de digitala 

intäkterna uppgick till 257 miljoner kronor (Thambert 2017). 

Att kvällstidningar har ett högre genomsnittligt pris än morgontidningarnas styckpris via 

prenumerationer kan vara en annan anledning till att de behöver ta in mer reklam i tidningen allt 

eftersom antalet prenumeranter minskar. 

Expressen hade en väldigt stor bild på den första analyserade sidan från 1997. Det gjorde att 

deras procentuella text/bild-förhållande blev cirka 55/45 till fördel för bilden. 2017 hade det 

förhållandet normaliserats till ungefär 65/35 i procentuellt förhållande, där den större andelen var 

nyhetstext. Då det kan avgöra en normavvikelse är det svårt att dra några slutsatser av det. 
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6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att siffrorna överlag avviker något 2017 jämfört med 

1997. Skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar är synlig i en del resultat från analysen, 

mest 1997 och ibland även 2017. I flera fall, speciellt gällande läsbarheten, har avståndet mellan 

de båda dagstidningstyperna blivit betydligt mindre. Det intressantaste undantaget är 

rubriklängden, som i alla fall utom ett blivit längre. 

I vilken grad – eller om – sociala medier har påverkat utvecklingen är svårt att utläsa i denna 

undersökning. Skillnaderna 2017 jämfört med 1997 är inte tillräckligt stora för att kunna säga att 

sociala medier lett till ett enklare språk i nyhetstexter. Att sociala medier har påverkat hur 

journalister på de etablerade medierna arbetar kunde Newman (2009) visa redan för åtta år sedan. 

Men det verkar på resultaten av denna studie inte ha påverkat språkets komplexitet nämnvärt. 

Flera av analyserna visar alltså på liten eller ingen skillnad mellan tidningarna och över tid. 

Möjligtvis får man andra resultat med andra mätmetoder, eller så har språket inte förändrats mer 

än denna studies analyser antyder. 

 Till sist kan man ändå konstatera att alla undersökningarnas resultat är intressanta på sitt sätt, 

oavsett om de visar på förändrade förhållanden eller inte. Denna undersökning är begränsad till 

ett urval av nio artiklar och arton helsidor. För att få veta huruvida dessa svar är universella för 

dessa tidningar, eller media i stort, behövs större och fler undersökningar. 

6.1 Framtida forskning 

För att ta reda på utsträckningen av sociala mediers påverkan på nyhetsspråket kunde det vara 

intressant att gå vidare med undersökningar som jämför publikationer som tillkommit efter 

sociala mediers intåg, i synnerhet de som enbart finns online. Det vore även intressant att jämföra 

hur det ser ut i olika länder. 

En större undersökning av dagstidningar över tid, med nedslag varje år från början 90-talet 

fram till idag skulle kunna visa eventuella trender. Det vore då möjligt att se när, och kanske 

tydligare hur, internet och sociala medier påverkat tryckt nyhetsmedia. 

Påverkar mediehusen språket? Forskning om hur och vad som styr skrivandet i tidningarna 

vore fruktbart för att utreda om ägarförhållandena har någon inverkan på det resultaten visar. 
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