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The aim of this study was to examine the readability of news articles published in the 
Swedish national newspaper Dagens Nyheter during the years 1999 - 2013. Our hypothesis 
was that the written language in newspapers is simpler today than it was 15 years ago. To 
measure the possible change of the written language in a quantitative study we chose to use 
a method to calculate the readability of 30 news articles, two from each year. We could not 
see any development of the language level so we chose to do a complementary qualitative 
study of the layout and presentation of the news articles. This secondary study showed a 
significant change in how news is presented throughout the years. The articles from 2003 
and forth were presented with more space and more pictures and photos than the articles in 
our sample published before 2003.  
We used different theories to support the cause of our study and to analyse and make 
conclusions from the results. We used the social responsibility theory to support our 
hypothesis and prove why this problem is relevant and worth studying. The other theories 
we used to analyse the articles and make conclusions to answer our questions were the 
framing theory and theories about informational texts, like news articles, and news values.  
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1 Inledning 
Kaffekoppen i ena handen och smörkniven i den andra. Tidningen på bordet visar 

förödelsen efter gårdagens storm i södra Sverige. Smörgåsen får ge sig till tåls när 

handen släpper kniven och börjar bläddra fram till stormsidorna. Bilden av 

flerfamiljshuset som inte längre har något tak får dig att stanna upp och tänka att 

gårdagens strömlösa timmar inte var så farliga trots allt. Du skummar igenom artikeln 

och på väg till tåget finns fortfarande tankarna på alla som skadades och alla som blev 

hemlösa i stormen. Det är en halvtimme sedan du tog kaffekoppen i handen. Du är den 

genomsnittlige morgontidningsläsaren och det du precis har läst kommer du och dina 

kollegor troligtvis ägna stora delar av kafferasten åt att diskutera. 

Det här har varit din morgonrutin i över 15 år. Kanske har du inte direkt reflekterat över 

de förändringar som skett i nyhetsartiklarnas utformning och du kanske inte heller har 

reflekterat över hur språk och bilder på olika sätt kan förmedla nyheter.  

Men vi kan säga dig att en utveckling faktiskt har skett och vår uppfattning är att dagens 

nyhetsartiklar är mer läsbara än de artiklar du läste vid frukostbordet för 15 år sedan. I 

den här uppsatsen vill vi undersöka hur lätt eller svårt skriftspråket har varit genom 

åren. Vi hoppas att uppsatsen ska kunna ge både dig och oss svar på hur skriftspråket i 

nyhetsartiklar och iscensättningen av nyheter har förändrats under de senaste 15 åren. 

 
1.1 Problemformulering 
Vår undersökning syftar till att ta reda på hur nyhetsartiklar i papperstidningar har 

förändrats och utvecklats under de senaste 15 åren, både språkligt och utseendemässigt. 

   Vi vill undersöka detta för att vi upplever att språket som journalister använder i 

nyhetsartiklar håller på att bli enklare. Vi upplever också att sättet att framställa nyheter 

visuellt har förändrats och vi vill undersöka på vilka sätt. Det vi ser som ett problem är 

att om det språk journalister använder i nyhetsartiklar ständigt förenklas kan denna 

trend vara svårbruten när nya journalister socialiseras in på en ny arbetsplats. Nygren 

(2011) menar att det i den journalistiska yrkesrollen ingår en ”tyst kunskap” som delvis 

består av normer och rutiner som förs vidare från mer erfarna till nya journalister genom 

att dessa normer ”sitter i väggarna” på redaktionerna. De konkreta arbetsprocesserna går 

oftast snabbare att förändra än denna ”tysta kunskap”. Utifrån det Nygren menar är ”tyst 

kunskap” ser vi språkbruket som en av del av den arbetsprocess som ständigt förändras. 

Om det då finns ett beteendemönster där språkets nivå ständigt förenklas kommer detta 

mönster att anammas utav nyanställda och språknivån kommer inte att ifrågasättas. Den 

forskning som vi har funnit om journalistik och dess språkutveckling ger inte svar på de 
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frågor som vi har om tidningsspråkets utveckling. Därför har vi valt att göra denna 

undersökning som ett första steg mot att börja fylla det hål som vi ser inom 

forskningsområdet. 

   Vår undersökning berör ett område som de flesta människor kommer i kontakt med 

dagligen när det gäller att läsa dagstidningar och att genom dagstidningarna kunna ta del 

av vad som sker i omvärlden. Medvetenheten om ansvaret att informera publiken på ett 

sätt som passar den aktuella målgruppen tycker vi ska finnas även under förändrade 

arbetsförhållanden med mer stress och krav på snabb publicering. 

   Vi vill att vår undersökning ska kunna göra både verksamma och blivande journalister 

mer vaksamma på eventuella trender i nyhetsframställningen, och bli mer medvetna om 

ansvaret som journalister har gentemot läsarna. 

   Genom denna undersökning hoppas vi kunna påvisa eventuella trender och på så vis 

även kunna uppmärksamma eventuella problem eller fördelar med ett förändrat 

tidningsspråk. 

 

1.2 Syfte och hypotes 
Enligt den parlamentariska pressutredningen från 1994 är pressens uppgift att granska, 

informera och vara forum för debatt (Pressutredningen, 1995). Journalister har alltså ett 

ansvar att producera nyhetstexter som på ett adekvat sätt bidrar med den information 

som läsarna behöver för att delta i samhällsdebatten, bland annat genom att 

kommunicera sitt journalistiska budskap genom ett språk som läsarna kan begripa. För 

att se om och i så fall hur framställningen av nyheter har förändrats är det intressant att 

analysera skriftspråket, layouten och deras utveckling. 

   Vår hypotes är att språket i nyhetsartiklar har förenklats och syftet med vår 

undersökning är att se eventuella tendenser till ett förändrat språk. Det finns många som 

delar den hypotesen med oss. Bland andra hävdar både Lundin (2004) och Lyngfelt 

(1995) att det finns en strävan mot att göra tidningsspråket mer läsbart genom att 

skribenten använder kortare meningar och mindre komplext språk. Hur och varför den 

förmodade förändringen sker är dock inte självklart. Eftersom vi tror att det inte bara är 

skriftspråket som har utvecklats ska vi även undersöka den visuella framställningen av 

morgontidningsartiklar.  

 

1.3 Frågeställningar 
Hur har språknivån på toppnyheter förändrats i Dagens Nyheter under de senaste 15 
åren? 
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Vilka teman är vanligast förekommande bland toppnyheterna i Dagens Nyheter de 
senaste 15 åren? 
Hur har visuella element använts i framställningen av nyhetsartiklar de senaste 15 åren? 
Hur har iscensättningen av toppnyheter förändrats i Dagens Nyheter under de senaste 15 
åren? 
 

1.3.1 Definitioner till frågeställningar 
Språknivå på toppnyheterna definierar vi med hur svår en text är att läsa, mätt med 

läsbarhetsindex. Den beräkning kring läsbarhetsindex som vi har använt oss av är 

Björnssons (1968) lix-tolk. 

Iscensättning av en nyhet är den sista delen innan nyheten kan förmedlas (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2010). Det är då en nyhet arrangeras i likhet med hur något 

arrangeras på en teaterscen. Iscensättningen är ett förhållande mellan text och bild och 

den växelverkan som pågår mellan de olika delarna. 

Visuella element är olika delar av formen på en nyhets presentation. Det är bland annat 

bilder, rubriktypsnitt, faktarutor och grafik. 

Teman på en toppnyhet definieras utifrån vilket ämne en artikel berör. I denna 

undersökning ingår reportage som ett eget tema, något som förklaras utförligare i 

metodkapitlet.  

 

1.4 Avgränsningar 
De artiklar vi har valt att studera är utvalda ur Dagens Nyheters 

papperstidningsupplagor från åren 1999-2013 och är den artikel som tidningen ansett 

vara dagens huvudartikel. Eftersom Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning 

med 272 100 exemplar per vardag (Tidningsutgivarna, 2013) och påstår sig nå närmare 

800 000 läsare (Dagens Nyheter2, 2013) är det relevant att se hur just denna tidning har 

utvecklats genom åren. 

   Dessutom menar Dagens Nyheters chefredaktör och ansvarige utgivare Peter 

Wolodarski att den som läser Dagens Nyheter får veta mer än andra, och tidningen läses 

av människor inom ett stort åldersspann. Dagens Nyheters redaktionschef Caspar Opitz 

säger att tidningens målgrupp inte är åldersdefinierad, istället riktar man sig till en 

samhällsintresserad krets som är intresserad av läsning, att hålla sig uppdaterad och att 

ha koll på samhällsdebatten. Texterna måste då kunna tilltala en bred läsarkrets med 

läsare som har olika bakgrund och kunskaps- och läsnivå. 

   Utifrån den tidsram vi hade valde vi att undersöka 30 huvudartiklar ur Dagens 

Nyheters papperstidning. För en mer utförlig undersökning och ett generaliserande 
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analysresultat hade det krävts betydligt fler artiklar än de vi tittade på, vi ser därför vår 

undersökning som en pilotstudie för vidare forskning om nyhetsframställning.  

 

1.5 Bakgrund nyhetstexter och tidningar 
 
1.5.1 Bakgrund Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning. Tidningen grundades av journalisten 

Rudolf Wall år 1864 i Stockholm. Wall hade då upptäckt ett behov av en morgontidning 

i Sverige och startade därför Dagens Nyheter som redan 1883 trycktes i 20 000 

exemplar. Tidningen fortsatte att växa med tiden och 1954 trycktes den i över 300 000 

exemplar. Idag har antalet minskat något, men Dagens Nyheter är stabil i toppen av 

listan över Sveriges största nyhetstidningar. Redan i Rudolf Walls programförklaring 

från det första numret stod det skrivet att redaktionen ska göra tidningen lättläst, såväl i 

yttre som inre avseenden. Det var också genom Wall som tidningens oberoende liberala 

ställning formades. Denna ställning uppstod i och med att Wall värnade om olika typer 

av frihet; ekonomisk och politisk bland andra. Wall var även mån om att tidningen 

skulle ha en plats i och bidra till den offentliga debatten. Än idag är det Dagens 

Nyheters målsättning att vara en bred kvalitetstidning som har som utgångspunkt att 

“människor med olika förutsättningar och social bakgrund har rätt och möjlighet att 

delta i och förstå gemensamma angelägenheter.” (Dagens Nyheter2, 2013). Dessutom 

ska tidningen enligt egen utsago fungera som Sveriges viktigaste demokratiska 

mötesplats (Dagens Nyheter2, 2013). 

   År 1996 introducerades Dagens Nyheters internetversion som gav läsarna möjligheten 

att ta del av nyheter, reportage och annat journalistiskt innehåll på webben. Idag är 

DN.se en internetsida med besök från över en och en halv miljon unika webbläsare 

varje vecka (Dagens Nyheter1, 2013). 

   Dagens Nyheter gjorde som de flesta andra stora dagstidningar i början av 2000-talet 

och tog beslutet att gå från fullformat till tabloidformat. Tidningens formatförändring 

delades upp i två steg där den första förändringen kom i början av 2003 då DN valde att 

göra sport, kultur och ekonomi till tabloidformat. Resten av tidningen bytte format i 

oktober 2004. 

   Efter Rudolf Walls tid som chefredaktör och ansvarig utgivare har 22 personer haft 

samma post. Idag är det Peter Wolodarski som har de båda rollerna. Han efterträdde 

Gunilla Herlitz år 2013. 
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1.5.2 Brukstexter 
Journalister förväntas vara språkkunniga och behärska det skrivna språket väl, likt 

författare. Journalistiska nyhetstexter är dock något helt annat än skönlitteratur och 

fiktionstexter. En relativt ny term som beskriver de texter som inte är skönlitteratur eller 

fiktionstexter är termen sakprosa. I och med att denna term är mindre än hundra år 

gammal och tvärvetenskaplig (Englund, Ledin & Svensson, 2003), finns det ännu inte 

någon konsensus om vilken mening som mer exakt ska läggas i begreppet sakprosa 

(Englund & Ledin, 2003). Texter som delar med sig av det författaren vet, utan att 

undervisa, smickra, imponera eller hävda sig kallas brukstext eller bruksprosa (Holst, 

2004). Berättelser av olika slag, formulär, avhandlingar, nyhetsartiklar och 

bruksanvisningar är alla exempel på brukstexter. Dessa texter medverkar till att forma 

vad vi människor vet och styra våra handlingar. De har alltid praktiska eller teoretiska 

syften, inte estetiska som exempelvis skönlitteratur och poesi har (Hellspong, 2001). 

Englund, Ledin och Svensson (2003) menar att distinktionen mellan sakprosa och 

bruksprosa inte avser olika texttyper utan snarare forskarens sätt att förhålla sig till 

texterna. De nyhetsartiklar som ligger till grund för vår forskning faller alltså under 

både bruksprosa- och sakprosadefinitionen, men vi har valt att främst använda oss av 

metoder för analys av bruksprosa eftersom vi ser nyhetsartiklar som texter med ett 

tydligt syfte, nämligen att informera läsarna om det som sker i omvärlden. 

   Alla brukstexter har ett syfte inom sitt specifika område, de är skrivna för att berätta 

något för läsarna. En nyhetsartikel är skriven för att förmedla nyheter, medan en 

vetenskaplig rapport är skriven för att bidra med kunskap till sitt forskningsfält och 

akademiska område. Brukstexternas olika syften och utformning speglar en del av vårt 

samhälle genom sitt språkbruk. Hellspong och Ledin (2010) menar att brukstexter på 

många sätt bidrar till hur vi ser på vår verklighet och uppträder i den. Nerman (1973) 

beskriver det hela med att den informativa uppgift som journalisten har är att förbinda 

människorna med verkligheten. 

   En samhällsförändring rör inte bara materiella ting, utan samhället förändras också i 

människors inre genom tankar och känslor (Englund & Ledin, 2003). Dessa förändrade 

tankar, känslor och värderingar kan sedan uttryckas i skrift och på så sätt synas i 

skriftspråket. För att upptäcka och kartlägga förändringarna är det därför väl värt att 

undersöka brukstexter närmare. 

   Brukstexter är också viktiga för människors tänkande tillsammans. De gör en persons 

idéer tillgängliga för andra genom det skrivna ordet. Eftersom vi människor lever i och 

genom språket är brukstexterna även viktiga för vårt handlande och sociala liv 
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(Hellspong & Ledin, 2010). Detta kan ses som ett humanistiskt skäl för att på olika sätt 

undersöka brukstexter och deras utformning, till exempel genom beräkning av 

läsbarhetsindex och kvalitativa analyser av hela tidningssidor. 

1.5.3 Svenska språkregler 

Dagens Nyheter är precis som majoriteten av alla nyhetstidningar beroende av ett 

skriftspråk som fyller sitt syfte att förmedla ett budskap till läsarna. Andersson-Ek, 

Andréasson och Edwardsson (1999, s 44) skriver: “Ledstjärnan för språket i tidningarna 

är att texterna ska vara tydliga och begripliga för envar (somliga ledar- och kultursidor 

möjligen undantagna, där man vill nå bestämda, kvalificerade målgrupper), själva 

formen får komma i andra hand.” Två samlingar av skrivregler har varit särskilt viktiga 

som utgångspunkter för flera steg i vår undersökning. Nedan beskriver vi vilka 

skrivregler vi har använt och hur. Dagens Nyheter har en egen uppsättning skrivregler 

men vi vill göra vår analys utifrån hur artiklarna fungerar mot allmänna skrivregler och 

inte redaktionens egna. Därför har vi inte använt oss av DN:s uppsättning. Hur vi använt 

oss av språkreglerna återkommer vi till och utvecklar mer i vårt metodkapitel. 

TT-språket 

TT-språket är en samling skrivregler som används på många nyhetsredaktioner i 

Sverige för att formen på de texter som produceras ska vara konsekvent. Även på vår 

journalistutbildning har vi utbildats i att skriva enligt TT-språkets skrivregler för att 

vara förberedda på hur vi i framtiden förväntas använda det svenska språket i text. 

Journaliststudenter och andra verksamma journalister bör skriva artiklar som är korrekta 

i alla avseenden, både faktamässigt och språkligt (Andersson-Ek, Andréasson & 

Edwardsson, 1999). Därför är det viktigt att vi värnar om det svenska språket och 

använder det på ett korrekt sätt. Syftet med reglerna är att alla som skriver, inte bara 

journalister, ska kunna ha nytta av dem, även om de i första hand är utformade av TT 

Nyhetsbyrån AB för TT:s egna medarbetare. 

   TT-språket ger ett antal allmänna språkråd, bland annat att skribenten hellre ska 

använda korta ord än långa. Bland reglerna finns också rådet: “Undvik långa, 

tillkrånglade meningar. Två korta meningar är ofta bättre än en lång. Extremt korta 

meningar kan ibland te sig komiska och ger texten en något stötig prägel.” Tillsammans 

med lix-värderäkningsmodellen har vi använt oss av detta råd för att skapa de variabler 

som vi undersökte i den kvantitativa delen av undersökningen. Vi valde lix-

värderäkning som metod för att resultatet av en sådan beräkning kan placeras på en 



  
 

7 

skala som anger hur lätt eller svår en text är att läsa, sett till meningslängd och 

användandet av långa ord, alltså sådant som TT-språket råder journalister att undvika. 

Vi har använt oss av TT-språkets skrivregler i flera steg i vår undersökning. Först och 

främst hjälpte de oss i skapandet av vår problemformulering. Eftersom dessa tydliga 

regler används på många nyhetsredaktioner i landet och menar att ett kort och enkelt 

skrivspråk är att föredra, är det också intressant att se hur de tillämpas i praktiken. Även 

under valet av variabler använde vi TT-språkets skrivregler som en utgångspunkt för 

vilka variabler som skulle studeras. Sedan använde vi TT-språket för att skapa de 

tolkningsregler som blev ramen för kodningen. 

Språkrådets skrivregler 

En annan samling skrivregler som vi har använt oss av är Språkrådets Svenska 

Skrivregler som riktar sig till alla som skriver. Enligt Språkrådet behövs skrivregler för 

att texter ska bli lättare att både läsa och skriva. Om skribenten har regler att följa kan 

hen ägna sig åt att uttrycka sina tankar istället för att hitta på egna lösningar på de 

problem som kan uppstå under skrivprocessen. Den som sedan läser texten får dessutom 

lättare att fokusera på innehållet om texten inte kräver att uppmärksamhet istället riktas 

mot formen (Språkrådet, 2008). 

   I vår undersökning har vi använt oss av Språkrådets skrivregler både när det gäller 

variabler som gäller textens utformning och den grafiska layouten. Enligt dessa regler 

ska det finnas ordentligt med luft på sidan, i och runt texten. Detta påverkas av 

exempelvis radavstånd och marginaler. Språkrådet (2008) rekommenderar också att 

typsnittet bör vara läsvänligt och att texten bör struktureras med informativa rubriker 

och logisk styckeindelning. Vi använde Språkrådets rekommendationer om hur man 

skriver tal med bokstäver i de tolkningsregler vi använde vid kodningen, detta 

resulterade i att vi till exempel kodade alla tal upp till en miljon som ett enda ord.  

 
 
2 Teori och tidigare forskning 
Vi har utgått ifrån teorier som på olika sätt berör mediernas ansvar att på ett tydligt sätt 

presentera sitt nyhetsinnehåll för publiken. Dessa teorier har stött vår undersökning 

genom sina perspektiv på nyhetsförmedling och journalistikens syften. Vi har även 

använt oss av teorier och tidigare forskning med olika läsbarhetsperspektiv inom 

områdena för språk och tidningslayout. 
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2.1 Den sociala ansvarsteorin 
Som en teoretisk referensram i vår undersökning använde vi oss av den sociala 

ansvarsteorin, så som McQuail (2010, 2013) definierar den. Den sociala ansvarsteorin 

har sin bas i The Commission on Freedom of the Press, ett tillägg till den amerikanska 

konstitutionen från 1947. Den upprättades med det huvudsakliga syftet att försäkra att 

pressen förtjänade sin frihet från staten genom att förse publiken med fullkomlig och fri 

information. Det var en reaktion på den bristande kvaliteten i amerikansk press och dess 

trend att ha blivit alltför sensationsinriktad. Teorin fick dock mer genomslag i andra 

länder än USA och främst i västra Europa under de 20-30 åren efter andra världskriget. I 

Sverige såg man att mediernas centrala roll för den politiska demokratin gjorde det 

möjligt att utse särskilda uppgifter för massmedierna. 1972 års pressutredning gav 

medierna fyra huvudpunkter, deras uppgift var att informera, kommentera, granska och 

gruppkommunicera (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Till den parlamentariska 

pressutredningen från 1994 hade läget i svenska medier förändrats och man beslutade 

att pressens uppgift är att granska, informera och vara forum för debatt. Detta ändrades 

inte till pressutredningen 2006. 

   Den sociala ansvarsteorin är en normativ teori som säger hur journalistiken bör skötas. 

Det finns en skyldighet för pressen att vara ärlig, opartisk och att nyheter som förmedlas 

faktiskt är relevanta för publiken. McQuail (2010) skriver: ”A responsible press should 

’provide a full, truthful, comprehensive and intelligent account of the days events in a 

context which gives them meaning.’” (2010 s 170). 

   Som en följd av den sociala ansvarsteorin bildades journalistiska koder kring etik som 

används och kontrolleras av journalisterna själva (McQuail, 2010). I Sverige har 

Publicistklubben, Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter 

upprättat ett antal spelregler för dem som är verksamma inom press, tv och radio. 

Pressens samarbetsnämnd (2010) skriver i Spelregler för Press, Tv och Radio att de 

grundlagar som berör tryckfrihet och yttrandefrihet ger till exempel tidningar stor frihet 

att publicera de nyheter som de tycker är intressanta. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att denna frihet kommer med ett ansvar gentemot publiken. “Press, radio och tv skall ha 

största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för 

att kunna tjäna som nyhetsförmedlare, granskare av samhällslivet och för att kunna 

publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.” (Pressens 

samarbetsnämnd, 2010 s 7). Den första delen av spelreglerna handlar om 

publicitetsregler och där står: 
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“Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling.” (Pressens samarbetsnämnd, 2010 s 7). 

 

2.2 Gestaltningsteorin 
Gestaltningsteorin, som är baserad på framing theory, är en teori som handlar om 

framställningen av nyheter och andra budskap. Genom att den information som ska 

spridas ut till läsarna placeras i ett visst sammanhang gestaltar sändaren verkligheten på 

sitt sätt. Läsaren tolkar sedan informationen utifrån sina egna tolkningsramar. Enligt 

McQuail (2013) har gestaltningsteorin två olika aspekter, varav den ena har varit en av 

de grundteorier vi har lutat vår undersökning emot. I vår undersökning ser vi på framing 

som ett sätt att sätta ihop och publicera nyhetsinnehåll så att det passar in i en för 

publiken igenkännlig referensram. Tack vare denna ram underlättar sändaren, i vårt fall 

Dagens Nyheters redaktion, för läsarna att bedöma hur en artikel ska läsas, vad som är 

viktigt i texten etc. Valet av layout, typsnitt och bilder har med gestaltning att göra, 

likaså valet av källor, skriftspråk och journalistisk vinkel.  

   Den andra aspekt som McQuail (2013) talar om handlar om vilka effekter på publiken 

olika sätt att gestalta händelser har, men eftersom våra frågeställningar inte rör hur 

läsarna tolkar informationen i nyhetsartiklarna har vi valt att framför allt utgå ifrån den 

första av dessa två aspekter. 

   Ett kriterium för att en text vid en textanalys ska kategoriseras som gestaltad på ett 

visst sätt är att det finns en viss mån av upprepning av en särskild typ av gestaltning 

(Entman, Matthes & Pellicano, 2009). Denna upprepning kan till exempel vara att 

samma typ av källa används i nyhetstexter som handlar om samma typ av händelse eller 

tema. Strömbäck (2009) skriver att gestaltningsteorin handlar om hur mediernas 

gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar, alltså hur läsarna ser 

på verkligheten. Han menar också att gestaltningsprocesser är ofrånkomliga. “Varje 

gång vi kommunicerar med någon gestaltar vi verkligheten på något särskilt sätt. Det 

gäller såväl människor i allmänhet som politiker och – inte minst viktigt i det här 

sammanhanget – journalister.” (2009 s 119). I vår undersökning har vi studerat hur 

Dagens Nyheter har valt att gestalta de nyheter som redaktionen har valt ut som 

toppnyheter. Vidare följer två olika aspekter av nyhetsgestaltning. 

 

2.2.1 Tidningsspråk 
Finn-Erik Vinje (1970) som är professor i nordisk språkvetenskap menade redan på 

1970-talet att den som vill veta mer om skriftspråkets utvecklingstendenser gör klokt i 
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att uppmärksamt följa tidningsspråket och dess förändringar. De mest omfattande 

nordiska forskningsmetoderna med tidningsspråket som ämne var på den tiden enbart 

utvecklade i Sverige, men metoderna applicerades snart även på norska och danska 

texter. Vinje (1970) skriver även att tillväxten av ordförrådet och syntaktiska nyheter 

först och främst visar sig i dagspressen och bara i mindre omfattning i andra källor, 

exempelvis böcker och tidskrifter. Att språket är viktigt för journalistiken har även 

författaren och journalisten Göran Rosenberg (2000) konstaterat. Han skriver: “En 

journalist utan kunskap om språkets roll och betydelse blir en sämre journalist, för att 

inte tala om en journalist utan språkkänsla” i sin bok Tankar om journalistik. 

   Genom att undersöka och analysera språkbruket i tidningsartiklar kan vi se hur 

sändarna, i detta fall journalisterna tillsammans med sina redaktioner, har utformat sitt 

budskap för att läsaren ska uppfatta texten som just en nyhetsartikel och kunna läsa den 

under de förhållanden som hen vanligtvis läser nyhetstexter. Denna utformning har sett 

olika ut genom historien, både språkligt och innehållsligt. Under 1900-talet förändrades 

nyhetsstilen från en striktare dokumentering av ett händelseförlopp till en stil som idag 

förknippas med kvällspressen, alltså en presstyp som publicerar mer spektakulära, 

levande och personliga texter än vad den klassiska morgontidningen gör. De tidigaste 

publicerade texterna som Wallander (2002) har undersökt höll sig till en striktare och 

mer opersonlig rapportering än de texter som publicerades under de senare åren. Detta 

fenomen överraskade Wallander (2002) när hon närläste artiklar ur Dagens Nyheter från 

1914, 1935, 1964 och 1993 för sin forskning Nyhetstextens förvandlingar - Fyra 

nyhetsberättelser i Dagens Nyheter 1914-1993. Wallander (2002) menar att hennes 

undersökning kan ses som en pilotstudie som kan mana andra forskare som forskar 

inom samma område att använda den som en utgångspunkt för exempelvis jämförelser 

och fördjupningar av andra nyhetsberättelser eller nyhetstexter av annan typ. 

   Barbro Lundin (2004) undersöker meningsbyggnad och grammatik i tidningsprosa i 

sin artikel Icke satsformade meningar i modern tidningsprosa. Hon är en av de forskare 

som hävdar att tidningsgenrerna går mot ett ledigare språk än de hade förr. I artikeln 

beskriver Lundin användandet av meningar som inte är utformade som fullständiga 

huvudsatser i tidningsprosa. Genom att undersöka hur dessa icke satsformade meningar 

används i ett antal nyhetsartiklar konstaterar Lundin att förekomsten av denna typ av 

mening är mer frekvent i kulturartiklar och reportage än i andra typer av texter som inte 

är skrivna på ett lika personligt sätt. Detta menar hon kan bero på att det finns en allmän 

strävan om att uttrycka sig kortare i det svenska skriftspråket. Hon skriver även att 
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denna strävan “tycks vara en av de mest påtagliga stilistiska tendenserna överlag i 

modern svenska.” (Lundin, 2004 s 36). 

   Benjamin Lyngfelt (1995) skriver i Meningslängd och satskonnektion i Dagens 

Nyheter 1965-1994 att människor år 1995 använde ett enklare och klarare skriftspråk 

med kortare meningar än vad man gjorde förr. Han undersöker sin hypotes om att färre 

satskonnektioner, det vill säga logiska samband mellan satser, används i nyare texter. 

Hypotesen grundar han på egna erfarenheter från kurser han hållit i vid både universitet 

och hos företag. Materialet han studerar är 28 utrikesartiklar ur Dagens Nyheter, tagna 

från fyra perioder. Resultatet av Lyngfelts analys visar att det inte finns något entydigt 

förhållande mellan meningslängd och satskonnektion, inte heller såg han någon tydlig 

förändring av dessa faktorer över tid. Med meningar menar han grafiska meningar som 

börjar med stor bokstav och slutar med skiljetecken. 

   Lyngfelt lägger fram en slutsats om att det skulle kunna vara generationsskiften inom 

journalistkåren som ligger till grund för de språkliga förändringar som han lade märke 

till när han gjorde sin undersökning. Han hävdar likt Lundin (2004) att den ökade 

användningen av kortare meningar kommer av en strävan att skriva enklare och öka 

läsbarheten. Han menar att en lång mening med inskjutna bisatser ställer höga krav på 

läsarens korttidsminne. Alltså är en kort mening mer läsbar än en lång eftersom läsaren 

snabbt kan sätta innehållet i ett sammanhang utan att det ställs speciellt höga krav på 

korttidsminnet. En av anledningarna till att Lyngfelt valde att undersöka just artiklar 

publicerade i Dagens Nyheter för att se förändringar i skriftspråket är 

morgontidningsspråkets allmänna ställning. Han skriver att ”Morgontidningsspråk är ett 

naturligt val eftersom detta ofta framhålls som ett ideal och likriktare för sakprosan.” 

(Lyngfelt, 1995 s 20). Även vi ser Dagens Nyheters artiklar som ett väl motiverat 

material för ytterligare en undersökning som handlar om skriftspråkets förändringar. Vi 

har visserligen valt att undersöka fler aspekter än bara det skrivna ordet, men även när 

det gäller layout och bildanvändning anser vi att morgontidningar är det medium som 

bäst kan spegla utvecklingen av metoder och tekniker för informationsframställning.  

   När det kommer till nyhetsjournalistik poängterar Nerman (1973) att den dramatiserar 

händelser. Den dramatisering som förekommer bidrar till att göra världen till en nervöst 

uppskruvad värld. Han säger: “kommunikationsministern ’föreslår’ inte, han ’gör ett 

utspel’; ingen är så vanlig att han ’talar om’ något - man ’avslöjar.’” (Nerman, 1973 s 

55).  
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   I en klassisk nyhetsartikel håller sig journalisten så neutral och objektiv som möjligt 

och syns inte själv i texten. De eventuella skillnader i språkbruket som kan finnas i 

texter beroende på om de är krönikor, reportage eller nyhetsartiklar kan enligt både 

Lundin (2004) och Andersson-Ek, Andréasson och Edwardsson (1999) resultera i att 

personligare texter blir enklare och mer läsbara, sett till meningsbyggnad och 

användandet av ord. 
 

2.2.2 Layout och iscensättning 
För att nå ut med en nyhet är det mer än en text som ska förmedlas. Tidningarna 

använder sig av informationslayout som innebär att det finns en tydlig fokusering på 

budskapet (Pettersson, 2004). Informationslayouten, vars beståndsdelar är rubrik, 

ingress, mellanrubrik, brödtext, bildtext, text i bild, foto och teckning, har en tydlig 

struktur (Pettersson, 2004). De olika delarna förstärker och kompletterar varandra. Till 

informationslayouten läggs även grafik och Rune Pettersson (2004) poängterar i boken 

Bild & form för informationsdesign att det är viktigt att grafiken bidrar med något som 

ökar förståelsen för ett budskap och inte bara fungerar som något dekorativt. 

   Cooke (2005) har undersökt hur designen på fem stora amerikanska dagstidningars 

omslag har förändrats från 1960 till 2002 och har sett stora tendenser till att medierna 

anpassar presentationen efter publikens önskan om en ”scan-and-go”-tidning. Den 

grafiska presentationen som utvecklats från 1960-talet tillåter läsaren att själv 

kontrollera ordningen och flödet av informationen som förmedlas. Wadbring (2012) har 

undersökt skillnader mellan tidningar från 1960 fram till 2010 och skriver att den enda 

linjära förändringen är bildsättningen i tidningarna. Enligt henne har tidningarna ökat 

användandet av bilder för att framställa sina nyheter. 

   Dagens Nyheter förändrade formatet på tidningen 2004 då man gick från fullformat 

till tabloidformat. I och med formatförändring följde en del förändringar i tidningens 

utformning. Tabloidformatet innebär inte automatiskt en ökad bildjournalistik men den 

tycks skapa bättre förutsättningar för en sådan journalistik, något som också visar sig 

genomgående i dagstidningarnas visuella material (Sternvik, 2007). 

   Det är viktigt att ha luft och inte fylla varje centimeter med form och färg. Denna luft 

som gör att läsaren kan andas kallas aktiv luft (Bergström, 2012). Bergström skriver i 

Effektiv visuell kommunikation hur viktig formen är för läsaren: ”Formen får 

mottagarens öga att hitta rätt och innehållet får henne att förstå. Det är sambandet 

mellan form och innehåll som skapar det första intrycket och banar väg för budskapet.” 

(Bergström, 2012 s 217). 
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   Hansson, Karlsson och Nordström (2010) beskriver det sista steget för redaktionen att 

förmedla nyheten som iscensättning, då nyheten arrangeras på ett sätt som kan liknas 

vid det sätt som något arrangeras på en teaterscen, men också för att redigerarens arbete 

på en tidning påminner om regissörens vid en teater. Redigerarens arbete handlar om att 

ge liv åt en berättelse. 

   Iscensättningen kräver två skilda språk: verbalspråk och bildspråk. Verbalspråket 

frammanar en viss scen med hjälp av bland annat rubriker, bokstävernas storlek och 

ordval. Bildspråket frammanar en scen genom att bland annat skapa en rymd på 

tidningssidan och omvandla figurer till symboler. Hansson, Karlsson och Nordström 

(2010) skriver också om förhållandet mellan text och bild och den växelverkan som 

pågår mellan båda delar och hur den bäst hanteras som ett eget språk, det som de kallar 

iscensättningsspråk. Dessa idéer om iscensättning har legat till grund för vår tolkning i 

den kvalitativa analysen av framställningen av två nyhetsartiklar. Idéerna har vi använt 

oss av dels som ett perspektiv för att förklara och tolka journalistikens iscensättningar, 

och dels för att lokalisera iscensättningens beståndsdelar som vi har använt som 

analysmodell i den kvalitativa delen av undersökningen. 

 

2.3 Nyhetsvärdering 
Nyhetsvärdering är en stor del av det journalistiska arbetet och därför har vi även valt 

att ha med det som en hjälp i vår undersökning. Nygren (2011) talar om hur 

nyhetsurvalet och nyhetsvärderingen är uppdelad i två grundläggande föreställningar. 

Den första föreställningen handlar om vad publiken vill ha, den andra handlar om vilka 

föreställningar som finns på redaktionen om vilka nyheter publiken bör ta del av. 

Många faktorer påverkar valet av nyheter, faktorer som dels är knutna till själva 

arbetsprocessen och sådana som är knutna till de journalistiska idealen. 

   Journalister använder sig ofta av professionella kriterier för vad som bör bli en nyhet, 

men även journalistens egen känsla för vad publiken vill ha och bör ta del av används 

vid nyhetsvärderingen (McQuail, 2010). 

   Under analysfasen i vår undersökning studerar vi vilka nyheter som Dagens Nyheters 

redaktion har valt att placera på förstasidan de dagar under de 15 år vi undersöker. 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) skriver om Håkan Hvitfelts tio punkter som 

enligt hans studier ökar sannolikheten för att en nyhet placeras på förstasidan och blir en 

huvudartikel. 

1 politik, ekonomi samt brott och olyckor och 
2 om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 
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3 händelser och förhållanden som 
4 är sensationella och överraskande, 
5 handlar om enskilda elitpersoner och 
6 beskrivs tillräckligt enkelt men 
7 är viktiga och relevanta, 
8 utspelas under kort tid men som en del av ett tema 
9 samt har negativa inslag 
10 och har elitpersoner som källor. 
(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008 s 304) 

 
 
2.4 Sammanfattning av teorier 
Den sociala ansvarsteorin är som tidigare nämnt en normativ teori om hur journalistiken 

bör skötas. I den här undersökningen används teorin för att motivera varför en studie 

som denna är viktig. Medierna har ett ansvar gentemot publiken där en stor skyldighet 

ligger i att informera läsare om händelser de bör ta del av och som är relevanta för 

publiken. För att allmänheten ska ha förtroende för medierna är det viktigt att nyheterna 

som publiceras är relevanta för läsarna, men även att de framställs på ett korrekt sätt. 

Därför är även språk och framställning i sig en stor del av förtroendet. 

   Utifrån den sociala ansvarsteorin har det också formulerats ett antal etiska koder för 

pressen. Dessa pressetiska koder grundas i att journalistiken ska fungera på ett sätt som 

låter läsaren ha förtroende för nyheter och känna att de kan lita på att en nyhet har 

framställts utifrån att nyheten är viktig för gemene man. 

   Då Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning anser vi att det är relevant att 

undersöka om deras nyheter framställs på ett korrekt och tydligt sätt. 

 

Gestaltningsteorin handlar om hur information till läsaren framställs. I denna 

undersöknings fall har vi använt oss av teorin för att undersöka hur Dagens Nyheter har 

publicerat nyheter för att göra att informationen som förmedlas passar in i en 

igenkännlig referensram för läsaren. Då vi har valt att studera den artikel som 

redaktionen ansett vara den viktigaste nyheten för dagen har vi undersökt om det finns 

en igenkännlighet i framställningen. Teorin låg även till grund för hur vi resonerade 

kring frågan om teman. 

   I vår undersökning utgår vi ifrån att de nyhetsartiklar som vi studerar är gestaltade på 

ett sätt som ska locka till läsning och vara förståeliga för målgruppen. Med denna 

teoretiska bakgrund har vi valt att studera artiklarna ur flera läsbarhetsperspektiv, bland 

annat genom läsbarhets- och layoutanalys. 
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Teorin kring nyhetsvärdering berör den växelverkan som finns mellan vad publiken bör 

ta del av och vad publiken vill ha. Många faktorer är knutna till den nyhetsvärdering 

som dagligen sker på nyhetsredaktioner, dels är faktorer knutna till arbetsprocessen och 

dels till journalistiska ideal. 

   Teorin har i undersökningen använts till grund för att fastställa vilka teman som 

förekommit i de 30 artiklar som vi har studerat. 

   I undersökningen kom även tankar kring nyhetsvärdering och socialisation upp, något 

som förklaras utförligare i analysdelen. 

   Alla teorier har även använts för att kunna dra slutsatser kring det vi har noterat under 

analysen.  

 

3 Metod 
Eftersom vår undersökning består av två delar har vi använt oss av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. De kvantitativa har vi använt främst för att kunna kartlägga de 

utvalda artiklarnas läsbarhetsvärde, men också för att se eventuella samband mellan de 

variabler som undersökts. Denna kvantitativa undersökning låg till grund för den 

kvalitativa del som krävdes för att vi skulle kunna svara på våra frågeställningar om 

layout och användandet av visuella element.  

 

3.1 Urval 
Artiklarna som ligger till grund för vår undersökning är publicerade den 15 april och 15 

oktober åren 1999-2013. Denna spridning gör att inga artiklar är publicerade i samband 

med en större högtid eller stora historiska händelser. Påsken kan dock infalla i mitten av 

april, men eftersom denna högtid inte är datumbunden är risken för att den ska påverka 

innehållet i flera av artiklarna så liten att vi har bortsett från denna risk. Dessutom 

grundar sig valet av datum för artiklarna i urvalet på att de är publicerade under olika 

tider på året. Detta för att undvika att få med flera eventuellt årstidsrelaterade nyheter 

som kan påverka artikelns ämne och därmed språkbruk. 

   Dessa 30 artiklar var den mängd material som vi hade möjlighet att undersöka med 

hänsyn till den tidsperiod vi har haft till förfogande. 

   Artiklarna är utskrivna och analyserade i sin helhet från de digitala versioner av 

tidningsupplagorna som vi fann via Mediearkivets databas. Mediearkivet är ett digitalt 

nyhetsarkiv som ägs av Retriever Sverige AB. I arkivet finns bland annat tryckt material 

från alla stora dagstidningar i Sverige. Vi fann inte alla upplagor som vi sökte i arkivet, 
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de återstående artiklarna kopierade vi då i stället från mikrofilmrullar. Vi valde just 15 

år som tidsperiod för att vi ville täcka in en så lång tidsperiod som möjligt och samtidigt 

kunna göra en grundlig undersökning av varje artikel. Två artiklar från varje år i femton 

år var den mängd material som var hanterbar för att nå det resultat som motsvarade 

ambitionen med vår undersökning. 

   Från varje nummer av Dagens Nyheter är det den artikel som på omslaget har 

placerats överst till vänster (enspaltiga notiser räknas inte som artikel) som vi har 

analyserat. Enligt Nilsson och Severinsson (2001) finns det ett medvetet eller omedvetet 

avtal mellan tidningsmakare och dess läsare att den tyngsta nyheten för dagen placeras 

just här. Artikeln som det puffas för i vänsterkrysset på förstasidan är alltså den text 

som redaktionen anser vara den som ska nå ut till flest läsare. Dessa artiklar är därför 

lämpliga att undersöka för att kunna svara på våra frågeställningar. Om inte detta har 

hjälpt för att bedöma vilken nyhet som redaktionen anser vara den viktigaste för dagen, 

har vi istället valt den artikel som presenterats med i första hand störst bild och i andra 

hand störst rubrik på omslaget. Den nyhet som presenterades på detta sätt på förstasidan 

letade vi upp inuti tidningen (i de flesta fall i pdf-versionen som fanns att tillgå via 

Mediearkivet) och analyserade motsvarande artikel. 

   I de fall där ett tema snarare än en enskild artikel var placerad i vänsterkrysset på 

förstasidan valde vi den artikel på det aktuella uppslaget som antingen var placerad 

överst, hade störst rubrik eller hörde till uppslagets dragarbild. Till följd av denna 

urvalsprocess är inte alla studerade artiklar rena nyhetsartiklar i den bemärkelsen att de 

presenterar dagsfärska nyheter. I vissa fall är den studerade artikeln en krönika eller ett 

reportage där journalisten har satt sin egna personliga prägel på texten och låtit sina 

egna åsikter och värderingar ta plats.  

   Till den första delen i den kvalitativa undersökningen utgick vi från samma 30 artiklar 

som i den kvantitativa analysen. Till den mer djupgående analysen valde vi ut två 

artiklar som hade visat sig ha ett likvärdigt lix-värde i den kvantitativa undersökningen. 

 
3.2 Kvantitativa metoder 
 
3.2.1 Läsbarhetsräkning 
I den kvantitativa delen av undersökningen undersökte vi ett antal variabler som direkt 

eller indirekt påverkar läsbarheten av en text, enligt Björnssons (1968) teorier om 

läsbarhet. Vi har också lagt till några variabler som kan påverka svårighetsgraden av 

texten på annat sätt än vad läsbarhetsvärdet visar. För att komma fram till de här 
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variablerna har vi utgått ifrån den tidigare forskning vi har studerat närmare. De 

variabler vi har undersökt är: 

- Veckodag för publicering 

- Artikelns tema enligt förbestämda kategorier 

- Det totala antalet ord i ingress och brödtext 

- Antal långa ord i ingress och brödtext (ord med mer än sex bokstäver) 

- Antal överlånga ord i ingress och brödtext (ord med mer än 14 bokstäver) 

- Antal meningar i ingress och brödtext 

- Antal rader i brödtexten 

- Genomsnittligt antal ord per rad i brödtexten 

- Lix-värde 

De teman vi delade in artiklarna efter är brott/rättsväsende, ekonomi, utrikes, olyckor, 

politik, reportage, sport, utbildning och vård/omsorg. Dessa är utvalda med Hvitfelts 

teori om nyhetsvärdering i åtanke, se kapitel om nyhetsvärdering. 

   Att vi klassificerar reportage som ett tema snarare än en genre beror på att vi väntade 

oss skillnader mellan reportagen och de övriga texterna i och med att denna typ av text i 

tidigare forskning har visat skillnader i språkbruket jämfört med klassiska 

nyhetsartiklar. Vår definition av reportage har grund i det som gestaltningsteorin 

benämner som igenkännliga referensramar. En klassisk nyhetsartikel är koncentrerad till 

en sida eller max ett uppslag och har en layout som är strikt och genomgående för alla 

nyheter i tidningen. För att en text ska bedömas som ett reportage i denna undersökning 

krävs att längden på artikeln skiljer sig markant genom att den är betydligt längre. 

Dessutom ska framställningen av texten genomgående ha en annan typ av layout än 

nyhetsartiklarna. 

   Läsbarhetsindex, lix-värdet, är ett värde som visar hur lätt eller svår en text är att läsa. 

Prövningen kan endast göras på löpande text, alltså inte på rubriker, bildtexter, 

uppräkningar etc. (Björnsson, 1968). Vi har enbart använt metoden på artiklarnas 

ingress och brödtext och inte på varken rubrik, underrubrik, bildtexter eller innehåll i 

faktarutor. Resultatet av lix-värdeberäkningen tolkas enligt en skala som är graderad 

från mycket lätt till mycket svår läsbarhetsnivå. 

   Läsbarhetsindex, lix-värde, beräknas genom att antalet ord (a) delas med antalet 

meningar (b). Detta ger meningslängden (ml). Sedan delas antalet långa ord (c) med det 

totala antalet ord (a). Resultatet multipliceras med 100. Detta ger procenttalet långa ord 
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(lo). Addera (lo) och (ml) och avrunda till heltal. Detta är lixvärdet på den undersökta 

texten. 

 

För att tolka lixvärdet använde vi oss av Björnssons (1968) lixtolk. 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelmåttig 

50 Svår 

60 Mycket svår 

 

3.2.1.1 Kritik mot läsbarhetsindex 
Målgruppens förmodade bakgrundskunskap och läsvanor måste finnas med i 

bakhuvudet när man väljer metod för forskningen. Det är viktigt att resultatet av 

undersökningen ger en bild av textens svårighetsgrad som stämmer överens med den 

läsnivå som textens målgrupp förmodas ha. Lix är ett värde som endast beskriver 

textens svårighetsgrad sett till ord och meningar, övriga aspekter som påverkar 

läsbarheten utelämnas. Grammatiska stilgrepp och textens tema räknas alltså inte med i 

bedömningen av läsbarhetsindex. Lix tar inte heller hänsyn till textens rytm utan visar 

bara ett genomsnitt (Reichenberg, 2009). Den här mätmetoden gör heller ingen skillnad 

på långa ord (mer än sex bokstäver) och överlånga ord (mer än 14 bokstäver). En 

skillnad på så många bokstäver tror vi påverkar läsbarheten genom att de överlånga 

orden tynger ner texten mer än vad de ord som har mellan sex och 14 bokstäver gör. 

Skillnaden på antalet långa och överlånga ord gör dock ingen skillnad på det slutliga 

lix-värdet, men vi har på grund av vårt antagande att de överlånga orden gör en text 

svårare att läsa ändå valt att skilja på de båda kategorierna i kodningen. Vi valde att ha 

med detta i analysen för att kunna studera en annan aspekt av vad som kan påverka 

läsbarheten, men som inte syns direkt i lix-värdet. Detta undersökte vi i en kvalitativ 

analys och tanken med denna ytterligare analys var att få en bild av vilka andra faktorer 

som gör en nyhet i en morgontidning mer eller mindre läsbar. Med resultatet från 

analyserna skulle vi kunna svara på våra frågeställningar. 

 

3.2.1.2 Tolkningsregler 
Tolkningsreglerna använde vi när vi manuellt kodade alla artiklar. Vi räknade och 

markerade då alla variabler i de utskrivna artiklarna. 
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   Alla ord som står för sig självt räknas som ett ord vardera. Tal räknas som ett ord, 

ordlängden räknas på antalet bokstäver om talet skrivs ut. Ex. 12 = tolv, 14 = fjorton, 

1783 = ettusensjuhundraåttiotre. 12 är alltså ett kort ord, 14 ett långt och 1783 ett 

överlångt. Årtal räknas som de formellt uttalas. Ex. 1945 = nittonhundrafyrtiofem, 2012 

= tjugohundratolv. Alla tal upp till en miljon skrivs ut som ett enda ord, enligt 

Språkrådets skrivregler (2008). Tal över en miljon delas upp med miljonerna i ett ord 

och resten i ett annat. Tal med decimaler räknas som de uttalas. Ex. 1,7 = ett komma 

sju. Det är alltså tre korta ord. Tecken räknas bara när de uttalas. Ex. kl. 20.15 = tjugo 

och femton, 20.00 = tjugo noll noll, 10-12 = tio till tolv. Tecken som står för ett 

specifikt ord räknas som om ordet var utskrivet med bokstäver. Ex. + & % $ £. 

Förkortningar räknas som om de vore utskrivna. Ex. Osv. = tre ord, bl.a. = två ord. 

Förkortningar som förekommer i dagligt tal och förkortningar av namn räknas som ett 

ord. Ex. VM-guld, LO, IT. Ord som sätts ihop med bindestreck räknas som ett ord. 

En mening räknas från den första versala begynnelsebokstaven i texten fram till punkt, 

frågetecken, utropstecken eller kolon som följs av ett ord med versal 

begynnelsebokstav. Detta är en grafisk mening och har använts i flera av de 

undersökningar vi läste inför detta uppsatsarbete, se kapitel om teori och tidigare 

forskning. 

 

3.2.1.3 Jämförelser av diagram 
När vi hade kodat alla artiklar och sammanställt alla siffror i en datamatris skapade vi 

tio diagram för att underlätta den följande analysen. I datamatrisen förde vi in alla koder 

från båda kodningsomgångarna, det vill säga varje artikel har två rader i datamatrisen. I 

diagrammen syns däremot varje artikel endast en gång. Hade vi tagit med båda 

kodningsomgångarna skulle det lätt ha blivit förvirrande med 60 resultat istället för 30, 

när det är just 30 artiklar vi har analyserat. Diagrammen är skapade utifrån 

kodningsomgång två, den ofärgade raden i datamatrisen. Eftersom skillnaden på 

resultaten mellan de olika kodningsomgångerna håller sig inom den felmarginal (två 

procent) som var gränsen för ytterligare kontrollräkning, blir det inga betydande 

skillnader mellan diagram baserade på den första eller den andra kodningen. 

   Det var mycket lättare att jämföra de siffror vi fått fram av kodningen när vi hade 

diagrammen att analysera, det blev ett enkelt sätt att kunna se förändringar över tid. Vi 

skapade ett stolpdiagram som visar artiklarnas fördelning över veckodagarna och ett 

som visar artiklarnas fördelning över de nio ämneskategorier som vi använde vid 

kodningen (se kodningsmanualen). Vi skapade sedan linjediagram som visar antal ord 
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per artikel, andel överlånga ord i procent av alla ord i varje artikel, andel överlånga ord i 

procent av långa ord i varje artikel, andel långa ord i procent av alla ord i varje artikel, 

varje artikels lix-värde, genomsnittligt antal ord per rad i varje artikel, genomsnittlig 

meningslängd i varje artikel och antal rader i varje artikel. Vi lade sedan ut alla diagram 

bredvid varandra för att kunna jämföra dem sinsemellan och eventuellt hitta några 

genomgående trender med höga eller låga värden hos de enskilda artiklarna på en eller 

flera av diagrammen. För att se eventuella trender kopplade till artiklarnas teman 

markerade vi även ut dessa på linjediagrammen. I de fall där vi noterade utmärkande 

drag hos vissa artiklar lade vi dem åt sidan för att sedan välja ut två artiklar vi skulle 

analysera med kvalitativa metoder. I slutändan valde vi de två artiklar som inte skiljde 

sig markant från de övriga artiklarna i urvalet. Dessa två artiklar låg på ungefär samma 

nivå i alla diagram och vi valde att göra en kvalitativ analys av dessa för att kartlägga 

icke-språkliga faktorer som även de kan påverka läsbarheten av en nyhetsartikel. 

 
3.2.2 Metoddiskussion 
I denna kvantitativa del av undersökningen kan man diskutera undersökningens 

reliabilitet och validitet (Bryman, 2013). 

   Reliabiliteten i undersökningen handlar om resultatets pålitlighet. Det handlar även 

om resultatets överensstämmelse om undersökningen skulle göras om på samma sätt 

igen. För att kunna fatta beslut kring vilka faktorer som bör finnas med i den 

kvantitativa delen av undersökningen genomförde vi en pilotstudie där vi satte upp en 

tolkningsmanual med en lista över tolkningsregler och definitioner för den kvantitativa 

delen. Detta gjorde vi för att höja interbedömarreliabiliteten, alltså göra så att 

tolkningarna som sker under studien inte ska skilja sig mellan våra individuella 

kodningar. Tolkningsreglerna var också en hjälp att ta till vid osäkerhet och när nya 

funderingar dök upp under arbetets gång. Varje gång vi blev osäkra på hur något skulle 

kodas använde vi tolkningsreglerna som ett underlag för en diskussion som sedan ledde 

fram till ett förtydligande av definitionerna i tolkningsmanualen. När det tillkom en ny 

tolkningsregel som vi inte hade använt oss av innan kodade vi om de artiklar som vi 

redan kodat. 

    Vi kodade alla 30 artiklar minst två gånger för att få ett likvärdigt lix-värde två 

gånger på varje artikel. Denna dubbla kodning gjorde vi för att stärka undersökningens 

reliabilitet. Vi kodade individuellt varje artikel och jämförde sedan resultatet. I de fall 

där resultatet av antalet ord, meningar, långa eller överlånga ord skiljde mer än 2 % 

mellan den första och den andra kodningen gjorde vi även en tredje och eventuellt en 
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fjärde kontrollräkning. Tack vare omräkningen fick vi då till slut fram ett slutgiltigt 

resultat för varje analyserad artikel. 

   Undersökningens validitet handlar om studiens olika indikatorer verkligen mäter det 

undersökningen ämnar mäta. I denna undersökning gjorde vi ett val där språknivå 

definierades med läsbarhetsindex. Språknivå går att mäta på andra sätt än med just 

läsbarhetsindex men med vår undersökning vill vi få svar på hur lätt eller svår en text är 

att läsa med hjälp av något som går att mäta och jämföra. Därför valde vi att definiera 

språknivån som sådan. Det är också det som undersökningen visar, hur lätt eller svår en 

text är på en förutbestämd skala. 

   Då undersökningen enbart innehåller material och analyser av 30 toppartiklar från 

Dagens Nyheter papperstidning kan inte vårt resultat ses som generaliserande för hur 

nivån ligger på Dagens Nyheter. Det urval undersökningen består av är baserat på ett 

antal förutbestämda punkter. Därför kan inte vi säga med säkerhet att dessa artiklar är 

likvärdiga med resterande av Dagens Nyheters toppnyheter under de 15 år vi har gjort 

vårt urval från, men det var inte möjligt för oss att analysera det antal artiklar som hade 

behövts för att kunna generalisera resultatet då vi valde att göra både en kvalitativ och 

en kvantitativ del och tiden inte fanns för att utöka urvalet. 

   Med de tolkningsregler vi redovisat i metodkapitlet bedömer vi möjligheten att 

replikera denna del av undersökningen som god.  
 
 
3.3 Kvalitativa metoder 
För att kunna se förändringar i både text och bild gjorde vi en kvalitativ analys av hur 

nyhetsartiklarnas layout ser ut. Här använde vi oss främst av iscensättning (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2010) och av hur olika typografiska hjälpmedel (Bergström, 

2012) används av tidningen för att presentera en nyhet. 

 

3.3.1 Övergripande layoutanalys 
Vi började med en analys av layouten genom en överblick av de trettio artiklar vi 

behandlat i den kvantitativa analysen. Detta gjorde vi för att se de mest framträdande 

förändringarna under de 15 år vi hade begränsat oss till. 

   Det första vi undersökte närmare var det som Sternvik (2007) poängterade, att 

formatförändringen till tabloid innebar bättre förutsättningar för bildjournalistik. Vi 

undersökte förändringarna som Dagens Nyheters byte från helformat till tabloid 

innebar. En förändring, som vi nämnt tidigare, gick i två steg. Vi undersökte även hur 
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DN har jobbat med luften på sidorna, den luft Bergström (2012) kallar för aktiv luft och 

som låter läsarna andas i sin läsning. 

   Cookes (2005) undersökning visade att läsaren var mer intresserad av att kunna 

kontrollera flödet av informationen och att tidningarna anpassade sig för att göra det 

enkelt för läsaren att se det som är av intresse. I den överblick vi gjorde av 

tidningssidorna tittade vi därför närmare på hur tidningen använder faktarutor, bilder 

och grafik. 

   Bergström (2012) listar olika typografiska uttrycksmedel som påverkar läsbarheten av 

en text och i denna lista nämner han bland annat teckensnitt, spaltarrangemang och text 

mot bakgrund. Detta var något vi även tog till oss till den första överblicken av 

layoutförändringarna, men vi använde oss grundligare av den listan till den senare 

analysen. 

   Petterssons (2004) definition av informationslayout fanns även med som grund när vi 

tittade på hur DN har jobbat med rubriker och hur artiklarna är presenterade för att 

förstärka budskapet. 

   När vi gjorde analysen lade vi ut alla artiklarna bredvid varandra för att lättare kunna 

få en överblick och fokuserade sedan på en del av analysen i taget. Med artiklarna 

bredvid varandra kunde vi lättare få en överblick av hur man förändrat arbetet med 

iscensättning av händelserna. Vi ville undersöka om det fanns eventuella skillnader i hur 

Dagens Nyheter arbetat med verbalspråket, sett till rubriker och storlek på texten och 

hur man jobbar med bildspråket för att ge tidningssidan en rymd med hjälp av bilder 

(Hansson, Karlsson & Nordström, 2010). Denna analys kan visa oss hur tendenserna ser 

ut i förändringar kring hur en händelse förmedlas och förklaras under de senaste 15 

åren. 

 
3.3.2 Layout- och iscensättningsanalys 
I nästa skede valde vi ut två artiklar för att göra en mer djupgående analys av layout och 

läsbarhet. Urvalet till det andra steget i den kvalitativa analysen gjordes med grund i den 

kvantitativa analysen. Vi valde två artiklar med grund i dess likvärdiga lix-värde, 

publicerade med 13 års mellanrum. Vi valde en artikel från 2000, den som publicerades den 

15:e april och valde att göra en likadan analys av en artikel från 2013, den som publicerades 

den 15:e april, se bilaga B. Vi valde artiklarna på grund av att vi antog att det hos dessa 

artiklar kunde finnas tydliga skillnader i den visuella framställningen. 

   Den första kvalitativa analysmetoden vi använde var en läsbarhetsanalys. En sådan analys 

täcker områdena läsbarhet, lättlästhet och läslighet. Lättlästhet bedöms med hänsyn till 
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målgruppens förkunskaper, intressen och de mål som finns för läsningen, inte bara den 

språkliga uppbyggnaden. Läslighet däremot handlar om den yttre gestaltningen, så som 

layout, typsnitt, grafik och bilder (Lättlästutredningen, 2013). En texts läsbarhet beror till 

stor del på språkliga drag, men även läsarnas läsvana och intressen. Svårighetsgraden 

bedöms således genom en analys av textens innehåll, språk och framställning (Hellspong, 

2001) sett ur målgruppens perspektiv och lässituation. Syftet med vår läsbarhetsanalys var 

att kunna bedöma hur läsbara nyheterna görs för Dagens Nyheters breda målgrupp. Vi ville 

undersöka vilka tekniker som har använts för att göra artikeln tydlig och intressant för 

målgruppen genom att komplettera den kvantitativa läsbarhetsundersökningen med en 

kvalitativ undersökning. Genom layoutanalysen ville vi dessutom undersöka hur lätta 

nyheterna är att avläsa för ögat. För att svara på våra frågeställningar om visuella element 

och layout behövde vi göra en kvalitativ analys och analysera läsbarheten genom att utöver 

den kvantitativa undersökningen även studera innehållet och formen på artiklarna. 

   De frågor som vi ställde vid analysen är: Vilka förkunskaper förväntas läsarna ha? Finns 

det stavfel eller oklar interpunktion som stör läsningen? Hur används orden? Används 

många facktermer? Finns det ordval som stör läsningen? Hur är meningarna uppbyggda? 

Hur hänger textens delar ihop? Ställer innehållsmängden krav på läsarens minne? Hur hög 

är abstraktionsnivån? Kräver texten att läsaren har slutledningsförmåga? Ur vilket 

perspektiv är texten skriven? Passar perspektivet målgruppen? Behövs anvisningar för hur 

läsaren ska använda sig av informationsinnehållet i artikeln? 

   En stilanalys, en strukturell analys eller en funktionell analys kan med fördel komplettera 

läsbarhetsanalysen, men vi har valt ett annat alternativ som komplettering: layoutanalys. 

Layoutanalysen går hand i hand med den språkliga läsbarhetsanalysen och passar därför bra 

som metod i vår undersökning. Layouten är dessutom en viktig del av tidningsproduktionen 

och är väldigt framträdande i tidningsartiklar. 

   Det är främst två slutsatser som vi vill kunna dra av vår läsbarhetsanalys. De är: Vilka 

tekniker har använts för att göra dessa artiklar läsbara? Hur skulle texten kunna bli mer 

läsbar? 

   Efter läsbarhetsanalysen tog vi ett steg från texten och analyserade istället layouten. Här 

hade vi ingen färdig analysmall att följa utan utgick från litteratur om informationslayout 

(Pettersson, 2004), iscensättning (Hansson, Karlsson & Nordström, 2010) och vilka 

typografiska punkter som påverkar läsbarheten (Bergström, 2012). Vi satte ihop en egen 

analysmodell då vi inte fann någon modell att följa som passade för vårt ändamål. De 

punkter vi valde att analysera är punkter som vi ansåg passade till den typ av artikel som vi 

hade i vårt urval. 
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   Vi började med att undersöka hur nyheten presenterades i proportion till tidningssidan. 

Hur stor plats nyheten tog och om den var del av ett tema. Som ett tillägg undersökte vi 

även hur sidan stod sig i sig självt, om det var ett uppslag eller en enskild sida och hur 

många nyheter som presenterades tillsammans på uppslaget/sidan. 

   I detta analysskede av själva nyhetsartikelns layout var analysen mer ingående och vi 

analyserade hur man visuellt har framställt texten med rubriker, mellanrubriker, ingress och 

brödtext efter Petterssons (2004) definition av informationslayout. Vi hade med oss 

Hanssons, Karlssons och Nordströms (2010) definition av iscensättning och uppdelning av 

verbalspråket, som är rubriker, bokstävers storlek, och bildspråket som ger tidningssidan en 

viss rymd. Vi analyserade även artiklarna efter Bergströms (2012) lista över vad som kan 

påverka läsbarheten. Han menar exempelvis att bästa läsbarhet uppnås i texter med 

teckensnitt som vi är vana vid (Bergström, 2012). Till sist undersökte vi hur lätt det var att 

orientera sig till den artikel som redaktionen ansett vara den av högst värde för dagen. 

Det vi undersökte i analysen av toppnyheten var följande: 

- Rubrik 
- Mellanrubrik 
- Ingress 
- Brödtext 
- Bildtext 
- Teckensnitt 
- Foto 
- Teckningar och grafik 
- Diagram och tabeller 
- Luft kring text och bild 
- Spaltarrangemang 
- Byline 
- Iscensättning, verbalspråk och bildspråk 
 

Vi noterade hur varje enskild del var gestaltad i de båda artiklarna och drog sedan slutsatser 

utifrån dessa anteckningar.  

 
3.3.3 Metoddiskussion 
I den kvalitativa delen av undersökningen kan man på samma sätt som i den 

kvantitativa delen diskutera undersökningens reliabilitet och validitet. Men betydelsen 

för de två begreppen skiljer sig åt beroende på vilken del man pratar om (Bryman, 

2013). 

   För den kvalitativa metodens reliabilitet kan vi främst rikta fokus på om den 

kvalitativa delen kan replikeras. I alla kvalitativa undersökningar finns det vissa 

svårigheter med att replikera då det tillkommer omedvetna tolkningar utifrån egna 

erfarenheter och egenskaper hos forskarna. Därför har vi försökt att så grundligt som 
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möjligt skapa en fullständig redogörelse för hur vi har gått tillväga i alla steg av 

processen. På detta sätt har vi dessutom kontrollerat det som man i den kvantitativa 

forskningen kallar interbedömarreliabilitet. 

   Sett till undersökningens validitet kan man diskutera möjligheterna till att generalisera 

resultatet. I vår undersökning bedömer vi att det inte är möjligt att generalisera det 

resultat vi har fått fram då urvalet är för litet för det och urvalet till den andra delen i 

den kvalitativa delen är vald utefter att de fyllde vissa punkter från den kvantitativa 

delen. 

   Övrig kritik som förekommer mot den kvalitativa metoden är den bristande 

transparens som följer när forskare gör tolkningar och även om vi i undersökningen 

försökt att så noggrant som möjligt skapa en fullständig redogörelse kan det finnas 

brister i den kvalitativa metodens transparens.  

 
4 Resultat och analys 
I följande kapitel presenterar vi resultaten från analyserna. Då vi har gjort en kvantitativ 

analys och en kvalitativ analys har vi delat upp resultaten och analyserna i två delar. I 

analysen har vi utgått från både de teorier vi haft med oss från början och den tidigare 

forskning som vi har presenterat tidigare i uppsatsen. 

 
 
4.1 Kvantitativ analys 
 
4.1.1 Läsbarhetsindex 
Som hjälp för att göra den första analysen använde vi de diagram vi skapat efter att 

kodningen av alla artiklar var klar. Det första som analyserades kvantitativt var 

artiklarnas lix-värden. I diagrammen syns inte den förändring som vi hade förväntat oss 

när det gäller språknivån. Enligt vår hypotes om att tidningsspråket har blivit enklare 

och mer läsbart på senare år skulle lix-värdet bli stadigt lägre ju närmare 2013 artiklarna 

skrevs, men någon sådan tydlig nedgång går inte att se i lix-diagrammet. Artiklarnas lix-

värden är fördelade på en skala från 31 till 52, där de två artiklar som delar det högsta 

lix-värdet publicerades år 2005 och 2009, alltså i mitten av den undersökta perioden. 

Den artikel som har lägst lix-värde publicerades år 2013. Språket som redaktionen har 

valt att gestalta nyheterna i urvalet med har alltså inte förändrats och blivit mer läsbart 

under de senare åren i den undersökta perioden. Enligt gestaltningsteorin väljer 

sändaren ett skriftspråk som stämmer överens med det språk som läsarna förväntar sig 

när de läser en viss typ av text. Om Dagens Nyheters journalister har haft läsarnas 
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invanda läsmönster i åtanke när de skrivit sina artiklar visar den här analysen att 

språknivån år 1999 låg på en fungerande nivå och att ungefär samma språknivå har 

hållits sedan dess. 

 

 
Figur 4:1  

Läsbarhetsindex för de 30 undersökta artiklarna i kronologisk ordning från april 1999 till oktober 2013. 

 

Visserligen förekommer det fler låga lix-värden bland artiklarna från den senare halvan 

av den undersökta perioden än vad det gör bland artiklarna från den första halvan, men 

denna ytterst lilla förändring är inte tillräckligt stor för att vi ska kunna verifiera vår 

hypotes om ett lägre lix-värde i nyare texter. Intrycket av ett enklare språk måste således 

bero på något annat än detta läsbarhetsvärde. Detta konstaterande tog vi med oss när vi 

sedan valde ut de artiklar som vi även analyserade med kvalitativa metoder. Även om 

inte diagrammet visar någon tydlig förändring över tid finns det en väldigt tydlig 

skillnad på lix-värdet mellan vissa år och artiklar. 

   Två värden som sticker ut är de från 2003 års artiklar. Dessa skiljer sig från de övriga 

genom att de har ett relativt lågt värde. Båda de undersökta artiklarna från 2003 har ett 

lix-värde på strax över 30, vilket enligt Björnssons skala (1968) är värdet på en lätt text. 

De flesta av de övriga artiklarna har ett värde på över 40. Det är endast sex artiklar som 

har ett värde under 40, av dessa är två stycken söndagsreportage, en är en sportkrönika, 

en är ett utrikesreportage, en är en artikel som handlar om brott och rättsväsende och en 

är en artikel som handlar om vård och omsorg. En anledning till att de två artiklarna 

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!11!12!13!14!15!16!17!18!19!20!21!22!23!24!25!26!27!28!29!30!

LIX$
ar.klar:!30!



  
 

27 

från 2003 är skrivna med ett mer läsbart språk kan vara att den ena är en sportkrönika 

och den andra är en typ av ett krigsreportage. Vid en närmare analys av dessa artiklar 

kunde vi konstatera att de är skrivna på ett mer personligt sätt än de övriga artiklarna i 

urvalet. Enligt Lundin (2004) och Andersson-Ek, Andréasson och Edwardsson (1999) 

finns det skillnader mellan krönikor, reportage och andra mer personligt skrivna texter 

och den klassiska nyhetsartikeln. Detta påstående kan förklara varför 2003 års artiklar 

och de två långa söndagsreportagen skiljer sig från de övriga artiklarna så markant. Likt 

de två långa söndagsreportagen, som också är en del av undersökningen, har artiklarna 

från 2003 få långa och överlånga ord, detta sänker lix-värdet och bidrar till en mer 

läsbar text. Den klassiska nyhetsjournalistiken har starkare koppling till den sociala 

ansvarsteorin och dess normer än vad de mer personligt skrivna artiklarna har. 

Nyhetsjournalisternas strävan mot att förmedla korrekta och relevanta nyheter till 

läsarna kan bidra till att längre och svårare ord används i texterna, detta i sin tur är en 

tänkbar anledning till att de klassiska nyhetsartiklarna i urvalet är något mindre läsbara 

än exempelvis reportagen.  

 
4.1.2 Överlånga ord 
I diagrammen över antalet överlånga ord är det två artiklar som utmärker sig särskilt 

genom att ha betydligt fler ord av denna typ än de övriga artiklarna. Dessa två texter har 

över sex procent överlånga ord i ingress och brödtext. Den högsta andelen överlånga ord 

bland de övriga artiklarna är strax över fyra procent. En tänkbar orsak till denna höga 

frekvens av överlånga ord kan vara att ämnena för de båda artiklarna är politik och att 

texterna innehåller flera överlånga ord som återkommer upprepade gånger. Ord som 

Socialdemokraterna, kommunfullmäktigeledamöter och Storstockholmsdistriktet kan 

vara svåra att undvika i artiklar om politik, detta är en trolig orsak till att de politiska 

artiklarna innehåller en så stor andel överlånga ord. Denna typ av ord kan däremot vara 

viktiga att inkludera i nyhetsartiklar för att de ska uppfylla journalistikens syfte att 

informera sin publik, i enlighet med den sociala ansvarsteorin. När det gäller andelen 

långa ord, ord som har mellan sex och 14 bokstäver, i de politiska artiklarna syns det 

inte lika stora skillnader mellan dessa artiklar och de övriga i urvalet. Lix-värdet på de 

här texterna blir således inte utmärkande högt, utan det är enbart användandet av 

överlånga ord som utmärker dessa politikartiklar och eventuellt gör dem mindre läsbara 

än en annan artikel med samma lix-värde men med färre överlånga ord. 
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Figur 4:2  

Andelen överlånga ord av det totala antalet ord i varje artikel av de 30 undersökta artiklarna. 

 
4.1.3 Teman  
Stolpdiagrammen var lätta att avläsa och utifrån dem kan vi se att det absolut vanligaste 

temat på en toppnyhet är politik. 

 

Figur 4:3  

De 30 undersökta artiklarna från DN sorterade efter tema. 

0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!

Tema$
Antal!ar.klar!

0%!

1%!

2%!

3%!

4%!

5%!

6%!

7%!

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!11!12!13!14!15!16!17!18!19!20!21!22!23!24!25!26!27!28!29!30!

Överlånga$ord$i$procent$av$alla$ord$
artiklar:!30 

artiklar:!30 



  
 

29 

 

Nio av de trettio artiklarna handlar om politik på ett eller annat sätt. Fördelningen av 

dessa artiklar är inte jämnt utspridd över de undersökta åren. Vi kunde se att frekvensen 

ökar kraftigt efter den första halvan av den undersökta perioden genom att märka ut 

artiklarnas tema på linjediagrammen. Fram till och med april 2006 handlar två av 

artiklarna om politik, under den senare perioden är det däremot sju artiklar med samma 

tema. Det tema som endast förekommer en enda gång bland de trettio artiklarna är 

olyckor. Näst vanligast är artiklar som handlar om ekonomi. Även om vår undersökning 

inte på något sätt är generaliserande när det gäller resultaten av analysen, är denna 

fördelning ämnena emellan för oss föga förvånande. Som den sociala ansvarsteorin 

menar är en av mediernas uppgifter att förmedla relevanta nyheter till läsarna, och för 

att i enlighet med 1994 års pressutredning vara forum för debatt är det väntat att politik 

är bland de vanligaste ämnena som toppar nyhetsrapporteringen. Resultatet av den här 

analysen är också i enlighet med Hvitfelts lista (Hvitfelt se Hadenius, Wadbring & 

Weibull, 2008) över vilka ämnen som förbättrar förutsättningarna för nyheten att bli en 

huvudnyhet på förstasidan. Han nämner både politik och ekonomi i denna lista. Dagens 

Nyheters redaktion har vid produceringen av upplagorna i urvalet gjort en 

nyhetsvärdering som vid nio av trettio gånger menar att en nyhet om politik är den 

viktigaste för dagen. 
 
4.1.4 Radlängd 
De två överlägset längsta artiklarna av de undersökta är båda reportage från 

söndagstidningar. Dessa två artiklar skiljer sig markant från de andra artiklarna i flera av 

diagrammen, framför allt de som visar ordantal, radantal och radlängd. Dessa två 

artiklar har de längsta raderna, alltså de bredaste spalterna i förhållande till storleken på 

typsnittet. Radlängden är mätt i antal ord per rad i brödtexten. Vi kan tydligt se att det 

finns tre artiklar som utmärker sig när det gäller radlängden, dessa tre artiklar har fler 

ord per rad än alla de övriga undersökta artiklarna.  

   Det finns två tänkbara anledningar till att en artikel har längre rader. Den ena 

anledningen är att orden är kortare och det får plats fler ord per rad, den andra är att 

layouten har skapat de bredare spalterna. Eftersom de tre artiklarna med längst rader 

inte alla har ett relativt lågt lix och därmed inte heller många fler korta ord än de övriga 

artiklarna, tolkar vi de långa raderna som att de har mer med layouten att göra än orden i 

sig. 
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Figur 4:4  

Genomsnittlig radlängd mätt i antal ord per rad i var och en av de 30 undersökta artiklarna. 

De tre artiklar som har längst rader är alla publicerade på söndagar. Just de två längsta 

söndagsreportagen har dessutom relativt lågt lix-värde; 36 respektive 34. Dessa relativt 

låga värden hör samman med att det inte finns så många långa och överlånga ord i 

texterna, i jämförelse med de övriga artiklarna. Ingen av de andra dagarnas toppartiklar 

är i närheten av längden eller formen på dessa söndagsreportage. Både ordanvändning 

och form på söndagsreportagen skiljer sig alltså från de klassiska nyhetsartiklarnas 

framställning. Gemensamt för de här två reportagen är att de sticker ut från de andra 

artiklarna genom att de har många rader, långa rader, liten andel överlånga ord och 

förhållandevis lågt lix. Enligt denna läsbarhetsräkning är dessa artiklar alltså något mer 

läsbara än de flesta andra av de undersökta artiklarna. 

   Gestaltningen av reportage är annorlunda än gestaltningen av klassiska nyhetsartiklar, 

både sett till skriftspråket och layouten. Enligt gestaltningsteorin väljer redaktionen att 

framställa olika typer av berättelser på olika sätt. Med dessa diagram som grund anser vi 

att Dagens Nyheter vid flera tillfällen har gestaltat nyhetsartiklar och reportage på skilda 

sätt, reportagen är således mer läsbara än nyhetsartiklarna. 

 

4.1.5 Analys inför den kvalitativa delen av undersökningen 
Under analysen noterade vi även sådant som inte stack ut i diagrammen genom att 

markant skilja sig från de övriga artiklarna. Detta ledde till en närmare analys av två 

artiklar som var lika i flera avseenden. Den ena publicerades den 15 april 2000 och den 
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andra den 15 april 2013. De har ett likvärdigt lix-värde, ungefär lika långa meningar och 

ungefär lika stora andelar överlånga och långa ord. De här två artiklarna ligger enligt 

vår läsbarhetsuträkning på en likvärdig läsbarhetsnivå. Detta konstaterande tog vi med 

oss till den kvalitativa delen av undersökningen för att kunna göra jämförelser av andra 

läsbarhetsfaktorer än lix-värdet och undersöka andra faktorer som påverkar intrycket av 

hur lätt eller svår en text är att läsa. Denna kvantitativa analys visade som sagt inte 

någon större förändring av lix-värdena över tid, vår hypotes behöver därför även prövas 

med andra metoder för att inte förkastas helt. 

 

4.2 Kvalitativ analys 
 
4.2.1 Layoutförändring över tid 
För att se vad det var som låg till grund för vår uppfattning om att nyheterna är enklare i 

dag än förr i tiden, valde vi att göra en analys av layouten av alla artiklarna i urvalet. Vi 

analyserade dock inte varje enskild artikel grundligt i denna första analys. 

Vi lade ut alla artiklar bredvid varandra för att kunna se eventuella stora förändringar 

under åren. Vi utgick från Bergströms (2012) resonemang om typografiska 

uttrycksmedel och deras påverkan av läsbarheten och det som Hansson, Karlsson och 

Nordström (2010) kallar iscensättningsspråk. 

 
Bildanvändningen ökar 

 Dagens Nyheter 2001-10-15         Dagens Nyheter 2003-10-15 (tabloid) 

 
En stor layoutskillnad på tidningssidorna syns när Dagens Nyheter går från helformat 

till tabloidformat. Den stora brytpunkten för tabloidformatet är 2004 men sport-, 

ekonomi- och kultursidorna bytte format tidigare, under 2003. Det nya formatet ger 
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enligt Sternvik (2007) bättre förutsättningar för att arbeta med bilder. Detta är något 

som syns tydligt då den ena artikeln från 2003 är publicerad på sportsidorna och 

uppslaget som artikeln publicerades på är layoutmässigt annorlunda i jämförelse med de 

tidigare tidningssidorna i urvalet. Sportuppslaget är luftigare och det finns fler bilder. 

   Sidans dragarbild, som ska locka till läsning, flyttas under åren upp över den 

tillhörande artikelns rubrik och visar tydligt vilken artikel som är uppslagets 

huvudnyhet. De äldsta tidningssidorna i urvalet har inte lika framträdande dragarbilder 

som uppslagen från 2003 och framåt, som är tryckta i tabloidformatet. Precis som 

Wadbring (2012) påpekar syns även hos Dagens Nyheter en linjär ökning av 

bildanvändandet i artiklarna i urvalet. Något vi 

dessutom noterade är att användandet av bilderna 

förändras och bidrar med mer information till artikeln, 

exempelvis ett ansikte på en intervjuperson eller en 

brottsplats. Mängden bilder kan även bidra till 

helhetsintrycket av tidningssidan och nyheten, som 

Hansson, Karlsson och Nordström (2010) menar skapar 

läsarens verklighetsuppfattning. Denna förändring av 

layouten påverkar också enligt gestaltningsteorin 

läsarnas intryck av omvärlden och är därför intressant 

att analysera ytterligare. 

Dagens Nyheter 2008-04-15 
 

Huvudnyheten framträder mer 

Innan formatförändringen hade varje sida i Dagens Nyheter pappersutgåva åtta spalter. 

Efter formatförändringen har de istället fem spalter. I vissa artiklar bryts spalterna upp 

med små grafikdetaljer som siffror och citat. Dessa spaltbrytningar syns mer i de nyare 

artiklarna än i de äldre. 

   Dagens Nyheter förändrar rubriktypsnittet från antikva till linjär under andra halvåret 

av 2003. Detta ser vi på sportuppslaget som är det tidigaste tabloiduppslaget i urvalet. 

Användningen av ett linjärt rubriktypsnitt är inte konsekvent förrän 2006 då denna typ 

av rubrik används i de undersökta artiklarna fram till och med första halvåret 2011. Från 

och med oktober 2011 ser vi endast antikva rubriktypsnitt i de undersökta artiklarna. 
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      Linjärt typsnitt i rubrik. Dagens Nyheter 2003-10-15 

      Antikva typsnitt i rubrik. Dagens Nyheter 2013-04-15 

 

Verbalspråket, nämligen rubrikanvändning och bokstävers storlek, på tidningssidan 

förändras med tiden och uppslagets eller sidans huvudsakliga artikel särskiljs genom 

större rubriker som skiljer sig från sidans övriga rubriker. Det är också skillnader i bruk 

av bilder och linjer för att dela av sidorna. På de nyare tidningssidorna visar linjerna var 

gränserna mellan artiklar med olika teman går. På de äldre uppslagen kan vi inte se 

någon konsekvent användning av linjerna, därför uppfattar vi dessa sidor som mer 

stökiga och svårare att få en snabb överblick av. Den senare konsekventa användningen 

av linjer som avdelare mellan olika teman är ett sätt att gestalta nyheterna på sidan och 

göra helheten enklare att överblicka. Denna typ av upprepning av layoutmodell är enligt 

gestaltningsteorin ett exempel på en gestaltningstyp som Dagens Nyheter använde sig 

av. Från 1999 och början av 2000-talet markeras faktarutor enbart med enstaka linjer, 

men i artiklarna från de senare åren av urvalet markeras faktarutorna på andra sätt, till 

exempel genom att de har en hel ram. 
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Scan and go 

Dagens Nyheter 2000-04-15        Dagens Nyheter 2011-10-15 

 

Tack vare större rubriker och dragarbilder blir det lättare för läsaren att se vilken nyhet 

på tidningssidan som hen ska ge mest uppmärksamhet. Under de senare åren förstärker 

rubriker och grafik nyheten och kompletterar händelsen så som den gestaltas genom 

skriftspråket i artikeln. Det som Pettersson (2004) kallar informationslayout blir alltså 

mer framträdande genom att det blir en tydligare fokusering på nyhetshändelsen och en 

annan struktur på tidningssidan. 

   Den nya layouten gör det lättare att överblicka sidan. Vi kan se likheter i det som 

Cooke (2005) såg att tidningarna allt mer fokuserade på, att bli en slags ”scan and go”-

tidning. 

 

4.2.2 Layout- och iscensättningsanalys 
Vi valde att analysera två artiklar mer djupgående, en från 2000 och en från 2013, se 

bilaga B. Detta för att det här är det tydligaste exemplet som går emot vår hypotes, 

eftersom den nyare artikeln inte har ett enklare språk än den äldre. Dessa artiklar har 

istället ett likvärdigt lix-värde, men vår förutfattade mening var att artikeln från 2013 

var enklare att läsa och därmed skulle hamna på ett lägre värde. Artikeln från 2013 

framstår i våra ögon som lättare på tidningssidan och gick snabbare att läsa för oss båda 

trots att den är drygt 150 ord längre än artikeln från år 2000. Därför undersökte vi 

layouten och iscensättningen av dessa två nyheter mer noggrant. 
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4.2.2.1 Artikel 1 Dagens Nyheter, 2000-04-15, Stort börsras i New York 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordanvändning 

Vi började med att göra en läsbarhetsanalys utifrån Hellspongs (2001) modell där vi 

enbart fokuserade på texten i sig och punktvis gick igenom de frågor som ställs vid en 

sådan analys. Artikeln handlar om ett ras på Nasdaq-börsen och den är skriven med en 

hel del begrepp kring börs och index som kräver att läsaren redan från början är insatt i 

ämnet och artikeln förutsätter en del förkunskaper för att kunna ta till sig innehållet. 

Många facktermer och -uttryck i texten förklaras inte alls. Exempel är ”goda aktier”, 

”IT-tunga”, ”börsen föll”, ”punkter” och ”börsindex”. För någon som i vanliga fall inte 

har ett direkt ekonomiintresse kan dessa ord göra texten svårläst. Artikeln innehåller 

inga språkliga fel som stör läsupplevelsen. Den innehåller dock en stor mängd 

facktermer i förhållande till artikelns längd. 

   När vi läste artikeln reagerade vi på att det finns en del ordval i texten som vi anser 

vara olämpliga i en artikel med den vikt som denna får genom att vara placerad i 

vänsterkrysset på omslaget. Journalisten använder ord som ”blodbad”, ”panikslagna” 

och ”farhågor” och frångår en saklig presentation till fördel för en mer dramatisk. När 

en händelse dramatiseras bidrar det till att man som läsare får intrycket av en nervöst 
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uppskruvad värld (Nerman, 1973). I och med att gestaltningen enligt gestaltningsteorin 

påverkar läsarnas uppfattning av omvärlden, anser vi att dramatiserande av en börsnyhet 

som den analyserade inte ger läsarna en rättvis bild av händelsen. 

   Eftersom artikeln är publicerad i tidning, har en datumstämpel och kom ut en särskild 

veckodag (lördag) gör användandet av ”fredag” istället för “i går” att händelsen känns 

avlägsen i tid. 

   Texten ger överlag ett tungt intryck och detta är ingen artikel man snabbt kan skumma 

igenom. Den är dock inte tung på grund av meningslängden eller mängden bisatser utan 

istället på grund av ordvalen. Artikeln är korrekt skriven, språkligt sett finns det inga 

brister att peka på, men att det inte finns brister i språket innebär inte att texten är lätt att 

läsa. 

 

Textflöde 

Artikeln innehåller inga avbrott och rubrik, ingress och brödtext hänger ihop bra. 

Styckena passar ihop och gör övergången mellan dem smidig för läsaren och texten är 

därför lätt att följa. Ingressen är endast två meningar lång och är skriven i punktform 

snarare än som flytande text. Själva textflödet är alltså bra men mängden facktermer och 

siffror i brödtexten försvårar nyheten. 

   Mängden siffror kan också sätta press på läsarens minne för att hen ska kunna tolka 

och jämföra dem innan de försvinner från korttidsminnet, enligt Lyngfelts resonemang 

om långa och krångliga meningars krav på läsarens minne (1995). 

 

Textinnehåll 

I och med att nyheten handlar om just börsen blir artikeln abstrakt. Siffermängden gör 

att det blir svårt att sätta talen i relation till varandra, något som behövs för att kunna 

förstå hur stort fall börsen har gjort. Artikeln innehåller inte heller någon direkt 

anföring, ingen intervjuperson får komma till tals i artikeln, vilket också bidrar till att 

artikeln blir abstrakt. 

   Texten kräver att läsaren har en viss grad av slutledningsförmåga eftersom artikeln 

inte visar några tydliga exempel på hur händelsen kan påverka den enskilda individen 

eller samhället i stort. Följderna är något man kan förstå om man är insatt i ämnet och 

ärendet, men det presenteras inte något konkret exempel på vilken följd denna händelse 

kan få. Det behövs anvisningar som förklarar för läsaren hur informationsinnehållet i 
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artikeln kan användas. Artikeln är skriven ur ett ekonomiskt perspektiv där man 

använder ett språk som är anpassat för ämneskunniga. 

 

Placering och målgrupp 

Artikeln är publicerad på en tidningssida som är placerad mellan två helsidesannonser. 

Denna artikel publicerades i det tidigare fullformatet som Dagens Nyheter hade fram till 

2004. Artikeln återfinns i ekonomidelen av Dagens Nyheter, alltså inte på 

nyhetssidorna. Dagens Nyheters målgrupp är inte åldersdefinierad utan riktar sig till en 

samhällsintresserad krets. Något vi tycker är anmärkningsvärt med tanke på tidningens 

målgrupp är att dagens viktigaste nyhet är placerad i ekonomidelen och inte på 

nyhetssidorna. Enligt teorin om nyhetsvärdering är ekonomi ett ämne som har bra 

förutsättningar för att hamna på förstasidan, i detta fall bidrar dock inte gestaltningen av 

nyheten till en enkel förståelse av händelsen för läsare som inte är insatta i hur börsen 

fungerar. Denna artikel är ett tydligt exempel på att gestaltningen speglar sändarens syn 

på den aktuella händelsen. 

   Det finns inget på tidningssidan som utmärker sig som huvudnyhet, det enda sättet att 

orientera sig på och förstå att det är denna nyhet som är sidans huvudnyhet är genom att 

den är placerad överst till vänster. Temat som artikeln hör till täcker ungefär halva 

sidan. Den aktuella artikeln täcker däremot ungefär en femtedel av sidan, inklusive bild.  

 

Helhetslayout 

Tidningssidan innehåller mycket information i form av artiklar och notiser, få bilder och 

många spalter. 

   Tidningssidan ser platt ut, det finns inte många bilder och den lilla bild som hör till 

den artikel vi har analyserat varken ger eller tar information från texten. Den bild som 

hör till artikeln visar panikslagna människor, något som bidrar till den dramatiska 

gestaltningen, men annars uteblir utbytet mellan text och bild nästan helt. Bilden bidrar 

alltså till att ge en viss dramatisk, negativ ton till artikeln, men utöver det är det inget i 

bilden som förklarar eller bidrar med information till nyheten. Just den ömsesidiga 

influens mellan text och bild som Hansson, Karlsson och Nordström (2010) kallar 

iscensättningsspråk saknas i artikeln och den är uppdelad i ett textstycke och en bild. 

Det verkar inte förekomma någon samverkan mellan de två olika komponenterna. 

På sidan finns åtta spalter. Av dessa tar artikeln sammanlagt upp fem. Texten fördelas 

på tre spalter och bilden upptar två. 
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Rubriker och typsnitt 

Rubrikens storlek ger ingen tydlig indikation på vart det är meningen att läsaren ska 

rikta blicken. Rubriken utmärker sig ytterst lite i jämförelse med sidans övriga rubriker 

och alla artiklar på tidningssidan har en väldigt kompakt och likvärdig stil. Intrycket är 

att alla texter är mer eller mindre lika viktiga att läsa. 

   Dagens Nyheter använder sig inte av mellanrubriker utan fetar istället några ord som 

en ingång till nya stycken. Detta är ett stilgrepp som redaktionen har använt rakt igenom 

under de 15 år vi har tittat närmare på. Två olika typsnitt används i artikeln. Ingress, 

ortsangivelse, byline, bildtext och de fetade ingångarna har ett linjärt typsnitt. Rubrik 

och brödtext har antikva typsnitt. Dagens Nyheter har delat upp bylinen så att namnet på 

journalisten står före brödtexten och mailadressen är inflikad där artikeln slutar. 

 

Luft och utrymme 

Brödtexten är väldigt tungt presenterad. Det finns ingen luft i artikeln mer än mellan 

styckena och bristen på luft gör att texten blir väldigt kompakt. Det finns inget i 

brödtexten som lyfter eller lättar upp texten och avsaknaden av luft gör att det kan bli 

svårt för läsaren att hitta andningsutrymmen. Bergström (2012) menar att det är aktiv 

luft som gör att läsaren kan andas i en text och denna aktiva luft skulle vi säga saknas 

nästan helt i denna artikel. Bildtexten är däremot omgiven av luft, men luften gör att 

bildtexten separeras från bilden på ett sådant sätt att den verkar stå för sig själv. 

Bildtexten i sig är kort, enkel och fungerar bra till bilden. Både artikeln och hela 

tidningssidan är väldigt kompakta, det finns ingen luft någonstans och detta gör att 

sidan blir oerhört informationsrik. Denna sida rymmer ensam totalt elva artiklar och 

notiser. 
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4.2.2.2 Artikel 2 Dagens Nyheter, 2013-04-15, 

Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa 

 

Ordanvändning 

Vi började analysen på samma sätt som med den första artikeln genom att analysera 

texten som sådan enligt Hellspongs (2001) läsbarhetsanalys. 

   Artikeln handlar om den stora mängd lärare som undervisar utan tillräcklig 

ämnesutbildning. Det förekommer inga språkliga fel eller dramatiserande ord och 

uttryck i texten som gör att läsupplevelsen störs, men det förekommer en del ord i 

artikeln vars innebörd inte kan anses vara självklar. Dessa ord och uttryck har dock fått 

en förklaring. En del facktermer förekommer men de flesta är allmänt vedertagna, de 

facktermer som inte är lika vanliga förklaras på ett eller annat sätt, exempelvis genom 

att de lyfts ur texten och placeras i en faktaruta. Ett exempel på ett sådant ord är 

lärarlegitimation. Texten presenteras sakligt utan värdeladdade ord. Undersökningen 

redovisas istället på ett neutralt sätt och de värderingar som uttrycks i texten kommer 

från intervjupersonerna och inte från journalisten. Artikeln innehåller målande citat och 

jämförelser som bidrar till att konkretisera nyheten. Journalistens språkliga gestaltning 

är alltså saklig och förklarande, tack vare detta språk förmedlas nyheten till läsaren och 

journalistikens syfte enligt den sociala ansvarsteorin kan uppfyllas. 
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Textflöde 

Det är en bra rytm i texten och språket flyter på utan att vi som läsare reflekterar över 

språkbruket och meningarna. Texten hänger ihop på ett bra sätt, det finns en logisk gång 

i artikeln. Texten börjar med att redovisa vad ämnet är, sedan redovisas resultatet av 

undersökningen och även bakgrunden till hur man kommit fram till resultatet. Därefter 

följer kompletterande förklaringar till informationsinnehållet i form av en faktaruta och 

tabeller. Sett till hela temat som publicerades på ett uppslag, och inte enbart den artikel 

vi har studerat noggrannare, finns det en logisk ordning där nyheten först förklaras 

teoretiskt och sedan exemplifieras situationen i en egen artikel. Detta gör att 

nyhetshändelsen inte ställer några höga krav på läsarens slutledningsförmåga. Alla delar 

på sidan har en kompletterande och förstärkande egenskap gentemot varandra. Styckena 

är avgränsade på ett tydligt sätt. 

 

Textinnehåll 

För att kunna ta till sig artikeln och förstå vad som berörs av det som redovisas behöver 

man som läsare en del förkunskaper kring det svenska skolsystemet. Dock krävs inga 

högre kunskaper, men man behöver veta vilka delar av skolan som ingår i skolsystemet, 

till exempel skillnaden på grundskola och gymnasium. Man bör också veta att lärare 

sätter betyg i sina undervisningsämnen. 

   Läsaren behöver inte belasta minnet för att kunna ta till sig texten utan när det 

tillkommer nya uppgifter sätts de direkt i ett förklarande sammanhang. Detta bidrar till 

att man inte behöver minnas några exakta siffror eller procentandelar för att kunna ta till 

sig vad texten handlar om. Man behöver således inte gå tillbaka i det man redan har läst 

för att få perspektiv på det som presenteras på nytt. Ny information presenteras 

tillsammans med uppgifter som på något sätt berör ämnet och därmed konkretiseras och 

förklaras den nya informationen löpande genom texten. 

   Huvudinnehållet är abstrakt i sig självt, men med hjälp av den kompletterande artikeln 

på uppslaget blir händelsen konkret. Detta trots att artikeln innehåller en del siffror, men 

de presenteras i relation till något annat så att de får en tydlig innebörd. Artikeln är 

skriven ur ett granskande perspektiv där man neutralt redovisar vad undersökningen 

som artikeln handlar om har visat för resultat. Gestaltningen är anpassad till läsarnas 

tänkbara perspektiv istället för att enbart spegla journalistens syn på nyheten. 

   Därefter är nyheten och ämnet personifierade genom en kompletterande artikel med 

ett konkret exempel på situationen som presenteras i den första artikeln. Det har man 
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gjort genom att intervjua en lärare som inte har tillräcklig utbildning inom sitt område 

och genom denna tilläggsartikel blir det tydligare vad informationen i den första artikeln 

innebär i praktiken. 

   Det finns inga konkreta anvisningar i texten till läsaren gällande hur hen ska använda 

sig av informationsinnehållet, däremot presenteras de potentiella följderna av 

nyhetshändelsen i artikeln. Det finns även faktarutor och tabeller som på ett effektivt 

sätt förklarar siffrorna och deras innebörd. 

 

Placering och målgrupp 

Artikeln är publicerad som en del av ett tema som upptar nästan ett helt uppslag. 

Huvudartikeln är placerad till höger om en spalt med notiser på uppslagets vänstra sida. 

På denna sida upptar artikeln nästan tre fjärdedelar och är placerad i uppslagets 

vänsterkryss. Tidningen är tryckt i tabloidformat, det format som Dagens Nyheter har 

haft sedan 2004. 

   Artikeln är placerad på nyhetssidorna i början av tidningen där huvudnyheten ofta 

presenteras. Genom denna upprepning av placering av huvudnyheter kan vi tala om en 

särskild typ av gestaltning som för läsarna är igenkännbar i enlighet med 

gestaltninsteorin. Denna nyhet är lätt att bedöma som dagens viktigaste eftersom den 

upptar stora delar av tidningens framsida. Det finns dessutom en dragarbild på 

framsidan som gör att det inte går att ta miste på vilket ämne som dagens huvudnyhet 

berör. 

   Som vi tidigare har nämnt har inte Dagens Nyheter någon åldersdefinierad målgrupp. 

De definierar sin målgrupp som en samhällsintresserad krets med intresse för läsande 

och denna artikel är tydligt riktad mot denna grupp. Nyheten handlar om utbildning och 

berör samhället i högsta grad, därför kan en nyhet av detta slag nyhetsvärderas högt. 

 

Helhetslayout 

Sidan är tydligt uppdelad och händelsen iscensätts med hjälp av verbalspråket och 

bildspråket, det som tillsammans skapar en händelses iscensättning, enligt Hansson, 

Karlsson och Nordström (2010). De båda delarna kompletterar varandra och även om 

bilden främst är kopplad till den artikel på uppslaget som personifierar nyheten är den 

ett bidrag till den artikel vi har fokuserat på. Eftersom den stora bilden på sidan inte 

tillhör huvudartikeln är det enbart de två intervjupersonernas porträttbilder som är direkt 

kopplade till den artikel vi har analyserat. Bilderna är likvärdiga i storlek och 



  
 

42 

presentationsform. Trots att de är ganska intetsägande som bilder i sig bidrar de ändå 

med en personlig känsla då man får ett ansikte på dem som kommer till tals. 

Till artikeln finns grafiska komplement, till exempel framhävs ett tal för att lätta upp i 

brödtexten. Talet är kraftigt förstorat och skrivet med ett annat typsnitt än brödtexten. 

Även diagrammen som förekommer i anslutning till artikeln kompletterar texten, lyfter 

innehållet och gör det mer konkret. Det är även diagrammen som gör att texterna inte 

överlastas med siffror. 

   Sidan består av fem spalter. Vissa av spalterna har delats på längden och skapar 

tillsammans med övrigt bildspråk en rymd på tidningssidan. Denna typ av bildspråk är 

viktigt för att liva upp en platt tidningssida. (Hansson, Karlsson & Nordström 2010). 

 

Rubriker och typsnitt 

Rubriken får ta stor plats och det är en tydlig indikation på vart man ska rikta blicken 

och vilken nyhet som Dagens Nyheter har ansett vara uppslagets viktigaste nyhet. I 

denna artikel bidrar rubriken med något till artikeln och fungerar förstärkande 

tillsammans med resten av uppslaget. Layouten verkar i enlighet med hur Pettersson 

(2004) menar att informationslayout bör fungera, eftersom rubrik, ingress och grafik 

kompletterar varandra. 

   Dagens Nyheter har hållit sig konsekventa med att ha fetade ingångar i början av nya 

stycken. Detta är en upprepning som kan kategoriseras som en viss typ av gestaltning 

enligt gestaltningsteorin som vi har utgått ifrån under analysen. Ingressen till texten är 

lång och tar mycket plats på artikelytan, men den är tydligt avskild från övrig text 

genom att den har ett annat typsnitt, större teckenstorlek och är fetad. Detta bidrar till en 

tydlig ingång till brödtexten och ett lyft av den viktigaste informationen. Bildtexterna 

består enbart av intervjupersonernas namn. Ingress, byline, ingångar till nya stycken, 

bildtext, utlyft citat och faktarutan har ett linjärt typsnitt som skiljer sig från rubrik och 

brödtext som har antikva typsnitt.  

 

Luft och utrymme 

Presentationen av artikeln är väldigt luftig och brödtexten är utspridd på en stor yta. På 

uppslaget finns mycket av det som Bergström (2012) kallar aktiv luft och texten låter 

läsaren andas. Brödtexten har även lättats upp med hjälp av grafiska detaljer och små 

bilder på de personer som får komma till tals i artikeln. Överlag är layouten på 

uppslaget balanserad när det gäller andel luft, text och bilder och det är en sida som är 
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lätt att överblicka. Cooke (2005) pratar om det som kallas “scan and go”-tidning när hon 

har tittat på omslagen på tidningar. Denna typ av överskådlig tidningssida gör att 

läsaren lätt kan scanna av innehållet med hjälp av tydlig rubrik, bilder och grafik. 

 
 
5 Sammanfattande diskussion och förslag till vidare 
forskning 
 
5.1 Sammanfattande diskussion 
Vi ser den här undersökningen som en pilotstudie inom området för nyhetsframställning 

och läsbarhet och tanken med vår analys och våra slutsatser är att de ska kunna vara 

inspirerande och vägledande för framtida undersökningar. 

   Resultatet av undersökningen går inte att generalisera eftersom vårt urval inte är 

tillräckligt omfattande, men det går att se vissa tendenser på vart utvecklingen av 

nyhetsframställning är på väg. 

   Vår problemformulering utgick från att det svenska språket, inklusive nyhetsspråket, 

ständigt förändras och i viss mån uppfattas som enklare idag än det gjorde förr. Vi 

tyckte att det saknades ett svar på hur nyhetsframställningen har utvecklats under de 

senaste åren. 

   Vi gjorde en avgränsning på 15 år och riktade in oss på Sveriges största 

morgontidning, Dagens Nyheter, vars utgångspunkt är: “att människor, oavsett social 

bakgrund, ska ha möjlighet att följa vad som händer i världen och kunna delta i debatten 

om viktiga samhällsfrågor” (Dagens Nyheter2, 2013). 

   Med hjälp av den sociala ansvarsteorin och det ansvar som svenska medier har i 

Sverige enligt den parlamentariska pressutredningen från 1994 motiverade vi varför en 

studie som handlar om tidningsspråkets utveckling är viktig. Vi tycker att 

nyhetsframställning i morgonpressen ska vara saklig, allsidig och adekvat för att en så 

stor del som möjligt av allmänheten ska kunna ta del av korrekta nyheter och 

journalistik som uppfyller sitt syfte enligt den sociala ansvarsteorin. 

   Under metodkapitlet berättar vi hur vi har jobbat med reliabilitet och validitet i den 

kvantitativa analysen. Vi kodade alla artiklar manuellt och var för sig. Vi bestämde en 

felmarginal och hade en tolkningsmanual (se metodkapitel) för att få ett resultat med 

hög reliabilitet. När det kommer till den kvantitativa forskningens validitet hade vi 

redan från början avgränsat definitionen “språknivå” till att handla om just 
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läsbarhetsindex. För att göra en fullständig studie i detta ämne krävs ett avsevärt större 

antal artiklar, detta skulle göra det möjligt att generalisera resultaten. 

   Till den kvalitativa studien använder vi oss av begreppet tillförlitlighet, till skillnad 

från begreppen i den kvantitativa analysen. När det kommer till analysens tillförlitlighet 

har vi försökt att i största möjliga mån utförligt förklara hur vi har gått till väga och 

tolkat vårt material i analysen. Vi har gjort detta eftersom en kvalitativ analys är svår att 

upprepa. När vi gjorde analysen utgick vi ifrån vår teoretiska referensram för att 

undersöka och leta efter eventuella förändringar i sättet att framställa nyheter, oavsett 

hur dessa förändringar ser ut. 

 

Språknivå 

När vi gjorde den kvantitativa delen av analysen valde vi att utgå från Björnssons 

(1968) teorier om läsbarhetsindex. Detta är en gammal beprövad metod, men den har 

fått en del kritik. Indexet tar till exempel inte hänsyn till språkets rytm eller ordens 

innebörd. 

   Den kvantitativa delen av undersökningen motbevisade vår hypotes om att språket 

skulle ha blivit enklare sett till läsbarhetsnivån mätt med läsbarhetsindex. Enligt 

resultatet från analysen har lix-värdet inte förändrats över tid, de skillnader på 

svårighetsgraden som finns rör istället olika texttyper. När vi formulerade vår första 

frågeställning definierade vi språknivån med läsbarhetsindex och genom detta index 

kunde vi se att språknivån inte hade förändrats i den grad som vi trodde. När vi valde att 

använda oss av läsbarhetsindex visste vi att en sådan mätning inte ger en fullständig bild 

av hur lätt eller svår en text är att läsa. Däremot kunde lix-värderäkningen ge oss en 

siffra på nivån på en text sett till meningslängd och användandet av långa ord. Detta 

tycker vi är relevant då till exempel Lundin (2004) menar att det finns en allmän strävan 

om att uttrycka sig kortare i det svenska skriftspråket. Enligt gestaltningsteorin är 

språket en stor del av den gestaltning som ska förmedla nyheten till läsaren, det är 

således viktigt att språknivån ligger på en nivå som tillåter läsarna att ta till sig 

innehållet i texten. Även om resultatet från analysen inte visade att språket har 

förändrats och bidragit till enklare tidningsnyheter, kan övriga delar av gestaltningen 

påverka läsbarheten. 
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Tema 

Den kvantitativa delen av undersökningen visade att artiklar publicerade på söndagar 

har en tendens att ha ett lägre läsbarhetsindex. Vi kunde i analysen se ett samband 

mellan långa artiklar, lågt lix-värde och långa rader och att huvudnyheten på söndagar 

vid flera tillfällen var ett reportage och inte en klassisk nyhetsartikel. Vi tror att Dagens 

Nyheter har valt att publicera längre texter med en annan layout och form på söndagar 

då det är en helgdag och många är lediga och har tid över till tidningsläsning. Detta är 

givetvis enbart spekulationer. När vi i analysen lade märke till skillnader i användandet 

av långa och överlånga ord väcktes en tanke om att det saknas en mätmetod som mäter 

läsbarhet med hänsyn till textrytm och användandet av överlånga ord. Vi ser skillnader 

trots att vår mätmetod inte är anpassad efter denna typ av språkligt fenomen och med 

rätt mätmetod tror vi att man skulle kunna få riktigt intressanta resultat.  

   Den kvantitativa analysen besvarade också vår frågeställning kring vilka teman som är 

vanligast förekommande bland toppnyheterna på Dagens Nyheter. Det var lätt att se att 

det tema som flest artiklar i urvalet har är politik. Antalet politiska artiklar var dock inte 

jämnt utspritt över den undersökta perioden, utan antalet sådana artiklar ökade under de 

senare åren av undersökningen. Att politik är det vanligaste temat bland Dagens 

Nyheters huvudnyheter är något vi kan koppla till Hvitfelts (se Hadenius, Wadbring & 

Weibull, 2008) forskning om vad som ökar förutsättningarna för att en nyhet ska hamna 

på förstasidan. Där nämner han politik som ett av de ämnen som ofta blir just 

huvudnyheter. Vi drar även kopplingar till den sociala ansvarsteorin som anser att 

pressen har ett ansvar att leverera fristående artiklar som ska granska makten och hjälpa 

allmänheten till att kunna ta beslut kring viktiga frågor i samhället. 

 

Visuella element 

Med hjälp av den första delen av den kvalitativa analysen ville vi studera hur visuella 

element har använts i framställningen av nyhetsartiklar de senaste 15 åren. För att 

besvara den frågan gjorde vi en analys över hur layouten av tidningssidorna i vårt urval 

ser ut. 

   Det vi kunde se vid analysen av artiklarna var att det förekommer stora skillnader på 

hur huvudnyheten framhävs på en sida, detta framträder särskilt när Dagens Nyheter går 

från fullformat till tabloidformat. Artiklarna illustreras med fler bilder, mer luft på sidan 

och nyheterna tar större plats på tidningssidan eller uppslaget. Tabloidformatet som 

sådant innebär att det får plats färre nyheter i tidningen jämfört med fullformatet, men vi 
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anser att det finns tendenser till att de nyheter som redaktionen tycker är viktiga 

framhävs mer trots att utrymmet är mindre. 

   I den mer ingående kvalitativa analysen av två enskilda artiklar skiljde sig det totala 

antalet artiklar på sidorna åt. På den sida som artikeln från 2000 var placerad finns det 

totalt 11 notiser och artiklar. På det uppslag från 2013 där den andra kvalitativt 

undersökta artikeln publicerades finns det totalt nio artiklar och notiser, och då var det 

som sagt på ett helt uppslag. Denna förändring av mängden information på varje sida 

tycker vi skapar bättre förutsättningar för oss som läsare att kunna fokusera på det som 

faktiskt står i texten istället för att kämpa med att försöka överblicka allt innehåll. Sidan 

från 2000 skulle bli mer lättöverskådlig om det fanns mer luft på sidan och texterna inte 

var så hoptryckta. I enlighet med gestaltningsteorin har redaktionen på Dagens Nyheter 

framställt den senare nyheten på ett sätt som läsaren känner igen och hen kan därför 

orientera sig på sidan, överblicka innehållet och förstå vilken nyhet som är viktigast på 

uppslaget. Tidningssidan från år 2000 är betydligt svårare att få en snabb överblick av. 

Sett till denna notering har Dagens Nyheter utvecklat sitt arbete med de visuella 

elementen som en del av nyhetsframställningen till det bättre, och kan genom detta 

eventuellt skapa bättre förutsättningar för att uppfylla sina syften med journalistiken, 

enligt den sociala ansvarsteorin.  

 

Iscensättning 

Artikeln från 2000 har en liten bild som bidrar med en känsla i den dramatiska 

framställningen av händelsen men inte med någon information. Då artikeln är abstrakt 

från början hade förtydligande grafik varit att föredra framför bilden. På så sätt skulle 

artikeln kunna bli mer läsbar. 

   Analysen visade att layouten blir tydligare strukturerad med åren och det är något 

Pettersson (2004) tar upp när han talar om informationslayouten, nämligen att de olika 

delarna i layouten förstärker och kompletterar varandra och tillsammans ger en tydlig 

struktur på nyhetssidan. Cooke (2005) kom i sin undersökning fram till hur omslag av 

fem stora nyhetstidningar i USA har förändrats för att bli mer av en ”scan and go”-

tidning och anpassat sig efter publiken. Hon menar att publiken förväntar sig att 

tidningarna ska fånga deras intresse direkt när de scannar av innehållet för att hitta något 

intressant. Just anpassningen för att skapa en överskådlig tidningssida som låter läsaren 

se vad det är som är mest intressant anser vi förekommer i Dagens Nyheters 

layoututveckling, under senare år även på tidningssidorna och inte bara på omslagen. 
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Layouten låter informationen komma till oss när vi öppnar tidningen och tittar på sidan, 

det minskar ansträngningen för att se vad som är viktigt att läsa. Vi ser också en 

utveckling mot att det blir vanligare att huvudnyheten får ett helt uppslag till sitt 

förfogande och att en bild får representera ett helt tema som skildras i fler än en artikel 

istället för att en bild enbart hör till en specifik artikel. Denna förändring i den visuella 

gestaltningen underlättar läsningen genom att läsaren kan fokusera på innehållet och 

inte behöva koncentrera sig på formen, på samma sätt som ett skrivspråk med 

skrivregler underlättar läsningen (Språkrådet, 2008). 

 

Förändringar av nyhetsgestaltning över tid 

Det var enbart när vi valde ut toppartiklar från de första åren som vi var tvungna att 

närmare undersöka nyhetsplacering, rubrikstorlek och bildanvändning för att kunna 

bedöma vilken artikel som var toppnyhet. De senare åren var det ingen tvekan om 

vilken nyhet som redaktionen ansåg vara viktigast för dagen, de gestaltas på ett sätt som 

får dem att sticka ut och dra uppmärksamhet till sig. 

   Den kvantitativa delen visade inte en förenkling av språket vilket vi trodde att den 

skulle göra, istället visade den att språknivån har hållit en relativt jämn nivå under de 15 

år som vi har undersökt. Vi höll dock kvar vid vår hypotes om ett enklare tidningsspråk 

och genom den kvalitativa delen av undersökningen kunde vi konstatera att det har skett 

stora förändringar i den visuella framställningen av nyheter. Den kvantitativa delen 

använde vi oss av när vi valde vilka två artiklar som skulle undersökas närmare i den 

kvalitativa analysen. Vi valde en artikel från 2000 och en från 2013 som hade ett 

likvärdigt lix-värde, den ena 46 och den andra 47. Med de båda artiklarna bredvid 

varandra fick vi genast intrycket av att den senare var mer läsbar. Vi analyserade en 

artikel i taget och började med att göra en läsbarhetsanalys efter Hellspongs (2001) 

metod. En stor skillnad mellan de båda texterna är att den senare artikeln har ett mer 

förklarande språk och är mer neutral i sin framställning av nyhetshändelsen. I denna 

artikel har sändaren valt att gestalta nyheten utefter en saklig beskrivning av vad som 

hänt och förklara eventuella följder. Artikeln kräver inte heller några direkta 

förkunskaper av läsaren och belastar inte heller korttidsminnet under läsningen. Den 

skulle dock kunna bli ännu mer läsbar om man inte började med siffror redan i 

ingressen. Den tidigare artikeln har dramatiserats med ordval och med grund i 

gestaltningsteorin där sändaren gestaltar verkligheten på sitt sätt kan vi tycka att det är 

en väl tilltagen gestaltning av verkligheten att beskriva börsen med ord som blodbad 
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och farhågor. Artikeln innehåller dessutom många siffror som vi inte tycker sätts i ett 

tillräckligt förklarande sammanhang. Då nyheten är lyft som tidningens viktigaste för 

dagen anser vi att språket bör vara mer anpassat för alla som är samhällsintresserade, 

och inte enbart de som läser ekonomisidorna. När vi studerade layouten hade vi här med 

oss den teoretiska referensram vi använde i den första delen av den kvalitativa analysen. 

Vi kan konstatera att framställningen av nyheter inte har fokus på enbart texten utan det 

samspel som skapas mellan text och bild. Bilder får mer fokus i den andra 

tidningsartikeln och den tillhör hela temat på uppslaget och inte enbart en artikel. 

Faktarutan som finns med på uppslaget om lärarna hade blivit mer framträdande med en 

tydligare gräns mellan text och faktaruta. Som den ser ut nu skiljs faktatexten med ett 

streck som är identiskt med det som skiljer notisspalten från artikeln. Detta gör att man 

kan tro att faktarutan inte hör till artikeln. 

   Som gestaltningsteorin menar spelar både språket och layouten roll för hur sändaren 

framställer sitt budskap och i fallet för den här undersökningen har redaktionen 

utvecklat sitt arbete med främst den visuella gestaltningen, något som mycket väl kan 

bidra till mer läsbara nyheter. 

 

Sammanfattning 

Vår studie visar sammantaget en stor utveckling av sättet att framställa nyheter. Det är 

främst den visuella framställningen som har utvecklats, skriftspråket visar ingen större 

förändring sett till läsbarhet mätt med lix-värde. Vinje (1976) menar att det inte är 

säkert att ett enklare språk alltid är det mest lämpliga för att förmedla viktig 

information. Den utveckling av layout och iscensättning som vår studie visar tendenser 

på kan vara en följd av en strävan mot att göra nyheter mer läsbara utan att förändra 

skriftspråket i sig. Det som har väckt våra funderingar under tiden vi har gjort denna 

undersökning är hur det kommande generationsskiftet inom journalistkåren kan påverka 

nyheternas språknivå och läsbarhet. Idag är vi vana vid korta nyheter på nätet, 140 

tecken på twitter och allt ska publiceras i ett högt tempo. Hellre snabbt än korrekt, kan 

vi ibland få intrycket av. Eftersom vi inte tror att papperstidningarna kommer att 

försvinna funderar vi kring hur skriftspråket kan se ut om fem-tio år, med tanke på 

teknikens utveckling och påverkan på språket. 

   Sammanfattningsvis kan vi säga att resultatet från vår kvantitativa analys förvånade 

oss, samtidigt som den kvalitativa analysen fick oss att se hur stora förändringar som 

har skett inom den visuella delen av nyhetsframställningen. 
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   Det sätt som vi tycker att Dagens Nyheter framställer sina nyheter på idag kan 

innebära att den referensram som tidigare fanns gradvis har förändrats och publiken har 

följt med i denna utveckling. Det är nu, mer än förr enligt oss, som nyhetsframställning 

ska locka till läsning. Med en tydlig gestaltning och ett bra samarbete mellan text och 

visuella element anser vi att journalistiken lättare kan fylla sitt syfte att förmedla 

nyheter till läsarna. 

 
5.2 Vidare forskning 
Under undersökningens gång kom tankar om nya infallsvinklar till hela tiden. Tyvärr 

hade vi inte möjlighet att ta med alla tankar och idéer i vår uppsats. 

När det kommer till vidare forskning tycker vi att det vore intressant att göra en 

liknande undersökning som den vi har gjort här, men med ett avsevärt större urval för 

att kunna få fram generaliserande resultat. Vi tror också att en liknande undersökning 

hade varit intressant att göra om ett antal år då det skett ett generationsskifte på 

tidningsredaktionerna och se hur detta kan påverka skriftspråket. Det kommer aldrig att 

sluta vara viktigt med korrekta nyheter, varken i innehåll eller framställning, så en 

liknande undersökning fast i större skala hade varit intressant. 

   Sett till skriftspråket skulle en undersökning kring hur språkrytmen har förändrats 

vara intressant, då det sätt vi valde att mäta språknivån på inte tar hänsyn just 

språkrytmen. Utifrån språkrytm och lix-värde hade det kanske gått att se hur det 

kommer sig att ett personligare språk, som i reportage och krönikor, har en så pass lägre 

lix-nivå som vi kunde se i urvalet av våra undersökningar. Att språket i till exempel 

reportage skiljer sig från hur språket i nyhetsartiklar ser ut är redan konstaterat, men vi 

hade velat veta vad det är i språket som skapar skillnaderna i läsbarhet av dessa texter. 

 

Precis som Hansson, Karlsson och Nordström (2010) har poängterat så tycker även vi 

att forskningen kring redigerarens roll i nyhetsframställningen är bristfällig. Vår 

undersökning har kunnat visa tendenser på vilken roll layout och iscensättning spelar 

för en nyhetstext och med stöd av gestaltningsteorin kan man se hur en nyhet kan 

gestaltas på flera olika sätt. Redigeraren har en stor roll som genom sitt sätt att gestalta 

en nyhet kan påverka hur läsarna ser på den verklighet som tidningen förmedlar. Vi tror 

att en undersökning där man följer en eller flera redigerares arbete under en tid och får 

höra deras tankebanor när de gestaltar en nyhet skulle vara intressant och relevant. 

 

Om man går ifrån nyhetsframställningen i sig och väljer att titta på vem som har skrivit 
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artikeln väcks funderingar kring hur stor roll det i slutändan spelar vem det är som sitter 

vid tangentbordet. Då vi ser klara tendenser på att redigeringen blir allt viktigare kan det 

vara intressant att göra en undersökning ur ett genusperspektiv där man skulle kunna se 

om språkbruk och förändringar i framställningen skiljer mellan män och kvinnor och 

hur den eventuella skillnaden ser ut idag jämfört med förr. Det går också att göra denna 

undersökning ur ett generationsperspektiv, som vi nämnt tidigare, men då för att se om 

det går att urskilja förändringar i språkbruket när texten ska tryckas redan nu. 
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Bilaga C Diagram från den kvantitativa analysen 
 

 
Läsbarhetsindex för de 30 undersökta artiklarna i kronologisk ordning från april 1999 till oktober 2013. 
 
 
 
 

 
Antalet ord per artikel av de 30 undersökta artiklarna. 
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De 30 undersökta artiklarnas ordantal per mening i varje artikel. 
 
 
 
 

 
Andelen långa ord av det totala antalet ord i varje artikel av de 30 undersökta artiklarna. 
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Andelen överlånga ord av det totala antalet ord i varje artikel av de 30 undersökta artiklarna. 
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Antal rader per artikel av de 30 undersökta artiklarna.! 
 
 
 
 

 
Genomsnittlig radlängd mätt i antal ord per rad i var och en av de 30 undersökta artiklarna. 
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De 30 undersökta artiklarna från DN sorterade efter vilken veckodag de publicerades. 
 
 
 
 

 
De 30 undersökta artiklarna från DN sorterade efter tema.  
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Bilaga D Kodningsmanual 
 

V1. 

Veckodag 

1. Måndag 

2. Tisdag 

3. Onsdag 

4. Torsdag 

5. Fredag 

6. Lördag 

7. Söndag 

 

V2. Tema 

1. Brott/Rättsväsende 

2. Ekonomi 

3. Utrikes 

4. Olyckor 

5. Politik 

6. Reportage* 

7. Sport 

8. Utbildning 

9. Vård/Omsorg 

 

V3. Totalt antal ord i ingress och 

brödtext 

[Skriv in tal] 

 

V4. Totalt antal långa ord i ingress och 

brödtext 

[Skriv in tal] 

 

 

 

V5. Totalt antal överlånga ord i ingress 

och brödtext 

[Skriv in tal] 

 

V6. Totalt antal meningar i ingress och 

brödtext 

[Skriv in tal] 

 

V7. Läsbarhetsindex 

[Skriv in tal] 

 

V8. Totalt antal rader i brödtext 

[Skriv in tal] 

 

V9. Genomsnittligt ordantal per rad i 

brödtext 

[Skriv in tal med en decimal] 

 

* De texter som kategoriseras som 

reportage (som är en genre) har även ett 

tema. Dessa teman är inte kodade 

eftersom reportagen tydligt skiljer sig 

från de övriga artiklarna i både längd 

och form. Skillnaderna förklaras enklare 

med genre än tema, därför kodar vi här 

även reportage som ett tema. 

 

Artiklarna är numrerade från 1-30, där 1 

är den artikel som är publicerad 15 april 

1999 och 30 är 15 oktober 2013.
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Bilaga E Datamatris 

Datum Veckodag Tema Ordantal Långa ord Överlånga ord 
Antal 
meningar LIX Antal rader Radlängd (ord) 

TEST! 5 8 412 135 9 25 49 
Tillagd i 
efterhand. 3,7 

4-15-1999 4 3 241 77 6 14 49 52 3,8 
4-15-1999 4 3 241 77 7 14 49 52 3,8 

10-15-1999 5 9 342 102 8 19 48 76 4,1 
10-15-1999 5 9 342 103 8 19 48 76 4,1 

4-15-2000 6 2 359 111 14 23 47 81 4,3 
4-15-2000 6 2 360 112 14 23 47 81 4,3 

10-15-2000 7 2 531 155 12 33 45 83 6 
10-15-2000 7 2 531 155 12 33 45 83 6 

4-15-2001 7 6 3107 728 44 240 36 481 6,3 
4-15-2001 7 6 3094 718 47 237 36 482 6,3 

10-15-2001 1 1 484 117 14 29 41 108 4,3 
10-15-2001 1 1 484 118 13 29 41 108 4,3 

4-15-2002 1 5 433 142 27 31 47 96 4 
4-15-2002 1 5 433 142 28 31 47 96 4 

10-15-2002 2 3 510 170 15 33 49 106 4,2 
10-15-2002 2 3 510 170 15 33 49 106 4,2 

4-15-2003 2 3 884 178 11 72 32 173 5,1 
4-15-2003 2 3 884 178 11 72 32 173 5,1 

10-15-2003 3 7 524 116 4 48 33 103 5,1 
10-15-2003 3 7 524 116 4 48 33 103 5,1 

4-15-2004 4 2 556 197 23 39 50 116 4,5 
4-15-2004 4 2 555 197 23 39 50 116 4,5 

10-15-2004 5 5 655 204 19 33 51 120 5,2 
10-15-2004 5 5 656 204 19 33 51 120 5,2 

4-15-2005 5 2 726 212 29 49 44 140 4,9 
4-15-2005 5 2 724 214 29 49 44 140 4,9 

10-15-2005 6 4 390 129 11 21 52 72 5 
10-15-2005 6 4 391 129 11 21 52 72 5 

4-15-2006 6 1 624 159 19 45 39 112 5,2 
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4-15-2006 6 1 623 158 19 45 39 112 5,2 
10-15-2006 7 5 593 157 11 27 48 106 5,4 
10-15-2006 7 5 593 156 11 27 48 106 5,4 

4-15-2007 7 7 393 112 1 29 42 73 5,1 
4-15-2007 7 7 395 112 1 29 42 73 5,1 

10-15-2007 1 8 493 138 13 39 41 103 4,3 
10-15-2007 1 8 492 138 13 39 41 103 4,2 

4-15-2008 2 1 465 124 15 28 43 97 4,5 
4-15-2008 2 1 467 125 15 28 43 97 4,6 

10-15-2008 3 2 347 83 6 22 40 66 5 
10-15-2008 3 2 347 83 7 22 40 66 5 

4-15-2009 3 5 367 134 13 23 52 69 4,8 
4-15-2009 3 5 367 134 13 23 52 69 4,8 

10-15-2009 4 5 383 108 9 26 43 70 5 
10-15-2009 4 5 384 109 9 26 43 70 5 

4-15-2010 4 5 462 134 20 29 45 97 4,3 
4-15-2010 4 5 463 134 17 29 45 97 4,3 

10-15-2010 5 9 444 110 5 33 38 86 4,7 
10-15-2010 5 9 444 109 6 33 38 86 4,7 

4-15-2011 5 5 405 134 26 35 45 86 4,3 
4-15-2011 5 5 405 134 26 35 45 86 4,3 

10-15-2011 6 5 588 157 17 43 40 109 5 
10-15-2011 6 5 588 155 17 43 40 109 5 

4-15-2012 7 6 4848 914 38 327 34 648 7,4 
4-15-2012 7 6 4824 911 50 322 34 648 7,4 

10-15-2012 1 5 607 155 24 46 39 107 4,9 
10-15-2012 1 5 608 156 26 46 39 117 4,9 

4-15-2013 1 8 520 156 19 32 46 99 4,8 
4-15-2013 1 8 522 155 19 32 46 99 4,8 

10-15-2013 2 1 722 102 5 43 31 116 5,7 
10-15-2013 2 1 722 102 5 43 31 116 5,7 

Det är endast en artikel per datum som är analyserad, men varje artikel förekommer två gånger i matrisen, den färgade raden är kodad av Josefine 
Sveningsson och den ofärgade av Joséphine Simar.  
 


