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Abstract 

Den här uppsatsen analyserar språkkomplexitet i inrikesartiklar i Svenska Dagbladet och 

Expressen från åren 1952, 1982 och 2012. Syftet med undersökningen är att studera 

eventuella mönster och tendenser i vad som kännetecknar språkkomplexitet i artiklarna för 

respektive tidning och år och hur språkkomplexiteten förändrats över tid. Analysen genomförs 

med stöd i etablerade teorier om stilistik och lingvistisk komplexitet. Vidare analyseras 

artiklarnas språkkomplexitet både kvantitativt och kvalitativt med ett särskilt analysverktyg 

som utvecklats i den här studien för att just undersöka lingvistisk komplexitet. Exempel på 

variabler som undersöks med koppling till språklig komplexitet är menings- och ordlängd 

samt variabler nära kopplat till tidningsformatet som fått lite skrivit om sig inom stilistiken, 

exempelvis antal repliker och längd på stycken. 

 

Undersökningens resultat visar att artiklarna i både Svenska dagbladet och Expressen inte, 

som resultat i tidigare forskning påpekat, gått en rak väg mot mindre komplext språk: 

artiklarna från 1982 har genomgående ett språk som är mindre komplext än artiklarna från 

2012. Mest komplexa är 1952 års artiklar. En förklaring till den höga språkkomplexiteten i 

1952 års artiklar sträcker sig bortom bruket av ord och meningar: styckeindelning och 

utformning samt flitigt användande av kommatering gör att artikeltexterna upplevs som mer 

komplexa. Ett annat resultat med tydligt utslag var bruket av repliker som för båda 

tidningarna ökat kraftigt i de nutida artiklarna. 
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Populärvetenskaplig beskrivning 

Vissa texter innehåller meningar som man ständigt måste läsa om. De tycks liksom inte sätta 

sig i minnet. Andra texter däremot slukar man snabbt och förstår allt. Givetvis kan det bero på 

att innehållet antingen intresserar en eller inte. Men en annan orsak till att en text är svår att 

läsa beror på språket, långa meningar, krångliga ord och så vidare. Den del inom 

språkforskningen som studerar det heter stilistik. 

  

I den här uppsatsen har jag utefter teorier inom stilistik undersökt hur artiklar från Svenska 

dagbladet och Expressen från 1952, 1982 och 2012 är skrivna. Ju längre meningar och svårare 

ord desto mer komplexa är texterna. En annan sak som jag undersökte är hur texterna är 

uppdelade i stycken. 

 

På det här viset. 

 

Föregående stycke innehöll bara fyra ord. Många långa stycken kan göra en text tung att läsa. 

Styckelängd är ett av de mest intressanta resultaten i den här uppsatsen: i artiklarna från 1982 

och 2012 är styckena mycket kortare än 1952. 1952 är styckena i genomsnitt som det första 

stycket i det här kapitlet. Dessutom staplas styckena på varandra så att kolumnerna sträcker 

sig från toppen till botten på sidan. Man läser lodrätt, så att säga. I dagens artikeltexter är det 

vanligare med vägrätt läsande: texten består av korta och många kolumner som sträcker sig 

över ett helt uppslag. När man läser en gammal text, till exempel någon av artiklarna från 

Svenska dagbladet från 1952, är det lätt att tycka att den är väldigt krånglig. Men i den här 

uppsatsen kommer jag fram till att texten i själva verket inte är fullt så komplex som vi först 

tror. 

 

En annan intressant slutsats i den här uppsatsen är att artiklarna från 1982 inte är mer 

komplexa än de från 2012. Tvärt om. Som helhet är artiklarna från 1982 enklare än dem från 

2012. Den slutsatsen går emot mycket av den tidigare forskningen som menar att texterna 

stadigt går mot förenkling. 

 

Dessa två resultat (tillsammans med andra delresultat) kan vara en viktig del i att förstå varför 

vissa texter är svårare att läsa än andra. 
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1 Inledning 

Journalistiken är en bransch i förändring. De senaste tjugo åren har nya villkor lett till en 

omformning av det journalistiska landskapet. Teknikutvecklingen, globaliseringen och 

konkurrensen har tillsammans gett utlopp till en förändringsvåg som saknar motstycke i 

historien (Hadenius & Weibull, 2009). 

 

Under mina år på journalistutbildningen på Södertörns högskola har lärare, tidigare 

verksamma på redaktioner runt om i landet, uttryckt oro över utvecklingen, med starkt 

konsensus att innehåll urholkas i jakten efter läsare. Också kurslitteraturen har ställt sig kritisk 

till den här tendensen. Det pågår en de-professionalisering menar Gunnar Nygren (2009), 

vilket innebär att journalistiken förskjuts från altruistisk förmedlare och tredje statsmakt till en 

rörelse med starka kommersiella mål. I sin bok Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen 

process skriver Mikael Karlsson (2010) att vi inte vet vilken effekt internets inverkan på 

kunskapsmonopolet samt försämrad innehållslig kvalitet kan få för effekter på de 

demokratiska frågorna. Också Björn Häger (2009), vars bok Reporter varje journaliststudent 

på Södertörns högskola närläser på a-kurs-nivå, är orolig över utvecklingen och skriver: ”… 

Behövs det reportrar över huvud taget?” (s. 339). Gemensamt för de kritiska rösterna är att 

fokus ligger på ägarstrukturer, teknikförändringar och journalistiska ideal. 

 

Men hur är det med språket? I ett ändrat journalistik landskap är det intressant att sätta 

förstoringsglaset över texten. Det skrivna ordet är en relativt statisk företeelse – när 

ägarstrukturer ändras, kravet på multikompetens ökar och innehållet måste anpassas efter 

samtiden finns ändå den kvar: texten. Givetvis är också den dynamisk (det räcker att se 

uppdaterade versioner av Svenska Akademiens ordlista). Att den ändras råder inget tvivel om. 

Frågan är: hur? 

 

När Svenska Akademiens förre ständiga sekreterare, Horace Engdahl, uttryckte sitt förakt 

över svenska tidningar banalitet i tv inför nära två miljoner tittare och framhävde Tyskland 

som långt överlägset (Skavlan, 2012), undrade jag återigen: Hur är det med språket? Har 

också språket gått en utveckling i riktning mot enkelhet? Min fråga var inte riktad mot den 

allmänna språkutvecklingen (inom lingvistiken kallas denna gren språkvård och behandlar 

frågor som logik, tradition och renhet – till exempel processen från icke till inte eller 

bortrationaliserandet av infinitivmärket att). Nej, mitt intresse låg i språkförändringar 

kopplade till komplexitet: meningslängd- och uppbyggnad, ordval och så vidare.  
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Så sent som i november 2012 instiftade tidningen Journalisten och Språktidningen ett nytt 

journalistpris för årets stilist, där en av anledningarna var att uppmuntra till bättre journalistik 

(Nesser, 2012).  

 

Ytspråket, det vill säga ord, meningar och satser som inte kopplas till innehåll, är en gren som 

åsidosatts inom begriplighetsforskningen sedan 1980-talet. Istället har vikt lagts på 

exempelvis retorik och perspektiv (Melin, 2007). I den här uppsatsen riktar jag fokus mot 

ytspråket. Jag söker ingen korrelation mellan språkbruk och journalistikens allmänna 

förändring. Vad jag vill är att studera språklig komplexitet för att språket är en viktig källa 

som påverkar hur vi tar till oss en text. 

1.1   Avgränsning 

Det bör poängteras att jag i den här uppsatsen endast berör ytspråket, som är en av många 

faktorer som påverkar hur vi uppfattar en text. Andra faktorer är till exempel utomtextuell 

påverkan, läsaren, textens struktur och inte minst innehåll. Att bryta loss språket från denna 

helhet ger inte en fullständig bild av textens komplexitet. Likväl är språket enligt min 

uppfattning en ofrånkomlig bas eftersom det är med språket vi förmedlar ett tankeinnehåll. 

Ingen text utan språk. I teoridelen och den tidigare forskningen finns belägg för detta och i 

metoddel 5.2 för jag ytterligare diskussion kring stilanalytikerns dilemma att göra en 

fullständig stilanalys. 

2 Tidigare forskning 

Ett återkommande resultat i den tidigare forskningen om språkutveckling är att språket har 

förändrats. Oavsett genre eller medium följer texten en viss utveckling. Forskningsfältet är 

gediget, om än med olika inriktningar. Inom den pedagogiska grenen finns studier kopplat till 

utbildning och inlärning som gränsar till den här uppsatsens syfte. Också mediefältet har 

studerats på språknivå, men framför allt frågor kring generella förändringar: kring innehåll 

och undertexter eller rent lingvistiska språkföreteelser. Sällan är komplexitet ett huvud- eller 

ens delmål, men det finns några exempel. 

 

Lars Melins artikel Packat och oklart (2007) redovisar i kort format om ämnet. I studien låter 

han försökspersoner läsa texter manipulerade för ändamålet. Skillnaden gentemot den här 

uppsatsen är givetvis att texten – en debattartikel i Dagens nyheter omskriven i tre versioner – 

inte speglar verkligheten utan snarare författarens intentioner. Melin vill endast verifiera 
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traditionella faktorers giltighet. I undersökningen kommer han fram till att både 

informationstäthet (till exempel långa ord och många substantiv) och komplex text (långa 

meningar, inskott och så vidare) försvårar vid läsning. 

 

Ingrid Jerkemans (2007) c-uppsats är väl kopplad till den här studien. Hon undersöker två 

lättlästa tidningar, 8 sidor och Sesam, utifrån läsbarhet och begriplighet. Den senare faktorn 

syftar till textens helhet, medan den förra, läsbarhet, tar upp variabler som också är relevanta 

för den här uppsatsen: menings- och ordlängd samt bisatser och fundament. Jerkemans 

studerar nutida tidningar och saknar tidsperspektivet jag eftersträvar. Dessutom är syftet i 

hennes urvalstexter att vara lättlästa vilket gör att de har en uttalad agenda till skillnad mot 

artikeltexterna i den här uppsatsen. Jerkeman drar flera intressanta slutsatser. Bland annat 

kommenterar hon att ordval har mindre med komplexitet att göra än meningsuppbyggnad, att 

korta meningar inte per automatik gör en text lättare samt att långa fundament bör undvikas i 

lättlästa texter. Upplägget för hennes studie är till stor del kvantitativ: siffror ställs upp i 

tabeller och följs av en förklarande text. Stilistikforskare har å sin sida hävdat att kvantitativa 

studier bör följas av kvalitativa studier för att närmare verifiera om och sedan varför en text 

eller ett textfragment anses komplext (Hellspong & Ledin, 2006; Melin & Lange 1995). Min 

uppsats hämtar inspiration från Jerkemans kvantitativa studie och kompletterar därefter med 

närstudier för att djupare förstå textens komplexitet. 

 

I en annan studie analyseras på ett dussintal sidor språket i Göteborgsposten, GT och Metro 

(Reichenberg & Wadbring, 2004). En stor del består av svar från försökspersoner som sedan 

tolkas för att fastställa föreställningar om och attityder till tidningstexter. Här lyfter författarna 

fram att brist på personligt engagemang för ett ämne är en avgörande faktor till om 

försökspersonerna uppfattar en text som svår. Slutsatsen är viktig: det går aldrig att glömma 

att omständigheterna som rör det mänskliga psyket är många och analyssvar aldrig kan anses 

generellt giltiga. Den andra avgörande faktorn – tillsammans utgjorde de en stor majoritet i 

alla undersökta tidningar för hur läsarna uppfattade tidningstexterna – var just om språket var 

lätt att förstå. I andra halvan av studien analyseras tidningarnas grad av lättlästhet. Bland 

annat visar resultaten att GT har genomsnittligt kortast meningar. Resultatet visar att alla 

tidningars genomsnittliga meningslängd ligger inom spannet mellan 12,6 till 14,2 ord per 

mening. Författarna drar försiktigt slutsatsen att meningarna generellt sett blivit kortare – en 

uppfattning som är allmänt vedertagen inom språkforskningen. Av intresse för min uppsats är 
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att studera hur stor den eventuella skillnaden blivit över tid samt genom närstudier hitta svar 

på om det även finns skillnader på strukturell lexikal och syntaktisk nivå. 

 

Stelt språk eller adjektivfrossa? (2006) är Karin Wenzelbergs c-uppsats som jämför språket i 

morgon- och kvällstidningar. Hennes ansats är att undersöka få artiklar grundligt med syfte att 

hitta språkliga skillnader mellan morgon- och kvällstidningar. Studien berör allmänna 

språkförändringar och är inte inriktad mot komplexitet. En faktor Wenzelberg studerar är 

styckeindelning, ett ämne som få vetenskapliga studier berört. Resultatet visar att styckena har 

färre antal ord i kvällstidningarna än i morgontidningarna. Wenzelbergs uppsats har en 

lingvistisk framtoning med mycket siffror. Hennes metod, till skillnad mot Jerkemans, är 

kombinerat kvantitativ och kvalitativ.  

 

Margareta Westmans (1970) gedigna avhandling Bruksprosa är en kvantitativ studie som är 

vanlig som referensbok i stilistiska sammanhang. Hon jämför tidningstexter med broschyrer, 

läroböcker och debattexter. Eftersom tidningstexterna är en blandning av morgon- och 

kvällspress går det inte att utläsa skillnader dem emellan. Avhandlingen är renodlat 

lingvistisk, och mycket djupgående. Av de fyra textkategorierna hon undersökte (broschyr-, 

tidnings och lärobokstexter) kom hon fram till att tidningstexterna hade lägst komplexitet. 

 

En liknande avhandling (Strand, 1984) studerar språket i ett antal dagstidningar. Resultaten 

visar bland annat att skillnaden i meningslängd och antal långa ord är liten mellan de stora 

morgon- och kvällstidningarna, vilket den här uppsatsen tar fasta på och breddar med fler 

undersökningsområden. Texterna i avhandlingen är hämtade kring slutet på 1970-talet (vilket 

gör titeln Nusvenskt tidningsspråk en aning malplacerad) och genren som studeras är 

reportage. 

 

En annan för min uppsats viktig avhandling heter Nyhetstextens förvandlingar (Wallander, 

2002) och utgår främst från ett narratologiskt (berättartekniskt) perspektiv, vars mål är att 

urskilja undertexter och motiv. Texterna, hämtade från olika epoker under 1900-talets början, 

mitt och slut, sätts in i de förhållanden under vilka de producerades och analyseras ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Ett sidomål är att kvantitativt studera texternas uppbyggnad. I 

avhandlingen finns statistik redovisad för exempelvis ord per mening, ord per stycke och 

meningar per stycke. Wallander upptäckte att texterna ofta är återberättade av skribenten 

snarare än återgivet i tal, vilket ger helheten en sluten och definitiv karaktär. 
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Avhandlingen Bearbetning av nyhetstext (Oestreicher, 2000) fokuserar på 

textrevideringsprocessen i redaktionsmiljö. Materialet är hämtat i slutet av 1990 och början 

1991 och representeras av riks-, region- och lokaltidningar. Till stor del handlar 

redigeringsingreppen om rena fel. Oestreicher konstaterar att ordstilsingrepp görs i mindre 

grad än informations- och textstruktursingrepp, och vid intervju med redigerare kom det fram 

att vid stilistiska frågor vill de ”ge utrymme för individuella särdrag” (s. 100). En slutsats är 

att tydlighet föredras framför korthet, till exempel utskrivandet av förkortningar. En annan är 

att redigeringen är stilutjämnande: man vill undvika ytterligheter i språket. Syntaktiska 

korrigeringar sker också på ett plan som ofta handlar om rena felaktigheter och som inte är 

kopplade till komplexitet. Vidare visar avhandlingen att bearbetningsmålen är enhetliga på 

redaktionerna, men skiljer sig åt redaktionerna emellan, vilket också kan tänkas gälla i fråga 

om stil och komplexitet. 

 

Uti hundrade år (2006) är en b-uppsats skriven av Veronika Ek som beskriver förändringar i 

tidningsspråk i Svenska dagbladet från 1905 till 2005. Hon drar bland annat slutsatserna att 

skriftspråket blivit mer likt talspråket och meningarna blivit kortare och mindre komplicerade.  

 

Språket har förändrats i någon mån, som förklarades i inledningen på kapitlet. 

Förhoppningsvis kan den här uppsatsen bidra till forskningen med dels sin nisch i 

komplexitet, dels tidsperspektivet och slutligen jämförelsen mellan en morgon- och en 

kvällstidning. 

3 Stilistik  

Stilistik är ett begrepp med olika definitioner. Peter Cassirer (2003) menar att ordet innefattar 

form, innehåll och effekt. Birger Liljestrand (2006) är inne på samma spår men använder 

termerna innehåll, struktur och språk. Sedan finns det andra forskare som hävdar att stilistiken 

endast behandlar ytspråkliga egenskaper som bortser från innehållet (Teleman & Wieselgren, 

1980; NE, 2012). Lars Melin och Sven Langes bok Att analysera text (1995) ställer sig 

någonstans mitt emellan och särskiljer den ytspråkliga skolan från stilistiken genom att 

benämna den språkanalys. Gemensamt för dem alla är att stilistiken behandlar hur – med 

vilka medel och individuella avvikelser – någonting förmedlas. Den här uppsatsen använder 

den snävare beskrivningen: endast ytspråket är av intresse, vilket gör att textens innehåll helt 

bortses (mer om det i syftebeskrivningen på sida 10). 
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Stilistiken har sina rötter i antikens retorik från 400-talet f. kr. – kallad elocutio – och är den 

enda av fem delar som blivit en egen vetenskapsgren. Dess syfte i retoriken är att förstärka ett 

budskaps verkan genom att förtydliga och försköna. Läsaren ska inges lust, oavsett genre. 

Länge var stilistiken förbehållen skönlitteraturen, som ansågs vara upphöjd. Under senantiken 

och medeltiden var retoriken ett ämne med hög status, men på 1600-talet vände det med 

naturvetenskapens krav på sanning. Stilistiken ska övertyga och förstärka ett budskaps 

verkan: att få någonting att framstå som sannolikt är med andra ord viktigare än att det 

faktiskt är sant (Cassirer, 2003). 

 

Vad är då stil? Det finns många faktorer som bildar en stil, och dessa kan komponeras i 

oändliga variationer. Det räcker att beskriva en sommardag som varm eller olidligt het för att 

utföra en (om än väldigt enkel) stilanalys. Lars Melin (2009) menar att man kan bestämma en 

texts stil och genre bara genom att läsa en mening, med samma snabbhet och precision man 

kan avgöra om musiken i högtalarna är hårdrock eller schlager. Ord är en självklar del av en 

stil, men också meningsuppbyggnad, rytm och bildspråk – med många fler. Till alla dessa 

stilvariabler finns sedan undergrupper, ibland i flera led, vilket gör helheten till ett mycket 

detaljerat nätverk. En fullkomplig stilanalys är närmast omöjlig att göra. Stilistikern måste 

göra ett urval av områden som ska undersökas (Teleman & Wieselgren, 1980).  

 

En mening kan skrivas på en mängd olika sätt – och analyseras på minst lika många. Vid 

analys av en sats kan man tala om para- och hypotax, nominalsyntax eller attributiv 

satsförkortning. Lingvister bryter ner ord och satser, klassificerar och ordnar dem till en grad 

som många gånger är komplicerat och kräver djupa kunskaper. Min ansats är att utföra 

stilanalysen på en nivå som inte är mer komplicerad än att personer med någorlunda intresse 

för text har lätt att följa med. 

 

Komplexitet i stil är inte glasklart. Det finns ingen specifik avgrening inom stilistiken som 

behandlar ämnet för sig. Vissa stildrag, som långa meningar, anses generellt 

komplexitethöjande, men det råder enighet bland forskare att långa meningar inte per 

automatik gör texten svårare. Därför är det viktigt att följa upp kvantitativa analysresultat med 

närstudie av texten (Hellspong & Ledin, 1997; Melin & Lange 1995). All kvantitativ statistik 

som presenteras i den här undersökningen efterföljs av ytterligare närstudie av texten. 
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Vetenskapligt anspråk på reliabilitet inom stilistiken är så gott som omöjligt eftersom läsning 

av en text kan ge olika reaktioner – inte bara mellan människor, utan också av samma person 

av läsning vid två tillfällen (Cassirer, 2003). Vetenskapligt anspråk görs istället i tre led: 

 

1. Genomtänkt stildefinition 

2. Systematiserad metodik (frågor som ställs till texten) 

3. Explicit argumentering (varför stildrag är relevanta: noggrant redovisa tankegångar) 

 

Vidare är språkliga fenomen stilistiskt relevanta om de åstadkommer en effekt. Vissa drag kan 

framkalla mer effekt och därför vara mer intressanta. Samtidigt är det en subjektiv 

bedömning: vad en person tycker är effektfullt kan gå en annan förbi. Dock tenderar 

människor i samma miljö ha liknande värderingar (Cassirer, 2003). 

 

I inledningen på det här kapitlet skrev jag kort om stilistikforskares oenighet kring vad 

stilistik egentligen bör stå för. Kanske är det en onödig debatt. Stilistikens inriktning och 

metod bestäms nämligen av undersökningens syfte, materialets art och forskarens teoretiska 

ståndpunkt snarare än av någon etablerad konsensus (Cassirer, 2012). 

 

Det bör tilläggas att vissa forskare använder orden stil och stilistik synonymt, medan andra 

skiljer dem åt. För att undvika oklarheter använder jag orden synonymt och med den 

ytspråkliga avgränsningen. 

4 Syfte och frågeställning 

Mot denna teori- och forskningsbakgrund är syftet med uppsatsen att studera språkets 

komplexitet i inrikesartiklar för en morgon- och en kvällstidning. Undersökningen sträcker sig 

över en 60-årsperiod med nedslag 1952, 1982 och 2012 med målsättningen att identifiera 

tendenser för varje år och tidning samt synliggöra eventuella förändringar i språkkomplexitet 

över tid. För att utföra analysen används begrepp inom stilistiken som har anknytning till 

komplexitet i språk (dessa presenteras i metodavsnitt 5.2). Vidare är min målsättning att 

uppsatsen ska vara lätt att förstå även för läsare som inte har förkunskaper om språkforskning.  

 

Syftet är utvecklat i följande frågeställning: 

 Vad kännetecknar språkkomplexiteten i de undersökta artiklarna för varje årtal? 

 Finns övergripande gemensamma tendenser i utvecklingen för tidningarna? 

 Finns övergripande åtskiljande tendenser i utvecklingen för tidningarna? 
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Återigen vill jag poängtera att uppsatsens syfte inte är att undersöka eventuell korrelation 

mellan innehåll och språk. Endast det journalistiska språkets komplexitet är av intresse och 

det studeras utan koppling till det redaktionella innehåll som finns i tidningsartiklarna. 

5 Metod- och urvalsdiskussion 

I det här avsnittet presenteras kriterier för urvalet av texter samt ingående beskrivning av 

textverktygen som ligger till grund för analysen. Artiklarna i studien hämtades på Kungliga 

bibliotekets mikrofilmsavdelning. 

5.1   Urval 

Tidningarna som valts ut att ingå i denna undersökning är Svenska dagbladet och Expressen. 

Ett av grundkriterierna är att studera utvecklingen i både kvälls- och morgontidningar, därför 

måste båda formaten representeras. Att det är två och inte flera beror på tidsfristen – fler hinns 

inte – och högre antal artiklar per årgång prioriteras, med tanke på resultatets giltighet, 

framför färre artiklar i fler tidningar. Det ska vara två prominenta rikstäckande tidningar med 

en historik som sträcker sig åtminstone 60 år tillbaka i tiden och som har och haft en stor 

upplaga och täckning. Varför just de valts och inte exempelvis Dagens nyheter och 

Aftonbladet är flera. I den tidigare forskningen har Dagens nyheter ofta förekommit i 

materialet, varför flera resultat redan finns tillgängliga. Svenska dagbladet är profilerad som 

en tidning med kvalitetsjournalistik, och en språklig analys av komplexitet har anknytning till 

den hållningen. Aftonbladet är i nuläget den största kvällstidningen, men några år efter starten 

1944 och sedan under andra delen av 1900-talet var Expressen den dominerande (Hadenius & 

Weibull). Slutligen ska tidningarna som undersöks inte ha samma ägare, en variabel som 

eventuellt inte har någon betydelse men som trots det undviks. 

 

Datumen för de artiklar som analyserats i undersökningen är strategiskt utvalda. 1952 är en 

intressant medial period när radion sedan länge slagit igenom men TV-mediet ännu var i 

inledningsstadiet. För att få symmetri behövs ett jämt tal: 60 år tillbaka för att kunna göra ett 

nedslag 1982. Valet av tredje veckan i mars för varje årtal är på måfå. Så länge ingenting 

extraordinärt upptar rapporteringen under veckan har datum ingen betydelse, och dessa datum 

klarar det kravet. Totalt baseras uppsatsens empiriska material på 30 artiklar, fem från varje år 

och tidning. 
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Valet av texttyp är liksom valet av årtal grundläggande. Varje genre har egna regler som följer 

mönster för hur texten skrivs (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2011; Hultén, 

2000). Tidigare forskning visar att komplexitet varierar kraftigt beroende på artikeltyp 

(Liljestrand, 1993). Därför är det viktigt för uppsatsens giltighet att texterna som studeras 

håller sig inom samma genre. Inrikesartikeln skrivs i ett format som måste hålla sig objektiv 

och förmedla information till läsaren: den är en viktig del i vår demokrati. Dessutom 

kännetecknas artikeln av att den når en stor läskrets (Liljestrand, 1993). Till skillnad från 

notisen ska artikeln ge fördjupade nyheter men inte, som reportaget, präglas av reporterns 

egen stil: den föregående är för kort för att göra en intressant stilanalys av och den senare för 

subjektivt laddad. Samma tendenser gäller andra åsiktsbaserade texter som ledare och 

krönikor, vilka skrivs alltför individuellt. Nyhetsartikeln kännetecknas av en rubrik, ingress 

och brödtext, och överstiger notisens längd på 500 tecken eller 80 ord (Häger, 2009). 

 

Efter dessa grundförutsättningar väljs de specifika texterna ut efter en urvalshierarki, med 

målet att få fram de artiklar som för dagen fått en framlyft position i tidningen. Hierarkin är 

som följer: 

 

1. I första hand inrikesartiklar som har en puff på förstasidan. 

2. Artiklarna för en tidning och ett årtal ska inte behandla samma ämne eller 

3. ha samma skribent 

4. Om två inrikesartiklar har en puff på framsidan väljs den som är mest framtonad 

5. Artikeln ska vara egenproducerad av tidningen 

6. Om några av kriterierna ovan inte uppfylls väljs en utrikesnyhet efter samma metod 

 

Genom den här metoden sållas relevanta artiklar fram och på samma gång hindras att jag 

genom de uppsatta ramarna att ha någon påverkan vid urvalet. 

 

En viktig not för punkt fem är att byline (skribentsignatur) saknas för båda tidningarna i 

artiklarna från 1952. Förr var det nämligen ovanligt att det framgick vem som skrivit texterna 

(Häger, 2009). Det är en avvikelse som inte kan göras något åt.  
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5.2   Textanalys 

Det finns få analysverktyg som är inriktade på språkiakttagelser (Melin & Lange, 1995), och, 

som jag kan konstatera efter att ha läst flera böcker inom stilistik, ännu färre som är inriktade 

på språkkomplexitet. Vanligt förekommande är Läsbarhetsindex, LIX. Ett LIX-tal ger ett 

generellt omdöme om en texts komplexitet baserat på meningslängd och antal långa ord (ord 

över sex bokstäver). En del språkforskare använder LIX medan andra framställer de 

undersökta delarna separat. Eftersom jag vill studera och jämföra meningslängd och antal 

långa ord var för sig kommer jag inte att använda mig av LIX. 

 

Text kan studeras från en mängd synvinklar och just det faktumet gör att den som analyserar 

alltid måste göra val. ABC i stilistik (Teleman & Wieselgren, 1980) lägger fram det så här: 

 

En hundraprocentigt objektiv stilanalys tycks än så länge vara möjlig endast 

om man håller sig till de nästan triviala upplysningarna. En stilanalys kan 

aldrig bli fullständig: det är alltid fråga om medvetet eller omedvetet urval, en 

medveten eller omedveten tyngdpunktsförskjutning från stilistikerns sida. 

(s.103) 

 

Melin och Lange (1995) anser att modeller för textanalys måste präglas av personlig 

inriktning: ”Det är viktigt att påpeka att undersökaren själv komponerar sin uppsättning av 

stilistiska begreppsklasser och skapar sitt eget analysverktyg. Textvärlden är långtifrån 

enhetlig och något universalverktyg finns inte” (s.13). 

 

Med detta som utgångspunkt har jag utvecklat ett eget verktyg för att analysera komplexiteten 

i språk. För att fastställa vad som är komplext i en text och bifoga dessa variabler till mitt 

analysverktyg har jag använt följande böcker inom stilistiken: Att analysera text (Melin & 

Lange, 1995), Språk i text (Liljestrand, 1993), Stil, stilistik och stilanalys (Cassirer, 2003), 

ABC i stilistik (Teleman & Wieselgren, 1980), Metoder för brukstextanalys (Hellspong, 2001) 

och Vägar genom texten (Hellspong & Ledin, 1997).  

 

I så stor utsträckning som möjligt hänvisar jag i den följande texten till litteraturen för att 

bekräfta en variabels relevans i fråga om komplexitet. Somliga variabler är mer omskrivna än 

andra. I avsnitt 5.2.3 presenteras Övriga variabler. Dessa är särskilt inriktade mot 

tidningsartikelformatet och har fått lite utrymme i den tidigare forskningen inom stilistik. 

Detta kan ses på tudelat: å ena sidan är det svårt att bekräfta relevansen i fråga om 
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komplexitet, å andra sidan lyfter jag i uppsatsen fram någonting nytt. Flera av variablerna är 

omskrivna i samtliga böcker medan andra bara nämns i ett fåtal. 

 

Analysen kombinerar kvantitativ metod med närläsning av texterna. Att jämföra texter med 

kvantitativa sammanställningar kan ge tydliga indikationer på likheter och skillnader 

(Liljestrand, 1993), men exempelvis säger en uträkning av genomsnittlig meningslängd inte 

särskilt mycket om man inte vet hur meningarna är uppbyggda eller om de skiftar i längd 

(Hellspong & Ledin, 1997; Melin & Lange 1995). Liljestrand (1993) definierar det som att 

rycka elementen ur texten. 

 

Den kvantitativa studien är objektiv medan den kvalitativa närläsningen oundvikligen 

innehåller subjektiva drag. I enighet med Teleman och Wieselgrens (1980) citat i början på 

kapitlet anser jag att en viss subjektivitet måste tillåtas för att stilanalysen ska bli givande. 

Denna subjektivitet hålls inom rimliga gränser genom de tre led för anspråk på 

vetenskaplighet som beskrevs i teoriavsnittet på sidan 9. 

 

De 30 artikeltexterna analyseras var för sig men presenteras sammanslaget för varje tidning, 

vecka och årtal. Detta för att syftet med studien är att identifiera och analysera tendenser för 

de valda årtalen, inte för de enskilda artiklarna. Vidare får inte alla variabler samma mängd 

utrymme i resultatsammanställningen. Detta är en medveten strategi grundad i uppfattningen 

att det är bättre att utesluta viss information än att tynga stilbeskrivningen med ointressant 

stoff (Cassirer, 2003). Undantaget är de kvantitativa mätningarna som alltid är presenterade i 

sin helhet i tabeller. Dessa är:  

 

 Antal långa och överlånga ord mätt i procent 

 Genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord 

 Genomsnittlig styckeslängd mätt i antal ord 

 Procenttal av totala texten som består av repliker samt genomsnittlig längd på 

dessa mätt i antal ord 

 Ingressens genomsnittliga längd mätt i ord 

 

Rubriker, bildtexter, citatpuffar och allt annat som inte tillhör ingress och brödtext utesluts ur 

undersökningen. Nedan följer förklaringar till varje variabel samt de kompletterande frågor 

som ställs till texten. 
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5.2.1   Syntaktiska variabler  

”Hur orden (…) går samman till fraser, satser och meningen hör till syntaxen” (Hellspong & 

Ledin, 1997, s.67). 

Meningslängd 

Att meningslängd är sammankopplat med komplexitet är allmänt vedertaget inom forskningen 

i stilistik, men detta åtföljs alltid av ett tillägg: långa meningar är endast en indikation på en 

texts komplexitet och innebär inte per automatik att den är svårare. Långa meningar, skriver 

Melin och Lange (1995), kan vara ”symptom på att där kan finnas komplicerade drag” (s.53). 

Birger Liljestrand (1993) exemplifierar denna hållning genom att hänvisa till en mening i 

Strindbergs Hemsöborna som är 60 ord lång (och enligt schablonstatistiken komplex) men 

som genom sin uppbyggnad trots det är enkel. Noterbart är även effekten av det motsatta 

förhållandet: en text med överdrivet korta meningar blir lätt läsovänlig (Cassirer, 2003). Det 

bästa, föreslår Cassirer (2003) liksom Hellspong och Melin (1997), är att växla mellan korta 

och långa meningar. 

 

Med denna bakgrund kan man anta att samma innehåll som delas upp i två meningar generellt 

blir mer lättläst än om det framställts i en mening. 

 

För nyhetsartiklar är den genomsnittliga meningslängden 13 ord (Hellspong & Ledin, 1997). 

Detta kan jämföras med kulturartiklar i Dagens nyheter från 1890 vars motsvarande siffra var 

drygt 35 ord, utlandsreportage i samma tidning år 1964 20 ord eller Strindbergs Röda rummet, 

24 ord (Teleman & Wieselgren, 1980). Den optimala meningslängden är mellan 13 och 19 

ord (Cassirer, 2003). 

 

En mening räknas i den här uppsatsen från den inledande versalen till den avslutande punkten. 

Det enda fallet som denna regel bryts är vid kolonanförande till en replik med nytt stycke.  

Meningsstruktur 

För att fördjupa sig i textens komplexitet måste meningsstrukturen analyseras, något alla 

böcker presenterade i avsnitt 5.2 är eniga om. De variabler kopplade till meningsstruktur som 

presenteras nedan är de primära – analysen fokuserar på dessa, men framkommer andra 

komplexhöjande drag uppmärksammas även de. 
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Fundament  

Fundamentet är allt som förekommer huvudsatsens finita verb. Ju längre ett fundament är 

desto mer komplex blir meningen. De flesta meningar har korta fundament (Hellspong & 

Ledin, 1997). 

 

Exempel (de kursiverade orden utgör fundamentet): ”En viktig uppgift i dagens 

mediesamhälle är att förmedla objektiva nyheter”. Här är fundamentet alltså 6 ord långt. En 

text med alla meningar uppbyggda på liknande sätt skulle bli läsovänlig. En mening som på 

det här viset har flera ord innan det finita verbet (alltså med ett långt fundament) kallas 

högertung, och det motsatta vänstertung. 

Klyvningar och inskott 

Klyvningar och inskott är tillförande av information som belastar minnet och gör en mening 

svårare att läsa (Melin & Lange, 1995); samma författare använder följande mening som 

exempel, där klyvningen är den kursiverade delen: ”Min mor, en för den tiden ovanligt 

beteendevetenskapligt orienterad kvinna som ofta brukade skrämma småpojkarna med 

hemska oidipushistorier, tog med tidningen till jobbet” (s.174). 

 

Klyvning sker, som synes, genom kommatering medan inskott görs med antingen talstreck – 

så här – eller parenteser (så här). 

Bisatser 

Ett komplicerande drag är om det finns många bisatser som är underordnade eller bifogade i 

varandra (Melin & Lange, 1995; Cassirer, 2003).  

 

Vidare frågor att ställa till texten med koppling till syntax: 

Är meningslängden varierande? Finns exceptionellt långa och korta meningar? Kombineras 

långa meningar med svår struktur? Har meningarna komplicerad uppbyggnad? Hur ser 

uppbyggnaden ut efter de beskrivna begreppen? 

 

5.2.2   Lexikala variabler 

Lexikala variabler innefattar allt som har med ordförrådet i en text (Melin & Lange, 1995). 

Nedan följer de lexikala variabler som jag (och litteraturen) anser ha koppling till 

komplexitet. 
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Andelen långa ord 

Den rådande definitionen för långa ord är sådana med 6 eller fler bokstäver. Om orden över 

lag är långa tyder det på att texten kan vara tung (Hellspong & Ledin, 1997). Antalet långa 

ord i en text ger endast en fingervisning till den övergripande komplexiteten. Allmänord som 

människa, huvudvärk eller flygplan klassas under definitionen ”svåra” trots att de har låg 

semantiskt svårighet och inte är betungande för en text. 

Andelen överlånga ord 

Den vanliga måttstocken för ett överlångt ord säger att det ska överstiga 14 bokstäver. 

Ovanliga och avancerade ordbildningar blir lätt långa. Genomsnittet långa ord i en text är för 

allmän bruksprosa 4,4 procent. Ofta bildas överlånga ord genom sammansättningar, vilka 

skapar en ökad komplexitetsgrad genom att innehållet lexikaliseras, blir snävare (Hellspong 

& Ledin, 1997). 

 

Vidare frågor att ställa till texten med koppling till lexikon: 

Är de långa och överlånga orden också svåra? Några som särskilt utmärker sig? Är de 

koncentrerade på något visst ställe? Finns det krångliga sammansättningar? 

Hur är de semantiska egenskaperna på orden på en lätt-svår-skala? 

Finns många fackord? Finns ovanliga ord? 

5.2.3   Övriga variabler 

Till övriga variablerna hör de som är nära sammankopplade med medieformatet. Dessa finns, 

som tidigare berörts, mindre skrivet om inom stilistiken, men är kanske därför nog så viktiga i 

en journalistikuppsats.  

Styckeindelning 

En text som omfattar mer än bara några meningar bör lämpligen delas upp i 

stycken (…) En text med alltför långa stycken kan bli tung att läsa; en text med 

alltför många och korta stycken kan upplevas som ryckig och 

osammanhängande. (Svenska språknämnden, s.18)  

 

Uppdelning i stycken gör att en text blir mindre kompakt. Dessutom hjälper det läsaren att 

veta vad som hör ihop i texten (Westman, 1974). Birger Liljestrand (1993) skriver att 

journalister lärt sig att dela upp texten i stycken med avseende på läsbarhetsskäl. 
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Statistik för antal ord per stycke visar att det skiljer sig enormt mellan olika texttyper: 

debattexter har 83 ord per stycke medan motsvarande siffra för dagstidningstexter är 33 

(Westman, 1974). Noterbart är att statistiken är från artiklar publicerade 1970. 

 

I den här uppsatsen räknas ett nytt stycke vid indrag i texten eller genom blankrad. 

Repliker  

Till repliker räknas det som följer ett talstreck (–), exklusive anföringsverbet (vanligtvis 

säger) och allt som följer därefter. Meningen: ”Jag mår bra nu, säger Göran Persson till 

Expressen”, skulle alltså räknas som fyra replikord. Eftersom en replik ska återge en persons 

tal är det rimligt att anta att det även i tryckt form får talspråkskaraktär. Ett exempel kan 

hämtas från Melin och Lange (1993) där replikerna i en analyserad nyhetsartikel i Dagens 

nyheter innehåller kortare menings- och ordlängd än den löpande journalisttexten.  

Ingress 

Ingressen, den fetstilade delen som föregår brödtexten, är en viktig beståndsdel inom 

nyhetsjournalistiken. Björn Häger (2009) parafraserar Dagens nyheters ansvarige utgivare 

Anton Karlgrens citat från 1923 när han skriver: ”Ingresser ska locka till läsning. Annars är de 

åt hälsike.” (s.53) 

 

Eftersom ingressen har stor betydelse för artikeln närstuderas den med utgångspunkt från alla 

relevanta variabler som tidigare berörts. 

Redundans 

Redundant är den del av en text som kan strykas utan att information går förlorad (NE, 2012). 

Ett synonymt ord är överflöd, vilket har en mer negativ klang än Nationalencyklopedins 

beskrivning. Melin (1995) kom i en studie med barn och ungdomar fram till att minskad 

redundans gjorde en text svårare att läsa. De med bättre språkkunskaper hade lättare att 

hantera när textens redundans minskade. Alltså, ju mer en text upprepar sig desto lättare blir 

den också att läsa. Även Hellspong (2001) berör ämnet som hastigast och skriver att hög 

redundans innebär att läsaren kan hasta genom texten medan låg redundans ställer högre krav 

på koncentration. 

 



 16 

Den här variabeln frångår en aning från det rent språkliga i texterna, eftersom upprepat 

innehåll studeras. Emellertid är det inte innehållets innebörd som är av vikt i undersökningen, 

utan om ord upprepas på ett sätt som gör texten mindre komplex.  

 

Vidare frågor att ställa till texten med koppling till de övriga variablerna: 

Är styckena jämnlånga eller skiftar de mycket i längd? Andra grafiska egenskaper? 

Hur långa är ingresserna? 

Är det mycket redundans och upprepningar i texten? 

5.2.4   Metodkritik  

Uppsatsens metod har utarbetats efter Cassirers modell för att göra anspråk på vetenskaplighet 

inom en sfär med starkt inflytande av subjektivitet. Trots detta vill jag ta upp ett par 

metodkritiska punkter.  

 

Att studera språket kräver vissa färdigheter och språkkunskaper (Melin & Lange, 1995), 

vilket ställer krav på min egen kompetens. Jag är ingen utbildad lingvist utan har språket som 

ett stort intresse. Med det i beaktande utformas analysverktyget så att det är hanterbart även 

utan akademiska meriter eller motsvarande inom lingvistik. Variablerna är sådana jag känner 

till och studerat på en personlig nivå som student. En fullständig expertanalys, som jag alltså 

som student inte behärskar, hade säkert kunnat gå in på en mer detaljerad nivå i texterna, men 

då hade eventuellt mitt syfte att uppsatsen ska vara öppen och tillgänglig även om man saknar 

expertkunskaper gått förlorad. Mitt intresse för språk är stadigt grundat ända från barndomen. 

I bagaget har jag universitetsstudier i litteraturvetenskap samt ett och ett halvt års kreativt 

skrivande vid Österlens folkhögskola. Dessutom har jag en snart avslutad examen i 

journalistik, något som allra särskilt ger mig ökad kompetens när det kommer till analys av 

variablerna kopplade till medieformatet. 

 

Skapandet av textverktyget har bestått av en sållningsprocess. Det finns en risk att variabler 

relevanta för komplexiteten med orätt inte kommit med. Därtill har variabler som ansetts 

befinna sig i gränslandet – till exempel relationen mellan antal verb och adjektiv – uteslutits 

av både tids- och relevansskäl. Säkert kan variablerna aldrig bli för många, men frågan är om 

en total analys – med en läsare i åtanke – är en rätt avvägning för att uppnå förståelse och 

läsbarhet. 

 



 17 

Vad som är enkelt 1952 kan vara ändrat 2012 (eller 1982). Teleman och Wieselgren (1980) 

lyfter fram det här men anser att en skicklig stilforskare har förmågan att läsa en text som om 

han vore samtida med dess författare. Detta är också min intention.  

 

Utomtextuella faktorer präglar en text. Det kan vara arbetssätt, arbetsvillkor och arbetstider 

(Liljestrand 1993) eller den enskilda skribentens stil, medium, syfte och så vidare. Listan kan 

göras lång. I urvalshierarkin finns kriterier för att i största möjliga mån minska påverkande 

faktorer genom att sålla fram likartade texter. En viktig del i den här uppsatsen är att ämnena 

på artiklarna inte är samma. Detta är ett medvetet drag. Syftet är att studera språkkomplexitet i 

artiklar som fått en framlyft roll i tidningen för dagen. Resultaten ska inte kopplas samman till 

ämne. Genom urvalshierarkins ramar tror jag att textmaterialet passar för jämförelse.  

 

Det finns i uppsatsen inga avsikter att dra generella slutsatser om språkkomplexitet. Dock är 

min förhoppning att de 30 studerade artiklarna ge en fingervisning åt spåkkomplexiteten för 

vart och ett av de studerade åren samt utvecklingen över tid. 

6 Resultat  

I följande del presenteras resultatet för de 30 analysenheterna. Framställningen sker per år och 

tidning och utan jämförelse (denna påbörjas i avsnitt 7.1 på sida 32). Analysen följer 

upplägget som presenterades i metoden för textanalys, med syntaktiska variabler först, följt av 

lexikala och därefter övriga variabler. Alla siffror är avrundade uppåt till en decimal, förutom 

vid andelen överlånga ord där två decimaler använts eftersom genomsnittstalen är så pass låga 

att det behövs för att utläsa skillnader. Vid utdrag används kursivering och/eller fetstil för att 

lyfta fram det väsentliga.  

6.1   Svenska dagbladet 

Nedan presenteras resultatet för de femton artiklar hämtade ur Svenska dagbladet från tredje 

veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952. Det är alltid dessa artiklar som jag hänvisar till, och 

inga andra. 

Syntaktiska variabler 

Tabell 2: Genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord i fem artiklar i Svenska dagbladet från tredje 

veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 
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Meningslängd i ord  16,8 13,6 21,9 

2012 

16,8 ord per mening är nära det genomsnittliga värdet för morgontidningar (Strand, 1984). 

Förekomsten av komplicerande meningsstrukturer är begränsad. Smärre strukturell 

komplexitet finns dock i små doser i varje text, då i form av klyvningar och inskott, så den är 

inte obefintlig. Fundamenten hålls korta och bisatserna är få (och bisatser underordnade 

varandra finns över huvud taget inte). Det finns en synbar tendens att hellre sätta punkt än 

fortsätta meningen med ett kommatecken och därefter ett bindeord (som, vilket eller 

liknande). Exempelvis skriver författaren: ”Gång på gång ska saudierna kräva att Sverige 

lever upp till det som står i det [avtalet]. Och från FOI vill saudierna få kunskap om hur man 

säkert kan hantera explosiva ämnen” (Svenska dagbladet, 14 mars 2012). 

1982 

Antalet ord per mening är 13,6 vilket är lägre än 2012 och kan jämföras med Strands (1984) 

värde för kvällstidningar. Detta speglas även i strukturen som innehåller få komplicerande 

drag. Denna generella enkelhet har dock några avvikelser. Exempelvis har måndagsartikeln en 

genomsnittlig meningslängd på 18,5 ord och innehåller ett par märkbart komplicerade 

fundament, där det svåraste lyder: ”När uppfinnaren Bo Löfberg i somras presenterade ett 

teoretiskt förslag att med en scrambler märka videokassetter som säljs eller hyrs ut så att 

avspelning endast är möjlig genom ett särskilt datakort var det en världsunik uppfinning”. 

Fredagsartikeln å andra sidan innehåller strax under 10 ord per mening (vilket är samma nivå 

som barnböcker i Strands studie) och inte en enda komplex uppbyggnad. 

1952 

Den genomsnittliga meningslängden på 21,9 ord är en orsak till att texterna för den här tiden 

är (eller upplevs som) komplexa. Meningarna innehåller ofta kommatering och håller likartad 

längd. Sällan blir meningarna korta, vilket ger en enformig och komplex rytm. Det mest 

framträdande draget vad gäller strukturen är andelen bisatser: man sammanlänkar hellre en 

huvudsats med en bisats än delar upp den i två meningar, tvärt emot artiklarna från 2012. 

Detta kan ha en komplexitetshöjande inverkan eftersom meningarna blir längre – men 

samtidigt är bisatserna oftast ensamma, vilket inte nödvändigtvis gör dem svårare. I följande 

exempel har bisatsen en tydlig komplexitethöjande inverkan eftersom den är underordnad en 

annan bisats: ”… sade stadsplanedirektören Sven Markelius, då förslaget, som nu godkänts av 

stadsplanenämnden, på onsdagen demonstrerades i närvaro av borgarrådet Helge Berglund 
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och gatudirektör David Anger i Nedre Norrmalmsdelegationen.” (Torsdag 13 mars 1952) I 

exemplet samspelar bisatsen och meningens längd vilket ger hög komplexitet. Långa 

fundament och besvärliga klyvningar och inskott förekommer till en viss grad. 

Onsdagsartikeln inleds med ett fundament som antagligen inte skulle passera dagens 

korrekturspärr: ”Den på tisdagen väntade regeringskommunikén om de nya 

livsmedelspriserna uteblev.” Alla artiklarna 1952 innehåller strukturell komplexitet, men 

densiteten hos dessa är sett till helheten fortfarande låg. Noterbart är det flitiga användandet 

av kommatering, vilket ger en visuell effekt av komplex struktur. Exempelvis: ”En 

medlingskommission väntas bli tillsatt i fredagens konselj, men det faktiska förhandlingsläget 

lär vara sådant, att utsikterna för en uppgörelse i goda ter sig mycket små”. Kommatecknet 

mellan de två fetstilade orden är oftast bortplockat ur nutida texter. Effekten i det här fallet 

blir att meningen får en uppdelad och mer komplex karaktär. 

Lexikala variabler 

Tabell 1: Andelen långa och överlånga ord mätt i procent i fem artiklar i Svenska dagbladet från tredje 

veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Ord över 6 bokstäver  27,0 30,2 30,6 

Ord över 14 bokstäver  2,95 1,90 5,60 

2012 

Lexikonet som helhet är enkelt men inte till den grad att det övergår i talspråk. Den 

semantiska svårighetsgraden stiger framför allt när skribenterna går högre upp på 

abstraktionsstegen (beskriver övergripande fenomen). Då ökar fackorden och med dem långa 

sammansättningar. Exempel hämtade från alla fem texter: Oppositionsborgarrådet, 

Riksnormen, Mandatperiod, Konsumtionsbeteende och Kompetensutvecklingsenhet. Dessa ord 

är komplicerande, särskilt i stycken som koncentrerar fack- och sammansättningsord.  

1982 

Övergripande är lexikonet lätt men på ett par ställen förekommer ord som ger en formell 

prägel åt texten, till exempel Eliminerade, Stagnerar och Välvillig. Märkbart är att andelen 

överlånga ord är klart lägre än 2012, vilket påverkar övergripande svårigheten. 
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1952 

Ordvalen är ofta av mer skriftspråkskaraktär utan att för den sakens skull vara semantiskt 

svåra. Många gånger handlar det om ord som sammanbinder bisatser, exempelvis ordet vilket, 

eller ord som i dag anses ålderdomliga, som därvid eller torde, vilka inte per automatik höjer 

svårigheten i texterna utan får dem att upplevas som strikta och förlegade. Andelen överlånga 

ord är hög. Liksom texterna 2012 handlar det ofta om fackord och sammansättningar, men det 

finns även en tendens att sammanlänka vardagsord i fall där man 2012 hellre delar upp dem i 

två. 

Styckelängd 

Tabell 3: Genomsnittlig styckelängd mätt i antal ord i fem artiklar i Svenska dagbladet från tredje 

veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Längd per stycke  33,9 29,0 70,2 

2012 

Utmärkande för styckeuppdelningen i texterna för 2012 är att de är jämnlånga. Styckena blir 

sällan över 50 ord innan det kommer en radbrytning, och bara vid ett tillfälle finns ett stycke 

som är kortare än 10 ord. De fem analyserade texterna håller en jämn medelnivå kring 35 ord 

per stycke, med undantag för måndagsartikeln som har något längre medellängd, och 

fredagsartikeln som har något kortare. Tre av artiklarna täcker ett helt uppslag, och i dessa 

täcker en bild större delen av båda sidorna. Utformningen på styckena blir därför sådan att de 

står i många men korta staplar, och läsningen blir på så sätt vågrät. Den visuella effekten blir 

på det viset så att texten upplevs som kortare. 

1982 

Artiklarna hämtade från 1982 har i genomsnitt 29 ord per stycke. På samma sätt som 2012 är 

styckena jämnlånga. En av artiklarna har märkbart längre stycken – torsdagsartikeln med en 

medellängd på 45,5 ord. Detta höga tal beror inte på många långa stycken utan snarare 

avsaknaden av de riktigt korta, som alla de andra texterna har. Styckena i samtliga artiklar är 

staplade i en, två eller tre halvlånga kolumner, varken höga eller låga. 
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1952 

Alla artiklarna från 1952 innehåller betydligt längre stycken än 2012 och 1982. Det näst 

kortaste stycket som går att hitta är från torsdagen den 13 mars. Det är en ingress på 38 ord – 

följd av ett sjok på 223 ord. Signifikativt för artiklarnas stycken är att de är staplade på 

varandra, vilket ger en lodrät textmassa som gör att man läser mer eller mindre från toppen 

till botten av sidan. Längden på styckena är varierande. Exempelvis innehåller fredagsartikeln 

fem stycken med varierande längd: 52, 55, 87, 94 och 21 ord.  

Repliker 

Tabell 4: Förekomsten av repliker mätt i procent av den totala andelen ord i fem artiklar i Svenska 

dagbladet från tredje veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952. Även genomsnittslängden per replik 

mätt i antal ord.  

  2012 1982 1952 

Mängd repliker   26,0 15,9 14,5 

Genomsnittslängd per replik  29,7 23,8 98,7 

2012 

Antalet repliker i artiklarna från 2012 är fler än båda de andra undersökta årens artiklar. Till 

skillnad från de andra årtalen innehåller också alla artiklar repliker, vilket antyder att de är en 

viktig del av formatet. Replikerna är jämnt fördelade och smälter in i den löpande brödtexten: 

de har liksom övrig text varken utmärkande skrift- eller talspråkskaraktär. Ett replikstycke är i 

genomsnitt cirka fyra ord kortare än ett vanligt stycke (men inkluderar man anföringsverb och 

efterföljande reportertext har de ungefär samma längd). 

1982 

 Lite drygt en sjundedel av textmassan från 1982 består av repliker. Som tidigare redovisats är 

både stycke-, ord- och meningslängd kortare i artiklarna från 1982 än de två andra åren. 

Förklaringen hade kunnat vara ett stort antal repliker, då tidigare forskning visar att dessa ofta 

innehåller ett enklare lexikon och enklare syntax – men så är alltså inte fallet. Replikerna är 

korta, 23,8 ord i snitt, och skiftar inte särskilt mycket i längd. 

1952 

Andelen repliker för år 1952 är ungefär detsamma som 1982, men spridningen är olika. Tre av 

de undersökta artiklarna saknar helt repliker. Istället är det tisdagsartikeln som står för 

närmare 90 procent av den totala summan. Den här snedfördelningen måste tas i beaktande: 
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statistiken som genereras är inte tillförlitlig. Slutsatsen som kan dras är att repliker är mer 

sällsynta i dessa artiklar än i de nutida, och när de förekommer är de liksom övriga stycken 

från 1952 betydligt längre än dem från både 1982 och 2012. 

Ingress 

Tabell 5: Genomsnittslängd på ingresserna mätt i ord i fem artiklar i Svenska dagbladet från tredje 

veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Ingresslängd     33,6 27,8 45,4 

2012 

Genomgående jämn längd på ingresserna: 25, 39, 32, 33 och 39 ord. Noterbart är att de är 

skrivna med korta meningar. Genomsnittslängden är 12,9, alltså markant kortare än den 

övergripande genomsnittliga meningslängden. Detta får till följd att språket får en styckad och 

fragmentarisk ton, vilket även stämmer med informationsförmedlingen: rakt och 

sammanfattande. Alla fem ingresser är skrivna i ett stycke, utan repliker, och även om 

meningarna är korthuggna följer de logiskt på varandra och bildar en enhet. 

1982 

Ingresserna för 1982 är snarlika dem från 2012: skrivna i ett stycke, summariska och utan 

repliker. Den största skillnaden är att ingresserna från 1982 är kortare, så korta att de nästan 

kunnat användas som underrubrik. Torsdagen den 18 mars lyder ingressen: ”De två närmaste 

männen till chefen för den s.k. skomakarligan åtalades på onsdagen. Ligan anses som den 

farligaste knarkliga som avslöjats i Sverige”. Det är 23 ord, och det enda med viss stilistisk 

relevans för komplexitet är orden Skomakarligan och Knarkliga, eftersom de är 

sammansättningar. 

1952 

De sextio år gamla artiklarnas ingresser är liksom de två föregående åren skrivna i ett stycke. 

På den punkten har ingen förändring skett sedan 1952. I förhållande till den genomsnittliga 

styckelängden är ingresstycket betydlig kortare. Även detta år har ingresserna en summarisk 

karaktär, men den strukturella uppbyggnaden visar högre komplexitet: meningarna är längre 

än genomsnittet och fyra av dem innehåller svåra fundament och bisatser. Den inledande 

meningen för fredagen den 14 mars lyder: ”Endast ett mirakel i fråga om medling anses nu 
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kunna avvärja den till tisdagen den 18 mars varslade portvaktsstrejken berörande 5000 

fastighetsarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Solna och 

Sundbyberg”. Tisdagsartikeln inleds med en försvårande bisats som är en del av ett 18 ord 

långt fundament: ”En Centralplan, som sträcker sig ända från Bryggargatan ner till 

Tegelbacken, och biltrafik i Centralens nuvarande stora hall ingår i den senast studerade 

och till synes mest genomförbara utformningen av Centralstationen”.  

Redundans 

Samtliga studerade artiklar i Svenska dagbladet uppvisar låg redundans. När den förekommer 

är det oftast i brödtextens inledande stycken. 

6.2   Expressen 

Nedan presenteras resultatet för de femton artiklar hämtade ur Expressen från tredje veckan i 

mars åren 2012, 1982 och 1952. Det är precis som i föregående avsnitt alltid dessa artiklar 

som jag hänvisar till, och inga andra.  

Lexikala variabler 

Tabell 1: Andelen långa och överlånga ord mätt i procent i fem artiklar i Expressen från tredje veckan i 

mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Ord över 6 bokstäver  23,0 30,2 28,6 

Ord över 14 bokstäver  2,20 1,26 2,08 

2012 

Lexikonet skiftar mellan normalsvårt och enkelt. Lätta ord med talspråkskaraktär blandas med 

svårare. Exempel hämtat från torsdag 15 mars: ”Han har inte kläckt ur sig några grodor eller 

avslöjats med lik i garderoben, samtidigt som partiets opinionssiffror gått starkt framåt”. Den 

första kursiveringen ger känsla av talspråk medan ”opinionssiffror” är ett tämligen svårt ord 

och dessutom över 14 tecken. De överlånga orden är många gånger semantiskt lätta – 

Omklädningsrummen och Socialdemokraterna är två ord som hamnar inom kategorin 

”överlånga” utan att för den sakens skull tynga texten. I fredagstexten återkommer 

Försvarsdepartementet åtta gånger och höjer därför övergripande genomsnittsvärdet. 

Generellt är lexikonet enkelt och utan fackord. 
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1982 

Som statistiken visar är andelen överlånga ord låg. Det är väldigt sällan svåra 

sammansättningar eller längre fackord förekommer. Samma enkelhet gäller hela lexikonet, 

men till skillnad mot 2012 förekommer sällan talspråk. Man kan argumentera för att det finns 

en nivåskillnad mot högre lexikal komplexitet i texterna från 1982 jämfört mot de nutida, men 

den är i ytterst marginell. 

1952 

Framträdande i lexikonet är blandningen av semantiskt halvsvåra ord och talspråkliga uttryck. 

Orden är halvsvåra i den bemärkelsen att de inte är abstrakta sammansättningar, som fackord, 

utan snarare tillkrånglade vardagsord. Exemplen är många, bland annat: egenmäktiga, 

förfarade, alarmerade och företages. Ett annat skäl till att betrakta orden som endast 

halvsvåra är att deras betydelse för att förstå meningen inte har samma tyngd som exempelvis 

fackord – i meningen ”Det är givetvis ingen kroppsvisitation som företages, utan man känner 

utanpå kläderna”, förstår man innebörden även om man inte känner till det fetstilade ordets 

exakta betydelse. De överlånga orden är få. Vore det inte för fredagsartikeln, där 6,68 procent 

av orden är över 14 bokstäver, skulle genomsnittssiffran vara 0,94 procent – betydligt lägre än 

både artiklarna för 2012 och 1982. 

Syntaktiska variabler 

Tabell 2: Genomsnittlig meningslängd mätt i antal ord i fem artiklar i Expressen från tredje veckan i 

mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Meningslängd i ord  12,6 11,9 17,4 

2012 

Genomgående korta meningar som inte ger utrymme för syntaktisk komplexitet. Huvudsats 

följt av punkt är det vanligaste formatet. Endast i fredagsartikeln finns komplicerande drag, 

till exempel ett långt fundament: ”Härvan efter Sveriges Radios Ekots avslöjande om att 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i hemlighet skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en 

vapenfabrik växer”. Den kursiverade delen markerar fundamentet, 20 ord, och det fetstilade 

ordet är en klyvning. Tillsammans med den krångliga böjningen Sveriges radios ekots och två 

överlånga ord, Totalförsvarets och Forskningsinstitut, är meningen sett till övrig texten från 
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2012 mycket komplex. Förutom fredagsartikeln finns inga större komplicerande fundament, 

klyvningar, inskott eller svåra bisatser. 

1982 

Överlag enkla strukturer, vilket beror på korta meningar. När viss komplexitet framträder är 

det mest i form av klyvningar. Svåra och underordnade bisatser finns inte över huvud taget. 

En framträdande faktor är punktformatet som två av artiklarna använder sig av. Även de 

resterande tre artiklarna har punktformsupplägg i ingressen, även om ingen grafisk punkt 

skrivits ut. 

1952 

Meningslängden på 17,4 ord är längre än för de två andra årens artiklar. Textmassan 

innehåller också fler komplicerande drag. Många av dessa återfinns i ingresserna. Till 

exempel inleds måndagsartikeln med följande mening: ”Med ett skottsår i nacken hittades av 

en 15-årig pojke i lördags 57-årige byggmästaren Nils Andersson från Åhus liggande i 

Helgeån någon mil söder om Kristiansstad”. Ordföljden och den täta informationspackningen 

gör meningen komplex. På ett liknande sätt inleds onsdagens artikel: ”Med en revolver sköt 

vid halv 6-tiden på onsdagsmorgonen på öppen gata utanför brandstationen i Kristianstad 55-

årige grovarbetaren Nils Algot Thuresson, Kristianstad, fyra skott mot en 52-årig fru, Maria 

Eriksson.” I brödtexterna finns också på ett par ställen komplexa strukturer. Främst är det då 

klyvningar och inskott, medan långa fundament och framför allt svåra bisatser är sällsynta. 

Styckelängd 

Tabell 3: Genomsnittlig styckelängd mätt i antal ord i fem artiklar i Expressen från tredje veckan i mars 

åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Längd per stycke  20,3 19,5 35,5 

2012 

Styckelängden för artiklarna från 2012 är varierande. Många stycken är endast ett par ord för 

att sedan följas av allt från 20 till 70 ord långa stycken. Alla fem artiklar har en likartad 

genomsnittlig styckelängd. Styckena är staplade i tre till fem kolumner och varken särskilt 

höga eller låga. 
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1982 

Liksom 2012 är styckelängderna varierande, men för 1982 förekommer sällan stycken längre 

än 40 ord och bara en gång över 50. Frekvent är också de korta styckena under tio ord. Alla 

artikeltexter håller liknande nivå på den punkten. Däremot ser staplandet av stycken olika ut: 

onsdagsartikeln består av en textkolumn från toppen till botten av sidan, måndagsartikeln ett 

uppslag med sju låga kolumner, och resterande artiklar innerhåller tre till fyra halvlånga 

kolumner. 

1952 

Genomsnittslängden på 35,5 ord per stycke är högre än det för 2012 och 1982. En likhet är 

dock att längden varierar. Det finns fler långa stycken över 60 ord, och bara ett stycke under 

10 ord (men i alla texter finns stycken som ligger strax över tio ord). I en av artiklarna är 

texten uppdelad i fyra kolumner. Resten av texterna består av två kolumner: det indikerar på 

att artiklarna vanligtvis var uppdelade i färre men längre kolumner 1952. 

Repliker 

Tabell 4: Förekomsten av repliker mätt i procent av den totala andelen ord i fem artiklar i Expressen 

från tredje veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952. Även genomsnittslängden per replik mätt i antal 

ord. 

  2012 1982 1952 

Mängd repliker   44,2 26,2 24,0 

Genomsnittslängd per replik  21,1 24,0 29,4 

2012 

Tabellen visar att mängden repliker från de nutida artiklarna överstiger dem från de andra 

åren rejält. Det märks att fokus ligger kring repliker (ett bevis för det är att alla ingresser 

innehåller minst en replik). Även i tisdagsartikeln, som har klart lägst antal repliker (12,9 

procent) finns en tendens att till varje pris få med ett uttalande – tre av fem repliker lyder: 

”Haha, ja, tack, tack!”, ”Jag är jätteglad” och ”Ja, det har jag”. Replikerna har i många fall 

talspråkskaraktär, men det skiftar mellan de olika artiklarna. Prefixet ”jätte” används flitigt, 

vilket ger talspråkskaraktär. Ändå smälter de flesta replikerna in i den löpande texten, förutom 

i vissa fall (som i exempelcitaten ovan). Replikerna är genomgående korta, med bara ett fåtal 

undantag. 
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1982 

26,2 procent av den totala texten i de fem artiklarna från 1982 består av repliker. Replikerna 

är jämnlånga och utspridda i texterna. Tre av artiklarna representerar medelvärdet medan en 

är betydligt högre (onsdagsartikeln, 43,7 procent) och en betydligt lägre (torsdagsartikeln, 2 

procent). Replikerna för samtliga texter smälter in i den löpande texten. Bara vid något 

enstaka tillfälle får replikerna talspråkskaraktär. 

1952 

Det är svårt att dra några större slutsatser kring replikerna för 1952 eftersom talen spretar för 

alla utom en (fredagsartikeln som består av 29,8 procent repliker, och även det är en bit från 

genomsnittsvärdet). Samtliga artiklars repliker, redovisat i kronologisk ordning måndag till 

fredag, är: 15,8, 13,0, 6,0, 48,0 och 29,8 procent. Ett drag som inte förekommit de föregående 

åren är att repliken inte avslutas efter anföringsverbet. Till exempel: ”Det måste betecknas 

som mycket olyckligt att jordbruksnämnden blev förbigången vid uppgörelsen mellan 

regeringen och jordbrukarnas förhandlingsdelegation, skriver morgontidningen, och man kan 

därför förstå den protest en av ledamöterna i nämnden, hr Rudolf Meidner, LO:s 

utredningsavdelning, inlagt mot förfarandet”. Inte nog med att meningen har lexikala 

(Förhandlingsdelegation, Förfarandet) och syntaktiska (längden på meningen och 

klyvningar) svårigheter, även valet att fortsätta meningen (det fetstilade ordet) skapar 

osäkerhet om texten som följer är citat- eller reportertext. Replikerna skiftar i karaktär. Oftast 

är de skrivna i samma stil som övrig text, men ett par gånger blir det totalt motsatt 

förhållande. I torsdagsartikeln, till exempel, skriver de ut en mördares ord på en polisstation: 

”Vill ni se en mördare så har ni en här!”. På samma dramatiserande sätt förekommer talspråk 

även dagen innan, då en kvinna blir attackerad: ”Hjälp, han mördar mig, rädda mina barn!”. 

Det är mer kommatering i artiklarna från 1952 än i dem från 2012 och 1982. 
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Ingress 

Tabell 5: Genomsnittslängd på ingresserna mätt i ord i fem artiklar i Expressen från tredje veckan i 

mars åren 2012, 1982 och 1952.  

  2012 1982 1952 

Ingresslängd     54,2 41,4 70,2 

2012 

Ingresserna är relativt jämnlånga och har en nästintill identisk uppbyggnad: uppdelade i minst 

tre (korta) stycken och med en avslutande replik. Lexikalt och syntaktiskt är de enkla. De 

många styckena sammanlänkar varandra bara delvis, vilket ger intrycket av en punktlista utan 

de grafiska punkterna. Följande exempel är från tisdag 13 mars 2012 (nytt stycke markeras 

med snedstreck): 

 

Lillprinsessan Estelle får den bästa omvårdnad man kan tänka sig. / 

Kronprinsessan Victoria har nu utsett sin barndoms skyddsängel Elisabeth 

Zimmermann, 65, till sin barnsköterska på Haga slott. / – Jag är jätteglad, 

säger Elisabeth Zimmerman som har skött prinsessor och prins förr. 

 

De fetstilade orden har viss talspråkskaraktär och de två kursiverade partierna uppvisar 

redundans, om än inte ordagrant (vilket förkommer längre fram i texten då repliken Jag är 

jätteglad återkommer i exakt samma ordföljd).  

1982 

Ingresserna i artiklarna från 1982 är i genomsnitt kortare än de från 2012, och även uppdelade 

i fler stycken. Två av dem (onsdag och fredag) använder punktformsformat, och resterande 

har samma punktformsupplägg men utan grafiska punkter. Två av ingresserna innehåller 

talspråksdrag: tisdagsartikeln inleds på det här viset: ”Abortpillret är här!”, och 

måndagsartikelns ingress avslutas med citatet: ”Vi vägrar flytta!” 

1952 

Signifikativt för ingresserna 1952 är att meningarna kopplas ihop till en enhet snarare än står 

som separerade punkter. Det här får som effekt att de inte känns lika informationspackade 

som ingresserna från 2012 och 1982, utan mer berättande. Fyra av dem är i ett enda stycke, 

utan replik, medan torsdagens ingress skiljer sig helt genom att innehålla fyra stycken och en 
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avslutande replik. Samtliga fem artiklar innehåller komplexa drag (två sådana drag har jag 

redan exemplifierat på sida 27). Följande ingress hämtas från fredag den 14 mars 1952:  

 

Jordbruksministern Sam Norup har fått det hett om öronen efter sitt 

egenmäktiga förfarande i uppgörelsen om jordbrukspriserna. Han har fått 

mycket svårt att få sina socialdemokratiska kolleger i regeringen med på 

noterna. Det blev på fredagen – efter vad som medlats på middagen – mot 

förmodan inget regeringsbeslut om mjölkpriset och övriga livsmedelspriser 

samt subventionerna. Därav framgår att dragkampen i regeringen fortfarande 

är hård. 

 

Här finns flera stilistiska drag relevanta för komplexitet. De två fetstilade ordsjoken har 

talspråkskaraktär. De två första kursiverade orden är båda semantiskt svåra. I mitten på 

ingressen finns ett inskott, och samma mening avslutas med ett fackord. Ordet Därav får 

betraktas som en del av sin tid: i dagens språk har det en förlegad klang men för sextio år 

sedan var det antagligen mer giltigt. Alla ingresserna (undantaget torsdagens) är skrivna på 

liknande vis. 

Redundans  

Redundansen är inte obefintlig men mycket låg för åren 1982 och 1952. För de nutida 

artiklarna i Expressen är det däremot helt annorlunda: redundans och upprepningar 

förekommer i alla texterna och inte endast i brödtextens inledning (som är fallet i artiklarna 

från 1982 och 1952). Ofta är redundansen kopplat till repliker: samtliga ingresser innehåller 

en replik, och samtliga av dessa repliker återkommer senare i texten, i omskrivningar eller 

också ordagrant. Brödtexterna kopplas ofta till ingressen, vilket inte är fallet för 1982 och 

1952, där ny fakta tillkommer som många gånger inte har koppling till ingress eller rubrik. 

7 Slutsatser och diskussion 

Den avslutande delen inleds med en jämförelse mellan tidningarna för att sedan i diskussionen 

resonera kring de mest framträdande tendenserna i analysen. Figurer med diagram är infogade 

i de fall där visuell jämförelse ger en ökad begriplighet. 
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7.1   Likheter och skillnader mellan tidningarna 

I följande jämförelse mellan tidningarna lyfter jag inte fram alla fakta utan de som varit mest 

framträdande. 
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Figur 1: Genomsnittslängd på meningarna mätt i ord i artiklarna i Svenska dagbladet och 

Expressen från tredje veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952. 

 

Meningslängden var den på förhand mest givna variabeln: att meningarna överlag blivit 

kortare är en vedertagen slutsats i den tidigare forskningen. Den här uppsatsens resultat visar 

att det faktiskt inte går att dra en sådan generell slutsats, åtminstone inte utan vissa tillägg. 

Meningarna har blivit kortare och mindre komplexa för båda tidningarna från 1952 fram till 

idag. Men – den här uppsatsens resultat visar att 1982 års undersökta artiklar skiljer sig från 

den trenden, något som är allra mest påfallande i mätningen för Svenska dagbladet där 

meningslängden ökat nära 20 procent mellan 1982 och 2012. 1982 är båda tidningarna nära 

varandra i meningslängd, något som skiftat en aning i nutid då Svenska dagbladet har 

signifikant längre meningar än Expressen. Det vanligaste strukturella användningsområdet 

kopplad till komplexitet under alla tidsepoker och för båda tidningarna är klyvningar och 

inskott. Den minst vanliga är försvårande bisatser, det vill säga sådana som är underordnade 

varandra i flera led. Strukturen 1952 är mer komplex för båda tidningarna. En gemensam 

nämnare är användandet av kommatering – i många fall sådan kommatering som 

bortrationaliserats i dagens (och 1982 års) texter. Denna kommatering används för att åtskilja 

satser och får till effekt att rytmen blir mer fragmentarisk. Svenska språknämnden (2000), 
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avråder i dag en sådan kommatering. Dessa kommatecken kan göra att texten ser mer 

komplex ut än vad den faktiskt är. En viktig helhetssammanfattning är att samtliga trettio 

tidningsartiklar innehåller relativt få syntaktiskt försvårande drag i relation till andra texter, 

som till exempel kulturartiklar eller skönlitterära verk. 

Lexikala variabler 

Lexikonet uppvisar en tydlig utveckling mot mindre komplext språk. Det här gäller allra 

främst Expressen. Intressant är dock att artiklarna i Svenska dagbladet 2012 ofta innehåller 

många fackord och sammansättningar. Statistiken visar också att de överlånga orden är fler 

för tidningen än vad de är 1982, men däremot betydligt lägre än i artiklarna från 1952. 

Expressen saknar den här tydliga utvecklingen: det finns tecken som tyder på semantiskt 

svårare ord men statistiskt är de överlånga orden fler i nutid än för sextio år sedan. En 

direktjämförelse påvisar att Svenska dagbladets nutida artiklars ordförråd på många punkter är 

mer komplext än Expressens från 1952 (samt de andra två årtalen).  
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Figur 2: Genomsnittslängd på styckena mätt i ord i artiklarna i Svenska dagbladet och 

Expressen från tredje veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952. 

 

Artiklarna i Svenska dagbladet 1952 består av nästan dubbelt så långa stycken i genomsnitt än 

dem i Expressen under samma tid. Dessutom är dessa stycken ofta staplade i en kolumn vilket 

skapar textsjok från toppen till botten av sidan. Båda tidningarna har sedan utvecklats åt färre 

kolumner och så kallad vågrät läsning genom att artikeln sträcker sig över ett helt uppslag. 

Störst skillnad i utveckling är det för Svenska dagbladet, vilket gjort att tidningarna närmat sig 
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varandra. Liksom flera andra undersökta områden är utvecklingen stor för båda tidningarna 

mellan 1952 till 1982 – mot mindre komplexitet – men utvecklingen från 1982 till nutid är 

avstannande och till och med, om än marginellt, tillbakagående, det vill säga att artiklarna 

från 2012 uppvisar drag som är mer komplexa än de från 1982. För båda tidningarna är 

styckelängden en aning längre i de undersökta artiklarna från 2012 än i dem från 1982. 
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Figur 3: Förekomsten av repliker mätt i procent av den totala andelen ord i artiklarna i Svenska 

dagbladet och Expressen från tredje veckan i mars åren 2012, 1982 och 1952. 

 

De undersökta artiklarna för 2012 visar att Expressen har betydligt högre andel repliker, 44,2, 

än Svenska dagbladet, vars motsvarande siffra är 26. Däremot har utvecklingen varit likartad: 

färre antal repliker 1982, men i stort sett oförändrat antal mellan 1952 och 1982. På samma 

sätt innehåller replikerna för båda tidningarna fler komplexa drag i uppbyggnad och ordförråd 

1952, medan förändringen från 1982 till 2012 är liten. Genomgående resultat för alla årtal är 

att replikerna i Expressen innehåller mer drag av talspråk. 

Ingress 

Ingressen i Svenska dagbladet har formmässigt genomgått få förändringar mellan de tre 

tidsnedslagen: den är skriven i ett stycke och utan repliker. Upplägget är detsamma för alla 

undersökta artiklar för tidningen. Det finns en viss skillnad i längd, där 1952 har de längsta, 

därefter 2012 och slutligen 1982 med de kortaste. Längdskillnaden är skönjbar men inte 

markant. I Expressen är utvecklingen däremot mer framträdande: 1952 skrevs ingresserna 

vanligtvis i ett stycke och utan repliker, medan de 1982 skrevs i flera och likaså 2012, där 
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dessutom varje ingress avslutas med en replik. Den genomsnittliga längden på ingresserna i 

Expressen är för samtliga årtal lägre än dem i Svenska dagbladet. Detta ska dock inte ses som 

att Expressens ingresser är mer komplexa, snarare tvärt om: styckeindelning används flitigt 

(en mening per stycke är vanligast) vilket ger känslan av punktformsformat utan de grafiska 

punkterna. Precis som Svenska dagbladet är Expressens ingresser längst 1952, följt av 2012 

och därefter 1982. Båda tidningarnas ingresser är betydligt mer komplexa 1952, syntaktiskt 

och lexikalt, än vad de är de andra årtalen. Den stora skillnaden mellan dagens ingresser är 

dels att Expressens är mer än en tredjedel längre än dem i Svenska dagbladet, dels att de 

innehåller mer drag av talspråk. Anmärkningsvärt är att Svenska dagbladets ingresser 2012 

har en genomsnittlig meningslängd som är betydligt kortare än den för brödtexten medan 

Expressen 2012 har samma meningslängd i ingress och brödtext. Slutligen är Expressens 

ingresser uppdelade i flera stycken.  

Redundans 

Nästan samtliga artiklar för båda tidningarna har låg redundans – förutom Expressen 2012. 

Den höga redundansen har en betydande del i att språket känns enkelt: att ha läst samma 

innehålls tidigare gör det snabbare att förstå men också irriterande repetitivt. En text måste 

innehålla viss redundans för att bli läsvänlig (Melin, 1995). Frågan är var gränsen går: kan ett 

citat återkomma två, tre, fyra gånger i en kortare artikeltext i en ledande dagstidning med 

utbildade och kunniga reportrar? 

7.2   Diskussion  

Nyckelåret för den här uppsatsen är 1982. Det året separerar 60-årsperioden och motsätter 

min hypotes om att språket har blivit enklare i en rak linje. Språkkomplexiteten för 1982 års 

artiklar är i många fall lägre än för de från 2012, det visar statistiken likväl som närläsningen. 

Utvecklingen mellan 1952 till 1982 är betydligt mer markant än 30-årsperioden från 1982 till 

nutid. Under den första perioden blev språket mindre komplext för båda tidningarna, men 

allra särskilt för Svenska dagbladet. En viktig poäng med resultatet är att komplexiteten inte 

är enhetlig. Vissa områden har blivit enklare och vissa mer komplexa. På resultatet kan man 

till exempel se att replikerna för båda tidningarna är betydligt högre 2012 än vad de är de två 

föregående årtalen, något som kan ses som en förenklande egenskap. Viktigt att ha i åtanke är 

därför att resultatet både bör analyseras som helhet och i separerade delar – och som helhet 

anser jag att språket i artiklarna för de studerade tidningarna har blivit svårare från 1982 till 
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2012. Och sett till flera av de separata delarna finns goda argument för att artiklarna för 

Svenska dagbladet 2012 är mer komplexa än dem för Expressen 1952. 

 

En av de mest intressanta variablerna är styckelängd- och utformning. Min slutsats är att en 

viktig orsak till 1952 års artiklars komplexitet – och människors uppfattning att de är svårlästa 

– beror på de långa styckena. Förvisso uppvisar artiklarna från den här tiden genomgående 

drag med hög komplexitet, men de långa styckena agerar förhöjande. Långa stycken gör 

enligt min tolkning att texten ser längre ut, och inställning på förhand blir därför att texten är 

jobbig och komplicerad. Sedan är, precis som Svenska språknämnden skriver, en text med 

långa stycken inte bara visuellt utan också faktiskt tung att läsa. Ett annat viktigt resultat är 

styckenas sammanlänkning. Styckena i de nutida artiklarna är i båda tidningarna uppdelade i 

tre till fyra kolumner – vid uppslag ännu fler – medan artiklarna från 1952 har färre men 

längre kolumner. Detta gäller allra särskilt för Svenska dagbladet 1952 som i tre av fem 

artiklar placerar all text i en kolumn. Jag förstod att den här uppdelningen hade en visuell 

effekt först efter att jag räknat antalet ord – vad jag trodde var en extremt lång artikel visade 

sig inte längre än ett nutida uppslag: den långa kolumnen hade på förhand gett intrycket av 

artikeln innehöll fler ord. Stycke- och kolumnlängd i kombination, som är fallet i artiklarna 

från 1952, har en definitiv komplexitethöjande verkan. Angränsande till styckeutformningen 

är bruket av kommatering – båda textegenskaperna har egentligen inget med bokstäver och 

ord att göra utan ger snarare en visuell effekt. Likväl har denna effekt visat sig påtaglig i den 

här uppsatsen. Artiklarna i båda tidningarna från 1952 använde flitigt bruk av kommatecken. 

Dessa iakttagelser – styckelängd- och utformning samt kommateringen – kan tillsammans 

med ett ålderdomligt språk förhöja redan noterad komplexitet och alltså vara indikationer på 

att språket inte är fullt så komplext i artiklarna från 1952 än vad man först kan tro. 

 

Antalet repliker har för båda tidningarna ökat markant i 2012 års artiklar. Huruvida denna 

utveckling vittnar om lägre komplexitet är ovisst att dra stora slutsatser kring eftersom 

forskningen på området är begränsad. Det krävs närgående och omfattande kvantitativa 

jämförande studier mellan replik- och reportertext för att kunna dra mer definitiva slutsatser. 

Likväl anser jag resultatet i sig intressant, av två anledningar. För det första är ökningen av 

repliker markant – oavsett forskningsområdet är ett resultat som visar så stor förändring över 

tid intressant. För det andra är det min personliga erfarenhet att repliker är ett enkelt 

berättartekniskt stildrag att ta till eftersom det ställer mindre krav på reportern att formulera 
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sig helt korrekt: i repliker tillåts talspråk och bruten syntax i högre grad, varför den också, 

enligt mig, är lättare att skriva. 

 

Uppsatsens resultat ger en fingervisning åt att språkkomplexiteten i artiklar för de valda 

tidningarna inte går i en rak linje. Om utvecklingen hade fortsatt i samma takt 1982 till 2012 

som den gjorde 1952 till 1982 skulle tidningstexterna vara lika komplexa som barnböcker (om 

ens det). Eventuellt är det så – något jag endast kan spekulera kring – att språkkomplexitet går 

i vågor. 

7.3   Förslag till vidare forskning 

Språkkomplexitet i tidningsspråk borde kanske nu mer än någonsin studeras. Mina förslag till 

vidare forskning är talrika. 

 

För det första vore det intressant med en studie som kunde avsätta mer tid än vad jag haft och 

därigenom analysera fler årtal och artiklar. I en sådan mer omfattande studie skulle man 

troligen kunna identifiera fler mönster i utvecklingen. Min intention var i den här 

undersökningen att rikta in mig på tidningsmediet och tog fram variabler därefter. En större 

studie borde ta till vara på den ansatsen och forska vidare kring dessa resultat, där 

styckeindelning varit det mest framträdande. Hur stor roll spelar egentligen layouten i fråga 

om textens komplexitet? Också redundansnivå är ett intressant område, men kräver ett väl 

utvecklat mätningsverktyg, något jag inte haft tid eller möjlighet att utforma. 

Redundansförekomsten var anmärkningsvärt mycket högre i de nutida artikeltexterna för 

Expressen. Finns det någon tydlig markör för vad som är redundant? Den här uppsatsen har 

kommit fram till att ingressen, och särskilt repliker i ingressen, har en nära koppling till 

redundans. Detta borde studeras betydligt mer. 

 

Den mest signifikanta trenden inom journalistbranschen är influensen från internet. En studie 

av språkkomplexitet i artiklar publicerade i tidningarnas nätupplagor borde därför självklart 

finnas högt på att göra-listan. Finns det på redaktionerna interna skillnader i språkkomplexitet 

mellan digitalt och tryckt format? Och hur är det mellan olika redaktioner? 

 

Under den här uppsatsens gång har jag vid upprepade tillfällen undrat hur journalisterna 

resonerar när de skriver sina texter, vad som är medvetet och inte. En intervjustudie, antingen 

fristående eller som en del i ett större projekt, hade kunnat ge svar på den frågan. 
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Varför skrev jag i inledningen på kapitlet att forskning kring språkkomplexitet kanske behövs 

nu mer än någonsin? Jo, för att denna forskning kan agera livboj åt en bransch som är på 

kantring i kommersialiseringens vågor. Studier inom språklig komplexitet i media borde 

utvecklas – men som en del av begreppet kvalitet. Ordet kvalitet har en ful och förmäten 

klang. Det tycker jag är synd. Att det är svårt att definiera innebörden av ordet är en sak, men 

kanske gör det bara frågan ännu mer angelägen. I ABC i stilistik (Teleman & Wieselgren 

1970) står, att bra är den stil som får texten att uppfylla sitt syfte, och Cassirer (2003) hävdar 

att allt som inte bidrar till textens effektivitet hamnar på en skala från onödigt till störande. 

Mycket mer än så finns inte att hitta om språklig kvalitet i litteraturen om stilistik (innehållslig 

kvalitet finns det säkerligen desto mer om). Frågorna som måste besvaras: Vad är bra 

journalistik, och vad är dålig? För att hitta svaren behövs, bland annat, grundlig forskning 

inom språkkomplexitet. I början på den här uppsatsen skrev jag att lärare på 

journalistutbildningen på Södertörns högskola uttryckt oro över journalistbranschens 

utveckling. Likväl har jag fortfarande när utbildningen närmar sig sitt slut inget svar på vad en 

bra journalistisk text är. Risken med att inte våga hålla en kvalitetsdebatt är att alla blir som 

folkmassan i H.C. Andersens Kejsarens nya kläder: passivt följande. I en försvagande 

journalistisk bransch behövs konsensus kring och ett gemensamt mål för kvalitet. En studie 

som kan resonera kring detta, med språkkomplexitet som en viktig faktor, vore både djärv, 

nödvändig och befriande. 
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