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1. INLEDNING 

1.1 utgångspunkter^ syfte och uppläggning 

Språket är föränderligt och varierande. Detta kommer till 

uttryck på flera sätt. För det första kan själva språksystemet 

variera mellan olika tidpunkter: nusvenskans språksystem är 

t ex inte detsamraa som fornsvenskans. För det andra kan inom 

ett och samma språksystem också språkbruket variera över 

tiden. Medan förändringar i språksystemet sker förhållandevis 

sällan och långsamt (under århundraden) inträffar förändringar 

i språkbruket relativt snabbt och ofta (under år och decen

nier) . Så har man t ex konstaterat att det s k moderna genom

brottet i litteraturen har en motsvarighet i en förändring i 

svenskt språkbruk under samma period (Engdahl 1962, Daneli 

1969-70, 1971-72). Under tiden kring 1880 förändras nämligen 

språkbruket snabbt och blir modernare och mer talspråksnära, 

dvs meningarna blir kortare, syntaxen mindre komplicerad, 

ordvalet mer vardagligt osv. Denna förändring har för övrigt 

därefter fortsatt, och utvecklingen tycks ännu ej helt ha 

avstannat (se t ex Grahn 1965, Pettersson 1974, Strand 1977, 

Björnsson & Hård af Segerstad 1979). 

Språkbruket kan emellertid även variera vid en och samma tid

punkt, nämligen mellan olika genrer eller texttyper. Detta 

har man naturligtvis känt till sedan länge - det är ju bl a 

denna idé som ligger bakom den sedan antiken härstammande 

uppdelningen av språkbruket i de tre huvudstilarterna hög-, 

låg- och mellanprosa (eller s k vitter prosa, normalprosa och 

ledig prosa). Genom bl a de ovan omtalade förändringarna i 

språkbruket har emellertid denna stilartsuppdelning blivit 

alltmera inaktuell och inadekvat. I stället har man börjat 

tala om funktions-, genre- eller kontextstilar, dvs indel

ningar som mera sätter språkbruket i relation till de specifika 

omständigheter som det producerats under (se t ex Ståhle 

1970:25-27, Teleman & Wieselgren 1970:32-35, Åkermalm 1979:23-

26). Detta har bl a lett till att undersökningar av exv tid



ningsspråk, reklamspråk, läroboksspråk, nyhetsspråk och elev

språk sett dagens ljus på senare tid (se t ex Grahn 1965, Pet

tersson 1974, Danielson 1975, Jörgensen & Svensson 1977 och 

Larsson 1982). 

Det är denna senare typ av språklig variation som behandlas i 

det följande. Därmed är dock inte sagt att tidsaspekten för 

den skull blir ointressant: all språkbeskrivning (oavsett om 

den gäller språkbruket eller språksystemet) måste betraktas i 

ett tidsperspektiv, och den föreliggande undersökningen kan 

med fördel ses som ett punktnedslag i en - i alla fall för 

närvarande - kontinuerligt fortgående förändring av språkbruket. 

Följande citat av Lars Grahn (1965:10) belyser hur synkrona 

och diakrona perspektiv exv kan berika varandra: 

"Den förenkling i riktning mot talspråket som kan iakttas 
har inte verkat lika starkt i alla de valda syntaktiska 
kategorierna eller i alla textslagen. Troligen är genre
tillhörigheten en starkt verkande faktor i stilutveck
lingen /.../." 

Syftet med den här undersökningen är att studera ett exempel 

på fenomenet språklig variation mot bakgrund av kontextuella 

och situationella faktorer. Undersökningen behandlar språk

bruket i morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage från 

1976, dvs språkbruket i en och samma genre i tre skilda medier. 

På så sätt vill undersökningen bidra till kunskapen såväl om 

det nusvenska tidningsspråket som om mekanismerna bakom 

språkbrukets variation över huvud taget. 

Det finns flera skäl att studera tidningarnas språkbruk och i 

synnerhet då morgon-, kvälls- och veckotidningsreportagens. 

Kvantitativa skäl är att omkring 75 % av allt tryck under ett 

år utgörs av tidningsmaterial (Språkdata 1976:9), att mellan 

30 och 60 % av allt tidningsmaterial utgörs av reportage 

(Bernow & österman 1979:109ff, SOU 1975/78:65) och att 

över 60 % av medelsvenssons sammanlagda lästid under en dag 

ägnas åt morgon-, kvälls- eller veckotidningsmaterial (Berg 

1982:1).^ Kvalitativa skäl är för det första att tidnings-

och reportagespråket kan antas utöva ett inte oväsentligt 

inflytande på allmänhetens språkbruk (och/eller attityder till 
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språkbruk) genom att dagligen tillhandahålla mönster och mo

deller av olika slag (jfr Cederschiöld 1924 (1897) :229, Grahn 

1965:3, Dahlstedt 1970:40f) och på så sätt bidra till den all

männa språkutvecklingen, för det andra att tidnings- och repor

tagespråket i sig själv kan antas vara den bästa spegeln av 

eller representanten för dagens allmänna skriftspråk (se t ex 

Hakulinen & Karlsson 1980:107f). 

För den som vill undersöka tidningsspråket variation och 

samtidigt ha kontroll över de bakomliggande omständigheterna 

finns i stort sett två olika framkomstvägar. Den ena innebär 

att man håller tidningen eller mediet konstant och studerar 

hur språkbruket varierar inom olika genrer eller avdelningar. 

Så har jag själv gjort i en tidigare studie (Strand 1977) och 

så har exv Lars Grahn gjort i sina undersökningar (1962, 1965). 

Den andra består i att man konstanthåller genren eller avdel

ningen och i stället varierar själva mediet eller tidningen. 

I föreliggande studie tillämpas det senare tillvägagångssättet, 

men självfallet kompletterar de båda metoderna varandra och 

tillsammans bör de ge en god bild av hur och varför språkbru

ket i olika genrer och tidningsmedier skiljer sig åt. 

Uppläggningen av den här aktuella studien förutsätter följande 

tre arbetsmoment; 

1) att man gör en kvantitativ beskrivning av språkbruket i 

ett antal texter; 

2) att man tar reda på i vilka icke-slumpmässiga avseenden 

språkbruket i dessa texter skiljer sig åt; 

3) att man tar reda på vad de konstaterade språkliga skill

naderna beror på, dvs försöker förklara varför språk

bruket i texterna uppvisar statistiskt signifikanta 

skillnader. 

Stilforskarna har i regel endast sysselsatt sig med den 

första uppgiften, ibland också med den andra, mera sällan med 

den tredje. Också i föreliggande studie kommer tonvikten att 

ligga på de två första uppgifterna, men även den tredje upp

giften kommer att beröras. 



I följande avsnitt (1.2) ges den huvudsakliga bakgrunden till 

föreliggande studie i form av en översikt över kvantitativ 

stilforskning. (Litteratur inom hjälpdiscipliner till under

sökningen, t ex inom statistik, grammatik, datorlingvistik 

och masskommunikationsforskning, tas däremot endast upp i 

sitt resp sammanhang.) Därefter presenteras undersökningens 

material, och valet av variabler och statistiska metoder 

diskuteras (1.3). I kap 2-5 redovisas de språkdrag som upp

visar statistiskt signifikanta skillnader mellan medierna, 

och i kap 6, slutligen, görs ett försök att dels tolka (6.1), 

dels förklara (6.2) vissa av dessa skillnader. 

1.2 Tidigare forskning 

Den svenska tidningsspråksforskningen är inte så omfattande 

som man kanske kunde tro - i alla fall inte om man, som här, 

begränsar den till att omfatta kvantitativa och korpusbaserade 

studier av språkbruket i renodlat tidningsmaterial, dvs morgon 

kvälls- och populärpress. Bort faller då undersökningar som 

t ex Daneils "Något om tidningssvenskans idrottsmetaforer" 

(196 2) och Åkermalms "Om verbet atombomba och liknande bild

ningar i nutida dagspress" (1965). Bort faller också studier 

som Språket i spalterna (1976) , Nordberg (1968) , Ahlgren 

(1969) eller Thelander (1970), vilka alla antingen inte är 

kvantitativa, korpusbaserade, språkbruksinriktade eller inte 

är utförda på renodlat tidningsmaterial. 

Den svenska tidningsspråksforskningen (såsom den definierats 

här) är emellertid bara en liten del av en mer omfattande 

forskningstradition inom såväl den svenska som utländska språk 

forskningen, nämligen den forskningsinriktning som. brukar gå 

under benämningen kvantitativ stilistik. Innan vi går närmare 

in på den svenska tidningsspråksforskningen kan det därför 

kanske vara på sin plats att först kortfattat presentera denna 

vidare tradition. 

Den internationella forskningen inom kvantitativ stilistik 

är synnerligen omfattande. Lägger man dessutom till språk



statistiska studier av Yules (1944), Zipfs (1949) eller Kerdans 

(1956) typ samt stora delar av den språksociologiska forsk

ningen blir mängden relevant internationell forskningslittera

tur i det närmaste oöverskådlig. Dess bättre finns det redan 

goda översikter av olika delar av den kvantitativa stilforsk

ningen i exv Thavenius (1972), Enkvist (1974) och Sandell 

(1977), och jag nöjer mig därför här att hänvisa till dessa 

översikter. Dessutom är det naturligtvis så att det är de 

svenska undersökningarna som har det främsta intresset i detta 

sammanhang. 

Tidigt ute med att använda kvantitativa metoder i Sverige var 

de litterärt inriktade stilforskarna. Framhållas här kan t ex 

Josua Mjöbergs Stilstudier i Tegnérs ungdomsdiktning (1911) 

och Helge GulIbergs Berättarkonst och stil i Per Hallströms 

prosa (1939). Över huvud taget har de litterärt inriktade stil

forskarna varit flitiga då det gäller att använda "Statistik i 

den litterära analysens tjänst" (Hallberg 1966). De språkdrag 

som studerats har varit av de mest skiftande slag: ordförråd, 

ordklasser, fundament och meningslängd, dock mera sällan ren

odlad syntax (se t ex förutom de redan nämnda Hassler-Göransson 

1967, 1969 och 1970, Cassirer 1970 och Wieselgren 1971). På 

senare tid tycks dock den kvantitativa inriktningen inom den 

litterära stilforskningen ha mattats av något - två av de 

senaste studierna är Thavenius (1972) och Hassler-Göransson 

(1976). En mycket omfattande men ännu ej publicerad studie är 

dock Bernt Olssons undersökning av stilepoker inom den svenska 

litteraturen under tiden 1600-1760 (Olsson 1980, 1983). 

Den kvantitativa traditionen inom dagens sakprosaforskning 

har flera utgångspunkter. Den äldsta av dessa utgörs av olika 

typer av vokabulärstudier - två tidiga exempel är bl a Melins 

Stenografins historia 2 (1929) och Widegrens Frekvenser i nu

svenskans debattspråk 1 (1935), några senare är Hassler-Görans

son (1966) och Eliasson (1972) . Hit hör också Sture Alléns 

omfattande undersökningar av nusvenskt tidningsspråk (se vidare 

nedan) vilka kan sägas utgöra något av en kulmen på denna 
2 forskningsinriktning. 



En annan och något yngre utvecklingslinje representeras av 

Sven Engdahls Studier i nusvensk sakprosa. Några utvecklings

linjer^ som kom 1962 och som framför allt behandlar menings-

byggnad och olika typer av stilistiska markörord: också-även^ 

bara-endast, inte-ej-icke, På Engdahl bygger t ex Grahn (196 2, 

1965), Westman (1968), Thelander (1970) och Danell (1969-70, 

1971-72). 

Den tredje och yngsta utvecklingslinjen utgörs av de talspråks

undersökningar som sedan mitten av 1960-talet bedrivits i 

Lund inom ramen för projektet Talsyntax; senare har dessa 

undersökningar utvidgats till att även omfatta skriftspråk inom 

ramen för systerprojektet Skrivsyntax. Dessa båda projekt har 

haft stor betydelse för den efterföljande forskningen, främst 

kanske tack vare publiceringen av två manualer vilka inne

håller en dokumentation av de analysprinciper som tillämpats 

inom projekten: Loman & Jörgensen Manual för analys och beskriv

ning av makrosyntagmer (1971) och Teleman Manual för grammatisk 

beskrivning av talad och skriven svenska (1974). De båda pro

jektens och manualernas betydelse ligger troligen främst på två 

plan: dels har de utgjort ett stöd för kommande forskning -

här fanns ju "färdiga" analysmetoder att utgå ifrån, dels har 

de ökat möjligheterna till mer rättvisande jämförelser mellan 

olika typer av textmaterial. Sammantaget har detta sannolikt 

haft en stimulerande effekt på den kvantitativa stilforskningen 

- under alla förhållanden har en rad kvantitativa undersökning

ar av såväl tal- som skriftspråk kommit till inom denna tra

dition på senare tid. Av talspråksundersökningarna kan t ex 

nämnas Jörgensen (1970, 1976, 1978), Einarsson (1971, 1978), 

Holmlund (1974), Saari (1975), Loman (1977), Laureys (1977), 

Jörgensen & Svensson (1977) och Svensson (1981), bland skrift

språksundersökningarna exv Westman (1974) , Pettersson (1974) , 

Danielson (1975) , Liljestrand (1976) , Hultman & Westman (1977) 

och Wollin (1981). 

Vid sidan av ovanstående tre huvudfåror finns dels de s k 

attributionsstudierna (se t ex Johannisson 19 83), dels läsbar

hetsundersökningar av olika slag (exv Björnsson 196 8, Vallhov 

1970). 



De svenska tidningsspråksundersökningarna faller i stort sett 

under någon av följande fyra grupper: grammatisk-syntaktiska 

studier^ vokabulärstudier, läsbarhetsstudier samt övriga 

studier. 

Grammatisk-syntaktiska studier. Hit hör Grahn (1962, 1965) , 

Danell (1969-70, 1971-72), Conon (1973), Westman (1974) och 

Strand (1977). Grahn (1962) behandlar ledare och reportage 

ur Dagens Nyheter från 1962 och Grahn (1965) innehåller en 

undersökning av sex olika genrer (utlandsreportage, ledare, 

kultur, allmänreportage, sport och kåseri) ur Dagens Nyheter 

från 1890 respektive 1964. I Danell (1969-70, 1971-72), vars 

material hämtats från konservativ och liberal stockholmspress, 

behandlas "Skillnader och utvecklingslinjer i inrikes ledarnas 

språk och stil under senare delen av 1800-talet". Conon (1973) 

är en undersökning av rubriksspråket på Dagens Nyheters första

sidor mellan 1910 och 1960. Westman (1974) innehåller en under

sökning av fyra olika s k bruksprosagenrer: broschyr-, läroboks-, 

tidnings- och debattexter. Tidningsmaterialet, som hämtats från 

flera olika slag av tidningar (DN, SvD, SDS, Exp, AB och Vi) 

vilka alla publicerats under hösten 1970, utgörs enligt Westman 

av "det allmänna tidningsmaterial som inte består av ledare, po

litiska analyser, recensioner, annonser, sportreportage, kåse

rier, noveller eller artiklar om olyckor eller (kända) perso

ner" och som handlar om "trafik, hälsa-sociala företeelser, 

skola, näringsliv-arbetsmarknad-ekonomi, mat, befolkning-

boende, miljö(vård) och diverse" (s 14). Westmans undersökning 

är för övrigt inte bara grammatisk-syntaktisk utan innehåller 

även uppgifter om grafiska förhållanden och textbindning samt 

ordförrådets struktur. Undersökningen är av speciellt intresse 

i det här sammanhanget därför att den dels behandlar fyra 

olika texttyper med vilka jämförelser kan göras, dels tar upp 

så många olika språkliga företeelser. Strand (1977), slutligen, 

är en studie av fyra olika genrer ur morgontidningen Dagens 

Nyheter från 1976 (ledare, kåserier, sport- och kulturartik

lar) . I denna undersökning finns också uppgifter om tidnings

texternas läsbarhet. 



Vokabulärstudier. Hit hör Carita Hassler-Göranssons Ordfrekven-

ser i nusvenskt skriftspråk (1966), vilken bl a innehåller en 

avdelning med dagspressmaterial från 1932-33 och 19 54. Till ; 

denna grupp hör också de omfattande forskningar som Sture 

Allén och hans medarbetare utfört på ett material om ca 1 

miljon löpord ur fem svenska morgontidningar från 1965 (Allén 

1970 och 1971, Allén et al 1975 och 1980). Undersökningarna 

avser ordförråd, ordförbindelser och ordled, och materialet 

är hämtat från tre olika genrer - utrikeskorrespondenternas 

rapporter, kultursidesartiklar och allmänna reportage - ur 

tidningarna GHT, SvD, DN, ST och SDS. På nämnda material har 

vidare Martin Cellerstam (1970) gjort en mer ingående studie 

av skillnaderna i de fem morgontidningarnas ordförråd - de 

allénska undersökningarna är däremot mera inriktade på det 

allmängiltiga hos tidningsspråket. 

Läsbarhetsstudier. Följande undersökningar innehåller uppgifter 

om läsbarheten hos olika slag av tidningstexter ; Björnsson 

1968 (dags- och veckopress, u å), Vallhov 1970 (olika genrer ur 

Aftonbladet från 1964) , Teleman m fl 1973 (olika genrer ur 

Dagens Nyheter från 1972) samt Björnsson & Hård af Segerstad 

1979 (morgon-, kvälls- och landsortstidningar från 1977-79). 

Övriga studier. Tidningsmaterial av olika slag använder också 

Gertrud Pettersson i sin avhandling om Reklamsvenska (19 74) 

liksom även psykologen Rolf Sandell i sin om Lingustic Style 

and Persuasion (1977). Petterssons undersökning ger bl a upp

lysningar om olika syntaktiska drag i annonser ur Dagens 

Nyheter, Femina och Allers från 1950-51, 1959 och 1967, Sandells 

om ordklasser, menings- och ordlängd m m i utrikestelegram 

(1958 och 1968) och konsumentinformation (1968) ur Dagens 

Nyheter och i annonser ur damtidningar (19 5 8 och 19 6 8) . 

Förutom de undersökningar som redan nämnts finns också en del 

studier av språkbruket i svenska eller svenskspråkiga (finlands

svenska) tidningar som utförts vid olika universitet i Finland 

(fr a Åbo, Oulu, Jyväskylä och Vasa handelshögskola). Lauren 

(1980) är bl a ett sådant exempel. 



* 

så ser 4- i stora ârag - bakgrunden ut till den föreliggande 

undersökningen. Vad finns det då att säga om denna forskning? 

Frågan gäller här dels den kvantitativa traditionen i all

mänhet, dels tidningsspråkforskningen i synnerhet. Om den 

kvantitativa traditionen i allmänhet har bl a följande iaktta

gelser gjorts av Rolf Sandell (1977:47) vilka bör vara av 

intresse i det här sammanhanget: 

"VJhatever measures have been employed in the quatitative 
study of style, there seems, to the outsider at least, to 
be a general unwillingness of such students to interpret 
their findings in any great depth. Too often, the output 
of a quantitative study of style is a mere listing of the 
parameters of a particular population on whatever variables 
have been measured. Too seldom are data interpreted in terms 
of the goings-on in the mind of the writer, or, more general
ly, in terms of conditions prevailing to the particular 
populations under study. 

This impression of almost exclusive preoccupacation with 
data-gathering, to the neglect of data-interpretation, is 
associated with another impression, that many quantitative 
studies of style follow the strategy of the blind hen: if 
one pecks frequently and scatteredly, one is bound to find 
at least something worth swallowing. In the area of quanti
tative stylistics, this means employing as great a number 
of variables as possible, since this increases the chances 
of stumbling upon a significant-appearing difference. The 
alternative, and more sound strategy of choosing a smaller 
number of variables on the basis of explicit and specific 
hypothesis about what may be worth studying seems not to 
be very widespread." 

Sandells kritik är möjligen något tillspetsad men har enligt 

min mening ändå ett visst fog för sig. Förhoppningsvis drabbar 

dock denna kritik den föreliggande undersökningen i något 

mindre grad - i alla fall görs i denna studie försök att 

dels tolka resultaten genom att sätta in data i sammanhang 

som är vidare än de rent språkliga (6.1), dels relatera språk

bruket till kontexten via hypoteser av olika slag (6.2). 

Man kan dessutom resa två principiella invändningar mot den 

sandeilska kritiken. 



1. Att beskriva språkbruket i ett material innebär att man 

lägger ett grammatiskt raster över materialet. Detta raster, 

vars output alltså är själva språkbeskrivningen, innehåller 

en mängd olika språkvariabler vilka alla redan är mer eller 

mindre givna av grammatikens regler och strukturer. Accepterar 

man inte detta kan man heller inte beskriva språkbruket i 

materialet, vilket i sin tur innebär att man inte heller kan 

relatera språkbruket (annat än i form av enstaka språkvariab

ler) till kontextens och språksituationens faktorer. 

2. Sandells kritik implicerar eller förutsätter användningen 

av experimentella metoder (se Sandell 1977:48). Som är bekant 

från språksociologiska studier av t ex Labov (1970) och andra 

är emellertid detta en tveeggad metod i språkvetenskapliga 

sammanhang: risken är nämligen att själva experimentet och 

observationerna omdefinierar förhållandena så mycket att de 

inte längre är desamma som i den ursprungliga situation som 

skulle undersökas, vilket i så fall får konsekvenser även för 

språkbruket (jfr även 6.2.6 nedan). 

Sandels kritik är därför kanske inte så träffande som det vid 

första påseende kan förefalla. Det finns emellertid också en 

annan typ av kritik som man kan rikta mot en hel del av den 

kvantitativa stilforskningen. Denna kritik kan beskrivas som 

en metodisk kritik. Mitt intryck av denna forskning är nämligen 

att den ofta uppvisar brister i fråga om representativitet 

och tillförlitlighet, eller, kanske riktigare, att ambitions

nivån ofta är låg i dessa avseenden. Sällan finner man t ex 

någon öppen eller särskilt utförlig diskussion av undersök

ningsmaterialens storlek eller av lämpliga urvalsprinciper 

eller av vilka statistiska analys-och bearbetningsmetoder som 

använts eller av hur undersökningsvariablerna utformats och 

definierats. För läsaren är det därför ofta svårt - för att 

inte säga omöjligt - att bedöma hur pass tillförlitliga och 

representativa undersökningsresultaten är (jfr Strand 1983). 

I föreliggande undersökning har förhållandevis stor vikt lagts 

vid sådana olika moment liksom även vid dokumentationen av 



de använda metoderna; andra forskare bör ju ges möjlighet att 

pröva metoderna och själva få bedöma resultatens grad av repre

sentativitet och tillförlitlighet ( se vidare 1.3 nedan). 

Kritiken av den kvantitativa traditionen i allmänhet är i flera 

fall även tillämplig på tidningsspråksforskningen. Här skall 

därför endast konstateras att denna forskning hittills så gott 

som uteslutande varit inriktad på morgontidningarnas språk, 

och då i synnerhet Dagens Nyheters, medan kvälls-, vecko- och 

populärpressens språk knappast alls är undersökt. I fråga om 

språkliga variabler har tidningsspråksforskningen däremot varit 

förhållandevis mångsidig - här återfinns nämligen de flesta av 

de variabler som man brukar förknippa med en allsidig kvanti

tativ beskrivning av språkbruket. 

1.3 Material, variabler och metoder 

1.3.1 Material 

Undersökningen har utförts på en ordklass- och innehållsanaly

serad reportagekorpus som tagits fram inom projektet Tidnings

språk, vilket finansierats av humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. En utförlig presentation av denna korpus och 

av hur den har tagits fram och analyserats ges i Strand (19 84). 

Här nedan lämnas därför endast några kortfattade upplysningar 

om korpusen till hjälp för den fortsatta läsningen. 

Materialurvalet har skett i två olika huvudsteg: framtagning 

av artiklar och framtagning av sampel. Anledningen till detta 

är att jag velat ta fram ett material som dels är represen

tativt för reportagen i de utvalda tidningarna (se nedan) 

under den aktuella tidsperioden (dvs kalenderåret 19 76), dels 

har en omfattning som är någorlunda hanterlig och lämplig för 

bl a ordklassanalys. Dessa något motstridiga krav har jag 

försökt tillgodose på följande sett. Först har ett förhållande

vis stort och representativt material om 3 44 artiklar (eller 

ca 325 000 löpord) tagits fram. Därefter har dessa artiklar 

fått genomgå en innehållsanalys varvid varje artikel förts 

till en eller vanligen flera av 17 olika ämneskategorier 



(vilka dessa ämnen är framgår av tabell 6.2.2.a i kap 6). Till 

sist har jag med utgångspunkt i innehållsanalysen upprättat 

en miniatyr av det större materialet bestående av 30 2 200-ords-

sampel hämtade ur de 344 artiklarna. ("Reportage" har huvud

sakligen definierats operationellt, som en produkt av vissa 

kriterier samt olika steg i denna urvalsprocedur.) 

Miniatyren har sedan dels genomgått en grammatisk analys och 

kodning, dels matats in i och lagrats i dator för fortsatt 

bearbetning. Den grammatiska analysen bygger därvid å ena 

sidan på Allén (1971) och Teleman (1974), å andra sidan på 

egna modifieringar av dessa båda system. 

Tabell 1.3.1.a nedan visar det färdiga resultatet av den ovan 

beskrivna urvalsproceduren som alltså i detalj kan studeras i 

Strand (1984). (I tabellen nedan och i det följande kallas 

reportagen för enkelhetens skull ofta för M, K resp V.) 

Tabell 1.3.1.a Morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage-

materialets omfattning: antal tidningar, antal 

sampel, samplens medellängd och standardavvikel

se samt antal löpord 

antal antal medel- standard- antal 

Mediùm tidningar sampel längd avvikelse löpord 

M 5 100 209 7.1 20 869 

K 4 100 207 6.2 20 735 

V 6 102 207 6.0 21 156 

Totalt 15 302 208 6.5 62 760 

Som kan utläsas av tabellen har materialet hämtats från 15 

olika tidningar: 5 morgontidningar (Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Göteborgsposten 

och Arbetet), 4 kvällstidningar (Aftonbladet, Expressen, Göte

borgstidningen och Kvällsposten) och 6 veckotidningar (Se, 



Fib-aktuellt, Lektyr? Vi, Året Runt, Hemmets Veckotidning). 

Varje medium representeras vidare av 100 (102) olika sampel 

om ca 200 ord vardera: morgontidningarna bidrar därvid med 

20 sampel var (5 χ 20), kvällstidningarna med 25 (4 χ 25) och 

veckotidningarna med 17 (6 χ 17). Totalt sett omfattar materia

let sålunda 3 χ 100 (102) χ ca 200 ord, dvs drygt 60 000 ord. 

(Att sampellängden inte är exakt 200 ord utan varierar något 

har att göra med urvalskriterierna: inga sampel får nämligen 

omfatta avbrutna meningar - detta för att meningslängden skall 

kunna beräknas på ett korrekt sätt. Varje sampel börjar därför 

på nytt textstycke och löper sedan framåt till och med den 

grafiska mening som kommer närmast före eller efter 200 löpord 

från utgångspunkten. Den variation i sampellängd som detta ger 

upphov till är emellertid försumbar och har ingen praktisk 

betydelse? variansanalys visar att det inte finns några signi

fikanta skillnader mellan mediernas sampelmedellängder: F = 1.3 

och ρ >0.28.) 

Det kan i det här sammanhanget också vara av intresse att se 

hur fördelningen av författare är i materialet. I tabell 1.3.1.b 

och c nedan visas dels hur många författare det går på varje 

sampel inom resp medium, dels hur många olika författare 

som finns representerade inom resp medium. 

Tabell 1.3.1.b Antal sampel med en, två, tre och fyra för

fattare i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportagen 

Antal sampel med M K V Totalt 

• 1 förf 99 95 93 287 

2 " 0 3 8 11 

3 " 1 2 0 3 

4 " 0 0 1 1 

S:a sampel 100 100 102 302 

S:a förf 102 107 113 322 



Tabell 1.3.1.c Antal olika författare inom morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportagen 

Författarförekomst M K V Totalt 

1 gång 66 48 54 168 

2 gånger 16 19 15 50 

3 1 5 5 11 

4 0 1 2 3 

5 0 0 1 1 

Summa 83 73 77 233 

Skillnaderna mellan medierna är som framgår av tabellerna inte 

särskilt anmärkningsvärda men de är ändå tillräckligt tydliga 

för att tendensen skall vara klar: M har både fler engångs-

författare än K och V och fler olika författare över huvud 

taget. 

Det bör emellertid observeras att dessa skillnader inte får 

uppfattas som en brist i materialets sammansättning. I den 

mån materialet är representativt, vilket, som påpekats ovan, 

varit en av avsikterna med urvalet, bör nämligen dessa förhål

landen direkt återspegla respektive mediums egenart. 

1.3.2 Variabler 

Undersökningen omfattar följande grupper av variabler: lix, 

ordförråd, ordklasser och anföringar. Det finns flera skäl 

till varför just dessa fyra grupper valts. 

Ett skäl är att de tillsammans ger en någorlunda allsidig 

beskrivning av språkbruket i reportagen; därmed bör de också ha 

någonting väsentligt att säga om respektive mediums egenart. 



Ett annat skäl är att de - med undantag av anföringsvariablerna 

- erbjuder goda möjligheter till jämförelser med andra under

sökningar, något som torde framgå av avsnitt 1.2 ovan. 

Ett tredje skäl är att tidigare forskning visat att framför

allt lix, ordförråd och ordklasser hör till de mera kontext

känsliga variabelgrupperna (se t ex Björnsson 1968, Danielson 

1975 och Strand 1977 vad gäller lix och exv Gellerstam 1970, 

Westman 1974, Hultman & Westman 1977 och Einarsson 1978 vad 

gäller ordförråd och/eller ordklasser). Syntax har däremot 

visat sig vara en föga kontextkänslig variabelgrupp. I synner

het gäller detta kategorin satsdelar. Av t ex Einarssons 

studie (1978:138ff) framgår bl a att satsdelarna fördelar sig 

ungefär lika i såväl tal- som skriftspråk liksom även i såväl 

de högre som de lägre socialgruppernas språkbruk. Det finns 

därför all anledning att här inte ta med denna variabeltyp, 

inte minst också därför att man med hjälp av enbart lix och 

en del av ordklassvariablerna kan få fram uppgifter som säger 

en del om syntaxen, t ex graden av komplexitet. Vad anföring-

arna beträffar finns så vitt jag vet inte några tidigare 

studier att stödja sig på varför själva undersökningen här 

får utvisa i vad mån dessa är kontextberoende eller ej. 

Ett fjärde skäl är att dessa variabler (lix möjligen undantaget) 

inte bara säger någonting om språkbruket utan också kan använ

das för att dra slutsatser om andra företeelser som t ex 

mediernas innehåll och framställningssätt i vidare mening. 

Ett femte skäl är slutligen att de valda variabeltyperna alla 

visat sig vara kvantifierbara och möjliga att mäta på ett 

reliabelt sätt. Problem i detta sammanhang har därvid endast 

ordklassanalyserna erbjudit - övriga analyser har nämligen 

kunnat utföras på maskinell väg. Hur problemen med ordklass

analyserna lösts framgår av Strand (19 84). 



1.3.3 Statistiska metoder 

Den statistiska bearbetningen har gjorts inom programpaketet 

SAS (Statistical Analysis System) på OZ:s IBM/Amdahl-system. 

Därvid har inte ett och samma tillvägagångssätt använts över 

hela linjen utan metoderna har fått växla något beroende på de 

olika variablernas egenart och frekvens. 

Läsbarhetsvariabler. Här avses de fyra variabler som förekom

mer i kap 2, dvs lix, meningslängd, ordlängd och långa ord. 

Dessa variablers medelvärden har beräknats på följande sätt 

(metod 1). Först har värden för de olika variablerna tagits 

fram för vart och ett av de 30 2 samplen (dvs antal ord per 

mening, antal långa ord per 100 ord osv). Därefter har samplen 

delats in i olika grupper (dvs i morgon-, kvälls- och veckotid-

ningsampel), varvid nya sammanfattande värden, dvs medel- och 

spridningsvärden, beräknats för dessa grupper med utgångspunkt 

i de först framräknade värdena på sampelnivå. Tillvägagångs

sättet innebär att varje sampel får lika stor vikt vid beräk

ningarna. 

En alternativ metod (metod 2) hade här varit att beräkna medel

värdena för de olika grupperna direkt utan att gå omvägen över 

de enskilda samplen, ett förfarande som i stället skulle ha 

gett varje ord lika vikt. Det är inte likgiltigt vilken av me

toderna man använder eftersom de i regel leder till olika 

resultat, och det är därför också viktigt att veta vilken 

metod som använts då man jämför resultat från olika under

sökningar med varandra. Under följande omständigheter leder 

dock de båda metoderna till samma resultat: 

1. alla sampel är (ungefär) lika långa, 

2. variablen är av typen antal X per Y ord, och 

3. kvoten X/Y är ej alltför liten (säg minst 0.1). 

I vårt fall innebär detta att metod 1 och 2 leder till ungefär 

samma resultat vad gäller variabeln långa ord men till olika 

resultat för variablerna ordlängd och meningslängd eftersom 

dessa två inte uppfyller krav 2 ovan. Meningslängden blir 



t ex i genomsnitt ett ord kortare om man tillämpar metod 2 i 

stället för 1, vilket har att göra med att antalet meningar, 

till skillnad från antalet ord, varierar en hel del från sampel 

till sampel. Tilläggas kan att vill man få fram uppgifter om 

variabelvärdenas spridning mellan de olika texterna inom en 

och samma textgrupp, t ex för att kunna utföra variansanalys 

(se nedan), är naturligtvis metod 1 den enda möjligheten. 

Vid signifikansprövningen av läsbarhetsvariablerna har s k 

envägs variansanalys utnyttjats (se SAS User's Guide 1979:120 

ff). Variansanalys är ett statistiskt test som innebär att 

man jämför variabelmedelvärdenas variation (varians, sprid-

ning) mellan olika grupper med motsvarande variation inom 

samma grupper. Om det därvid visar sig att variationen mellan 

grupperna är större än variationen inom grupperna är variabeln 

snedfördelad, och om denna snedfördelning är tillräckligt stor 

kan skillnaden: mellan grupperna anses statistiskt signifikant. 

Eftersom man aldrig helt kan utesluta möjligheten att (en del 

av) variationen är slumpmässigt betingad, brukar man som 

statistiskt signifikanta betrakta de fall där sannolikheten 

för slumpens inverkan är mindre än 0.05. Så görs även här. 

I föreliggande undersökning jämförs tre olika textgrupper 

med varandra. I sådana fall är det adekvata tillvägagångssättet 

enligt statistisk expertis följande (Siegel 1956:159f): 

"Mien three or more samples or conditions are to be compared 
in an experiment, it is necessary to use a statistical test 
which will indicate whether there is an over-all difference 
among the k samples or conditions before one picks out any 
pair of samples in order to test the significance of the 
difference between them. / / It is only when an over-all 
test (a k sample test) allows us to reject the null hypothe
sis that we are ̂ ustiiied in employing a procedure for 
testing significant differences between any two of the k 
samples." 

Arbetsgången är alltså denna: först testar man alla grupperna 

mot varandra samtidigt och därefter - om detta första test 

ger signifikant utslag - fortsätter man med att testa de 

olika grupperna mot varandra i parvisa kombinationer för att 

utröna mellan exakt vilka av grupperna som de signifikanta 

skillnaderna finns. För detta senare ändamål har här använts 



Duncan's multiple range test (se SAS User's Guide 1979:191ff), 

ett test som simultant jämför olika gruppers medelvärden med 

varandra och (medelst bokstavskombinationer) pekar ut de 

grupper som signifikant skiljer sig från varandra. Gränsen 

för slumpens variation har också för detta test satts till 

ρ < 0.05. 

För att ett statistiskt test skall kunna tillämpas krävs i 

regel att vissa bestämda villkor är uppfyllda. Den metod som 

diskuterats här, dvs variansanalys med F-test, är ett s k 

parametriskt test, vilket bl a förutsätter att data är 

normalfördelade (jfr Siegel 1965:19). Detta är dock inte all

tid fallet när det gäller språkliga företeelser. Det finns 

emellertid skäl att anta att läsbarhetsvariablerna är approxi

mativt normalfördelade. Dels avser dessa inte enstaka språk

liga företeelser utan medelvärden av sådana företeelser (jfr 

Brodda 1979:61), dels är antalet berörda sampel här förhållan

devis stort (dvs 100 + 100 + 102, se 1.3.1 ovan). Mot denna 

bakgrund och efter samråd med statistiskt expertis på QZ har 

variansanalys sålunda bedömts vara både möjligt och lämpligt 

att använda i detta sammanhang. 

Ordförrådsvariabler. Dessa skiljer sig i flera avseenden från 

de föregående läsbarhetsvariablerna. Den centrala frågan i 

kap 3 gäller nämligen vilka frekvenser som olika enstaka ord 

(t ex han, hon, jag, vi) och vissa grupper av ord (t ex en-

gångsord) har i skilda delar av materialet. Att intresset är 

inriktat mot bl a frekvenser och enstaka ord (och inte som i 

kap 2 på kvotmedelvärden) för med sig en rad viktiga konsekven

ser för den statistiska hanteringen av variablerna. (I vissa 

fall beräknas visserligen även ordens relativa frekvenser, exv 

i procent av antalet löpord, men på grund av ordförrådsvariab-

lernas känslighet för textlängden, måste även dessa relativa 

frekvenser hanteras med största försiktighet, dvs på samma 

sätt som råfrekvenserna, vilket sålunda innebär att endast 

texter av i stort sett samma längd kan jämföras.) 



För det första kan man här inte utgå från att variablerna är 

normalfördelade. För det andra får man räkna med att de före

teelser som dessa variabler mäter kommer att uppvisa tämligen 

skiftande frekvenser: somliga kommer att vara högfrekventa och 

andra så lågfrekventa att de över huvud taget inte går att 

testa om de inte först slås ihop med andra ordvariabler (detta 

gäller t ex ettfrekvensorden). Jämfört med variablerna i 

kap 2 är dock alla enskilda ord att betrakta som lågfrekventa; 

inga enskilda ord kommer exv upp i frekvenser kring 10 belägg 

per sampel eller om sammanlagt 1000 belägg per textgrupp. 

Uppgifter om de enskilda ordens frekvenser blir således endast 

meningsfulla för textgrupperna som helhet. För vissa grupper 

av enskilda ord, t ex antal graford eller engångsord, gäller 

dock att de också skulle kunna studeras med utgångspunkt i 

varje enskilt sampel. Någon anledning att göra detta har emel

lertid inte funnits (jfr t ex Westman 1974:184). 

Att använda variansanalys eller något annat parametriskt test 

är sålunda uteslutet i detta sammanhang. Det är därför nöd

vändigt att välja ett icke-parametriskt test som bygger på 

råfrekvenser i stället för medel- och spridningsvärden. Ett 

vanligt sådant är chitvåtestet (se t ex Henrysson 1965:102ff 

eller Vejde 1966:339ff). Detta innebär att man jämför en 

variabels observerade frekvens med dess förväntade eller 

teoretiska frekvens. Om de observerade frekvenserna därvid 

avviker tillräckligt mycket från de förväntade anses variablen 

vara signifikant snedfördelad. Som bas vid beräkningen av de 

teoretiska frekvenserna har därvid alltid använts det samman

lagda antalet löpord inom de textgrupper som skall jämföras 

med varandra- Signifikansnivån har satts till ρ<0.05.^ 

En fördel med chitvåmetoden är vidare att den är tillämpbar 

på förhållandevis lågfrekventa företeelser. Ingen av de teore

tiska frekvenserna får dock vara mindre än 5, vilket i vårt 

fall innebär att ett ord måste ha en totalfrekvens av minst 

15 i materialet som helhet för att kunna testas. En nackdel 

med testet som framhållits av bl a Martin Gellerstam (1970:54 

ff) är att det ger extrema utslag vid höga frekvenstal. Som 



redan påpekats kan emellertid inga av ordförrådsvariablerna 

betraktas som speciellt högfrekventa. 

I övrigt har signifikansprövningen gått till på samma sätt 

som tidigare beskrivits för läsbarhetsvariablerna, dvs först 

har ett s k over-all-test gjorts och därefter - om det visat 

sig befogat - parvisa jämförelser mellan de olika textgrup

perna. 

Ordklassvariabler. Kapitel 4 innehåller åter en delvis ny typ 

av variabler som i vissa avseenden påminner om läsbarhets

variablerna och i andra avseenden om ordförrådsvariablerna. 

Ordklassvariablerna är av två slag: dels huvudkategorierna 

(t ex substantiv, adjektiv, verb osv), dels olika slag av 

subkategorier till dessa huvudkategorier (t ex personbeteck

nande substantiv eller verbalsubstantiv). Både huvud- och sub-

kategorierna beräknas som kvoter. Som tidigare framgått (jfr 

metod 1 och 2 ovan) kan dessa uttryckas på åtminstone två olika 

sätt: antingen i antal belägg per 100 ord med utgångspunkt i 

varje enskilt sampel eller i procent av det totala ordantalet; 

för subkategorierna tillkommer dessutom möjligheten att 

relatera antalet belägg till närmast högre subkategori eller 

till respektive huvudkategori. 

Det har tidigare påpekats att dessa båda metoder under vissa 

omständigheter leder till ungefär samma resultat, bl a får 

variablerna inte ha alltför låga frekvenser och/eller ha allt

för låg spridning i materialet. Nu är det dock så att ordklass

variablernas frekvenser kan variera ganska mycket. Av de 

sammanlagt 17 huvudkategorierna har 11 totalfrekvenser på ca 

1000 belägg eller mer inom respektive textgrupp (vilket alltså 

i genomsnitt motsvarar minst 10 belägg per sampel) medan 6 

ligger klart under denna gräns. För subkategoriernas del inne

bär detta naturligtvis att endast en bråkdel av dem kommer 

upp i råfrekvenser kring ca 1000 belägg per textgrupp eller 

mer (i stort sett gäller detta endast för vissa av de substan-

tivitiska subkategorierna). 



Den s k metod 1 kan följaktligen endast tillämpas på vissa av 

ordklassvariablerna, nämligen de mest högfrekventa, vilket 

alltså innebär att vi skulle behöva använda både metod 1 och 2 

i det här samraanhanget. I detta läge har jag valt att gå till

väga på det sätt som passar alla ordklassvariabler och använt 

metod 2, dvs det totala antalet belägg i respektive text

grupp har dividerats med det totala antalet löpord i text

gruppen och därefter multiplicerats med 100. En följd av detta 

är att chitvåtestet använts vid signifikansprövningen· Till

vägagångssättet har därvid varit detsamma som för ordförråds-

variablerna. Liksom tidigare har också signifikansnivån satts 

till ρ < 0.05. 

För att få en uppfattning om hur metod 1 och 2 verkligen slår 

i praktiken har jag emellertid prövat båda metoderna på vissa 

av ordklassvariablerna, närmare bestämt på de s k huvudkatego

rierna, vilka, som tidigare påpekats, består av såväl hög- som 
g 

lågfrekventa variabler. 

En jämförelse mellan ordklassernas medelvärden beräknade enligt 

metod 1 resp 2 visar att en kritisk gräns mycket riktigt tycks 

ligga just vid omkring frekvensen 1000 belägg per textgrupp. 

För följande sex variabler, vars frekvenser alla ligger över 

1000 belägg, är överensstämmelsen mellan de båda metoderna 

total (om man räknar med en decimals noggrannhet): konjunk

tioner, adverb, prepositioner, pronomen, verb och substantiv. 

Detsairana gäller dessutom för kategorin artiklar, vars frekvens 

ligger på omkring 800 belägg per textgrupp. Sannolikt beror 

överensstämmelsen här på att denna ordklass är förhållandevis 

jämnt fördelad över samplen trots sin något lägre frekvens. 

För de övriga 11 variablerna med frekvenser under 1000 belägg 

per textgrupp ger de båda metoderna däremot olika resultat. 

Tendensen är därvid den att ju lägre frekvensen är, desto 

större blir skillnaden (i alla fall relativt sett) mellan 

medelvärdena beräknade enligt de olika metoderna (metod 1 ger 

hela tiden ett högre och sannolikt mer missvisande värde). 



Detta om medelvärdesberäkningarna. Också när det gäller de två 

signifikanstesten, dvs variansanalysen och chitvåmetoden, är 

förhållandet det att i vissa fall blir utfallet detsamma, i 

andra fall olika. Inte i något fall ger dock de båda testen 

direkt motstridiga resultat. 

Utfallet av de båda testen kan närmare beskrivas på följande 

sätt. När variansanalysen ger utslag ger chitvåmetoden alltid 

samma utslag. Detta gäller för variablerna substantiv, adjek

tiv, pronomen, verb, adverb, konjunktioner, infinitivmärke, 

artiklar, particip och oanalyserbar enhet. När chitvåtestet 

ger utslag ger däremot inte alltid variansanalysen utslag. 

Chitvåtestet reagerar med andra ord för fler skillnader än 

variansanalysen, och detta gäller då framför allt de mer 

lågfrekventa variablerna. Utfallet förefaller mycket rimligt 

med tanke på att chitvåtestet enligt handböckerna är förhål

landevis oberoende av frekvensen och fördelningens form. 

Noteras kan vidare att de tre mest högfrekventa ordklass^ 

variablerna, dvs substantiv, pronomen och verb, alla får samma 

utfall med såväl chitvåtestet som variansanalysmetoden, vilket 

tyder på att ordklassfrekvenserna inte varit så höga att de 

på något sätt skulle ha äventyrat chitvåtestets tillämpning. 

Anföringsvariabler. Dessa variabler förekommer i kap 5 och bak

om rubriken döljer sig flera olika slags variabler: dels antal 

anföringar av olika slag, dels ordklass- och ordförrådsvariab-

ler. Anföringsvariablerna är vidare tämligen lågfrekventa 

(högst 1-2 belägg per sampel). Det har därför fallit sig natur

ligt att behandla dessa variabler på samma sätt som ordklass-

och ordförrådsvariablerna. Sålunda har råfrekvenser utnyttjats 

och procenttal räknats fram med utgångspunkt i den totala 

textmassan inom respektive textkategori eller med utgångs

punkt i närmast högre subkategori. Vidare har chitvåmetoden 

i förekommande fall använts som signifikanstest. 



1.3.4 Statistisk noggrannhet 

Ett variabelmedelvärdes statistiska noggrannhet är beroende 

av två saker: dels av variabelns spridning, dels av hur många 

observationer (antal sampel) som beräkningen av medelvärdet 

grundar sig på. Känner man spridningen och antalet observatio

ner kan man beräkna ett s k konfidensintervall (se t ex Henrys

son 1965:72-76) vilket anger hur pass exakt ett variabelmedel

värde är (med en viss grad av sannolikhet) eller hur många 

sampel/observationer som behövs för att uppnå önskad grad av 

noggrannhet. 

I tabell 1.3.4 nedan anges konfidensintervall (95 %) för några 

av undersökningens olika variabler. Det bör därvid påpekas att 

dessa variabler valts med tanke på sina förhållandevis höga 

spridningsvärden. Detta innebär att undersökningens övriga 

variabler, vars konfidensintervall alltså inte redovisas här, 

kan antas uppvisa en högre grad av noggrannhet än de variabler 

som förekoromer i tabellen nedan. Det bör här också sägas att 

värdena för variablerna lix, meningslängd, ordlängd och långa 

ord nedan alla avser M-reportagen medan substantivets värden 

härrör från K-reportagen. 

Tabell 1.3.4 Standardavvikelse, antal observationer, medelvär

den och konfidensintervall (9 5 %) för några olika 

variabler 

standard- antal medel-r konf idens inter-

Variabel avvikelse obs värde vall 

lix 7 .9 100 43 .0 + 1.5 enheter 

meningslängd 4 .2 100 16 .0 + 
0.8 ord/mening 

ordlängd 0 .5 100 5 .2 0.1 bokst/ord 

långa ord 6 .1 100 24 .7 
+ 
1. 2 långa ord/ 
100 ord 

substantiv 5 .4 100 26 .2 + 
1.1 subst/100 
löpord 



Siffrorna i tabellen utläses så att det sanna lixmedelvärdet 

ligger mellan 41.5 och 4 4.5 enheter (med en sannolikhet av 9 5 

%), att meningslängdens sanna medelvärde ligger mellan 15.2 

och 16.8 ord per mening (med en sannolikhet av 95 %) osv. 

Av ovanstående beräkningar inser man lätt att det inte är någon 

mening med att ange medelvärdena med större noggrannhet än 

högst en decimal, och att lix, som grundar sig på två olika 

variabler, nämligen meningslängd och långa ord, inte bör anges 

med någon decimal alls (vilket för övrigt också är helt i 

enlighet med rekommendationerna i Björnsson 1968:79). 



2. LIX 

I det här kapitlet diskuteras morgon-, kvälls- och veckotid

ningsreportagen med avseende på Björnssons (1968) läsbarhets

index, lix.^ Avsikten är att ta reda på om det finns några 

skillnader mellan dels de tre medierna, dels reportagegenren 

och andra tidningsgenrer. De erhållna uppgifterna skall senare 

bl a användas som underlag vid en diskussion om förhållandet 

mellan språkbruk och kontext (se kap 6). 

En av fördelarna med lix är att det kan användas både som läs-

barhetsmått och som språkligt mått. Som språkligt mått ger lix 

en uppfattning om bl a graden av grammatisk komplexitet och 

lexikalisk precision. I det följande redovisas därför uppgifter 

inte bara om lix utan även om de mått som lix bygger på, dvs 

meningslängd och andel långa ord. För jämförelsens skull har 
2 dessutom lagts till variabeln ordlängd. 

2.1 Jämförelser mellan medier 

De fyra variabler som studeras i detta kapitel fördelar sig på 

reportagen enligt nedanstående tabell: 

Tabell 2.1.a Medelvärden för lix, meningslängd, långa ord och 

ordlängd i morgon-, kvälls- och veckotidnings-
3 reportage 

Variabel M K V Totalt 

Lix 43. .0 38. .0 36. .0 39 . 0 

Ord/mening 16. .0 13. .1 13. .7 14 .3 

% Långa ord 26. .4 24. .7 22. .0 24 .4 

Bokst/ord 5. .2 5, .0 4. .9 5 .0 



Huvudtendensen i tabellen är mycket tydlig och den kan beskri

vas som M>K>V. Detta innebär alltså att M har signifikant 

högre lix, längre meningar, fler långa ord och längre ord än 

K som i sin tur utmärker sig på motsvarande sätt i förhållande 

till V. Det enda undantaget från denna huvudtendens finns 

mellan X och V där variabeln meningslängd inte uppvisar någon 

signifikant skillnad. 

Av tabellen kan vidare utläsas att M:s lixvärde beror på att 

M har såväl längre meningar som fler långa ord än K och V; 

skillnaden mellan K och V beror däremot enbart på att K har 

fler långa ord än V. Därvid bör observeras att variabeln långa 

ord svarar för 60-65 % av respektive mediums lixvärde medan 

meningslängden svarar för 35-40 %. Variabeln långa ord har 

sålunda klart större betydelse för mediernas lixtal än menings-

länden. En intressant skillnad kan också noteras mellan ord

längden och de långa orden. Medan skillnaden i ordlängd är 

störst mellan M och K är skillnaden i långa ord störst mellan 

K och V. Detta kan tolkas så att benägenheten att undvika 

långa ord är något starkare markerad i V. 

Så långt kan vi alltså slå fast följande: 

- det finns signifikanta skillnader mellan de tre medierna 

- rangordningen mellan medierna är M > K > V 

- skillnaderna kommer tydligast till uttryck hos ordvariablerna 

De konstaterade skillnaderna är emellertid begränsade till en 

enda genre, reportage. En intressant fråga i det här samman

hanget är naturligtvis om motsvarande skillnader också finns 

mellan medierna i sin helhet. Vi kan här jämföra med en studie 

av Björnsson & Hård af Segerstad (1979:27, 29) som innehåller 

lixuppgifter av det slaget för ett antal olika dagstidningar 

från 1977-79: 



Tabell 2.1.b Lix, meningslängd och långa ord för olika dags

tidningar från 1977-79 

Tidning lix ord/mening % långa ord 

DN 47 17 30 

G-P 47 17 30 

SvD 47 16 31 

S.DS 47 17 30 

AB 43 15 28 

Kvp 42 15 27 

Exp 41 14 27 

GT 38 13 25 

En jämförelse mellan denna tabell och den föregående visar 

tydligt två saker: 

- skillnaderna mellan morgon- och kvällstidningsreportagen 

följer skillnaderna mellan morgon- och kvällstidningarna i 

sin helhet 

- reportagens lixvärden är klart lägre än lixvärdena för tid

ningarna i sin helhet: för morgontidningarna är skillnaden i 

genomsnitt 4 lixenheter, för kvällstidningarna 3 enheter 

Tyvärr innehåller Björnsson & Hård af Segerstad (1979) inte 

några motsvarande uppgifter för veckotidningar. Jämförelser 

kan emellertid göras med Björnsson (1968:105) som innehåller 

sådana uppgifter (dock inte för några av de tidningar som ingår 

i föreliggande undersökning). Det visar sig då att det första 

påståendet ovan också gäller för reportagen i veckotidningarna, 

däremot inte det andra. V-reportagen tycks i stället ha något 

högre lixvärden än veckotidningarna som helhet. Att det för

håller sig så är egentligen ganska naturligt om man betänker 

att veckotidningarnas inre struktur är helt olika dagstidning

arnas - i veckotidningarna finns ju knappast några andra 

genrer som skulle kunna tänkas ha högre lixvärden än repor

tagen. 



Sammanfattningsvis: De skillnader som konstaterats föreligga 

mellan M-, K- och V-reportagen är av samma slag som skillna

derna mellan dessa medier som helhet. De slutsatser vi drar av 

skillnaderna mellan reportagen bör därför också vara giltiga 

för medierna i sin helhet. 

2.2 Jämförelser mellan genrer 

I föregående avsnitt konstaterades att M- och K-reportagens 

lixtal är lägre än lixtalen för dessa tidningsmedier i sin 

helhet. Av detta kan man dra slutsatsen att det finns en hel 

del annat material i morgon- och kvällstidningarna med högre 

lixtal än i reportagen. Vi skall nu därför jämföra reportagen 

med några andra tidningsgenrer för att få en bättre uppfatt

ning om hur reportagen förhåller sig till annat tidningsspråk. 

Strand (1977:52) innehåller uppgifter om lix, menings längd och 

långa ord för kåserier, sportartiklar, ledare och kulturartiklar 

ur morgontidningen Dagens Nyheter från (februari) 1976. Värdena 

för de olika genrerna framgår av nedanstående tabell: 

Tabell 2.2.a Lix, meningslängd och långa ord för olika genrer 

ur Dagens Nyheter från 1976 

Genre lix ord/mening % långa ord 

Ledare 51 

00 1—1 

32.3 

Kultur 47 18.0 29.4 

Sport 41 14.1 26.7 

Kåseri 31 11.9 19.1 

En jämförelse mellan denna tabell och tabell 2.1.a ovan visar 

att reportagen ligger på ungefär samma nivå som sportartiklarna, 

dvs under ledarna och kulturartiklarna men över kåserierna (ob

servera att avståndet mellan sport och kåseri är exakt lika 

stort som det mellan sport och ledare). M placerar sig visser-

2 8  



ligen något över sportartiklarna, K och V däremot något under, 

men i stort sett gäller en mittplacering för reportagen oavsett 

medium. Av detta och av tidigare jämförelser kan vi dra slut

satsen att genreskillnader ofta betyder mer än medieskillnader. 

Uppgifterna i tabellen ovan gäller dock endast en enda tid

ning och ett enda medium. Samma förhållande mellan genrerna 

kan emellertid även iakttas för kvällstidningen Aftonbladet 

från 1964 (Vallhov 1970:208): 

Tabell 2.2.b Lix, meningslängd och ordlängd för olika genrer 

ur Aftonbladet från 1964 

Genre lix ord/mening % långa ord 

Ledare 50 20 .3 30.1 

U tiands r epor tage 49 14.8 34.1 

Kultur 48 

γΗ 00 1 
1 29.8 

Sport 43 13.6 29.7 

Allmänna inrikes
reportage 42 13.1 28.8 

Kåseri 40 16.6 23.8 

En jämförelse med tabell 2.1.a visar att reportagen ligger 

i mitten också här, dvs mellan ledarna och kåserierna. (Medel

värdet av 42 och 49 är 45.5. Tar man hänsyn till att inrikes

reportagen är ca två gånger vanligare än utrikesreportagen 

blir medelvärdet i stället 44.3). Förhållandet mellan de olika 

tidningsgenrena tycks med andra ord vara tämligen stabilt: 

trots tidsskillnaden och trots att mediet här är ett annat 

ligger ordninger^ mellan genrerna i stort sett fast. Tidsskill

naden gör dock att Aftonbladsreportagen från 1964 ligger klart 

högre än kvällstidningsreportagen från 197 6 (Aftonbladsrepor

tagen från 1976 har lix 37).^ Intressant att notera är att 

genrevärdena för Aftonbladet 196 4 och Dagens Nyheter 19 7 6 tycks 

ligga på ungefär samma nivå. Tidsskillnaden på 12 år tycks 

sålunda ha ungefär samma betydelse för den språkliga utform



ningen som skillnaden i medietillhörighet. 

2.3 Tillämpning av Björnssons lixtolk 

I det här avsnittet skall vi avslutningsvis tillämpa Björns

sons s k lixtolk på lixvärdena från de två föregående avsnit

ten.^ Hur lixvärdena skall tolkas framgår av nedanstående 

tabell (jfr Björnsson 1968:88ff): 

Tabell 2.3 Björnssons lixtolk 

ord/me % långa tolk

Texttyp lix ning ord ning 

Barn- och ungdomsböcker 27 12 15 mycket lätt 

Skönlitteratur 33 15 18 lätt 

Dags- och veckopress 39 14 25 medelsvår 

Saklitteratur 47 18 29 svår 

Facklitteratur , 56 20 35 mycket svår 

Som framgår av lixtolken kan V-reportagen (lix 36) karakterise

ras som lätta till medelsvåra, K-reportagen (lix 3 8) som medel

svåra och M-reportagen (lix 43) som medelsvåra till svåra. Det 

framgår vidare att reportagen som helhet (lix 39) placerar sig 

mitt i det medelsvåra intervallet medan de övriga tidnings

genrerna uppvisar en klar spännvidd: de kan beskrivas som 

lätta till svåra. När det gäller svårighetsgraden kan repor

tagespråket med andra ord karakteriseras som det skrivna all-

män- eller normalspråket per se. 



3. ORDFÖRRÅD 

I det här kapitlet behandlas omfattningen av och innehållet 

i reportagens ordförråd. Syftet är att ta reda på dels i vad 

mån de tre medierna skiljer sig åt, dels hur reportagen som 

helhet förhåller sig till andra texttyper; uppgifterna skall 

sedan tjäna som underlag för en diskussion om förhållandet 

mellan språkbruk och kontext. När det gäller ordförrådets 

omfattning tillkommer det metodiska syftet att pröva några 

olika sätt att mäta detta. Kapitlet innehåller också en exkurs 

där ordförrådet i artiklar om brott och nöjen behandlas. 

3.1 Ordförrådens omfattning 

Många är de - mer eller mindre komplicerade - ordförrådsmått 

som sett dagens ljus under tidernas lopp. Under 1900-talet har 

bidrag lämnats av t ex Yule (1944), Zipf (1949), Ellegård 

(1960), Guiraud (1954, 1959), Herdan (1956, 1960, 1966) och 

Muller (1968, 1977). De mått som kommer att redovisas här är 

alla mycket enkla (OVIX-måttet möjligen undantaget). Mina skäl 

för detta är främst två: 

1. Enklare mått är oftast lättare att tolka och begripa än mer 

sammansatta, som t ex bygger på invecklade formler av olika 

slag. 

2. Det finns för närvarande knappast något mått som på ett 

fullgott sätt tillåter jämförelser mellan textmängder av 

varierande omfattning (jfr Gellerstam 1970:47-4 8). 

Vill man jämföra ordförrådens omfattning i olika textmassor 

är man sålunda hänvisad till korpusar av (ungefär) samma stor

lek, och i det läget är det förstås bara en omväg att använda 

komplicerade mått som syftar till att utjämna skillnader i 

textlängd. 



3.1.1 Olika ord 

Ett mått som naturligt inställer sig när man vill mäta ett 

ordförråds omfattning är antalet olika graford. Grafordens 

fördelning i materialet framgår av tabell 3.1.1.a nedan. 

Tabell 3.1.1.a Antal löpord och antal olika graford i morgon-, 

kvälls- och veckotidningsreportage 

Medium antal löpord antal olika graford 

M 20 869 6 467 

K 20 735 6 118 

V 21 156 6 145 

Totalt 62 760 14 239 

Av tabellen kan utläsas att M har den mest omfattande vokabu

lären (enligt detta sätt att mäta). Iakttagelsen bekräftas av 

chitvåtestet. Enligt detta är skillnaden mellan de tre text

grupperna signifikant på nivån 0.1 %. Parvisa jämförelser mel

lan medierna med samma metod visar vidare att skillnaden mellan 

M och V är signifikant på samma nivå och att skillnaden mellan 

M och K är signifikant på nivån 1 %. Mellan K och V finns, som 

tydligt framgår av tabellen, däremot inte några signifikanta 

skillnader. 

Siffrorna i tabellen ovan kan jämföras med motsvarande siffror 

i Westmans undersökning av bruksprosa (1974:183), vilken om

fattar fyra olika korpusar om drygt 20 000 ord vardera; jämfö

relsen bör här sålunda kunna göras utan att problemet med 

varierande textlängder uppkommer. 

Jämförelsen mellan tabell 3.1.1.a och 3.1.1.b nedan visar att 

reportagen över lag innehåller fler olika graford än de fyra 

texttyper som ingår i Westmans undersökning, vilket man kanske 

inte hade väntat sig. Som framgår når inte ens tidnings texter

na i Westmans material, vilka dock ligger högst bland bruks



prosatexterna, upp till reportagens nivå. 

Tabell 3.1.1.b Antal löpord och antal olika graford i 

bruksprosatexter 

Texttyp antal löpord antal olika graford 

Broschyr 20 911 5 024 

Tidning 21 764 5 929 

Lärobok 23 015 5 881 

Debatt 21 239 4 937 

Totalt 86 929 15 116 

Ordförråden i reportage- och bruksprosatexterna kan också 

jämföras med hjälp av ett av Tor Hultman utarbetat ordvaria-

tionsindex, OVIX, varvid skillnaden mellan de olika textgrup

perna framstår ändå tydligare. 

I Hultman & Westman (1977:264) ges OVIX-måttet på formlen 

V = där V = antalet olika graford, Ν = antalet löpord 

och K = 1/OVIX. Löser man ut OVIX erhålls i stället följande 

formel, vilken direkt kan användas för att beräkna texternas 

ordvariationsindex: 

OVIX = 
log (2 - log V) 

log Ν 

OVIX-måttet är ursprungligen konstruerat för mätningar av 

ordförråden i enstaka texter av varierande längd i intervallet 

ca 200 - 3000 ord. Till skillnad från Hultman har jag emeller

tid inte beräknat OVIX på de enskilda texterna utan på text

grupperna som helhet. OVIX-måttet ger då något högre värden 

(det är sålunda känsligt för textlängder upp mot 20 000 ord). 

För att råda bot på detta har jag räknat om de värden som 

Hultman anger för Westmans bruksprosatexter så att en rätt

visande jämförelse skall kunna göras. Tyvärr har jag inte 



kunnat beräkna några motsvarande siffror för gymnasistmate

rialet, eftersom uppgifter om antalet olika graford saknas 

för detta. 

Kär följer nu en tabell över Westm.ans och mina textgrupper 

rangordnade efter fallande OVIX-index. 

Tabell 3.1.1.c Reportage- och bruksprosatexter rangordnade 

efter Hultmans OVIX (ordvariationsindex) 

Textgrupp OVIX 

M 89.3 

K 85.8 

V 85.1 

Tidning 81.6 

Lärobok 78.6 

Broschyr 74.3 

Debatt 72.9 

Reportage 87.7 

Bruksprosa 79 .5 

OVIX-måttét placerar sålunda M överst. Närmast under M kommer 

K och V, båda med ungefär samma index. Därefter följer bruks-

prosamaterialet med tidningstexterna i spetsen. Skillnaden 

mellan bruksprosa- och reportagematerialen som helhet är om

kring 8 enheter. Ungefär lika stor är skillnaden mellan högsta 

och lägsta text inom bruksprosamaterialet (tidnings- resp 

debattexterna). Rangordningen mellan de olika textgrupperna 

blir alltså precis densamma med OVIX-måttet som med antalet 

olika graford. 

Skillnaderna mellan bruksprosa- och reportagematerialen kan 

förklaras på åtminstone två olika sätt. Den ena förklaringen 

har att göra med materialens olika sammansättning. Westmans 

korpusar innehåller betydligt färre texter än mina (ca 20 i 



genomsnitt mot omkring 100). I gengäld är bruksprosatexterna 

betydligt längre än reportagetexterna (ca 1000 ord i genom

snitt mot omkring 200) . Det är inte osannolikt att man kan 

återföra skillnaderna i ordförråd på dessa förhållanden. Vis

serligen är textgrupperna totalt sett ungefär lika stora, dvs 

de innehåller alla omkring 20 000 löpord, men det ligger ju 

nära till hands att anta att ordförrådet är större i de kor-

pusar som består av fler - om än kortare - texter, eftersom 

dessa därmed troligen kommer att omfatta fler ämnen. 

Den andra förklaringen skulle helt.enkelt vara den att reporta

gen har ett mer varierat ordförråd än bruksprosatexterna, dvs 

att skillnaderna skulle bero på textgruppernas olika egenart. 

För att vi har att göra med en verklig skillnad och inte bara 

en metodisk artefakt talar bl a det faktum att reportagens 

uppgift - till skillnad från bruksprosatexternas - bl a är att 

skildra händelser av alla de slag. 

Ett definitivt svar på denna punkt skulle emellertid kräva 

ytterligare undersökningar. Teoretiskt sett är problemet lätt 

att lösa: det är bara att göra om undersökningarna och tilläm

pa samma metod på båda materialen. 

På grund av homonymiförhållandena i språket är antalet olika 

graford inte ett helt exakt mått på ett ordförråds omfattning: 

skillnaden mellan ord som visserligen har samma form men som 

tillhör olika lemman framgår ju t ex inte (jfr exv pron man, 

subst^ man 'karl' och subst2 man 'hår). Det bör därför här 

också vara av intresse att studera ordförrådens omfattning 

med utgångspunkt i de kodade graforden eller - med en kortare 

term - kodorden. 

Jämfört med lemmatiserade ord är kodorden i denna undersök

ning i vissa fall ofullständigt analyserade (skillnaden mellan 

bestämd form sg av substantiven arm och arme, dvs armen, fram

går t ex inte), i andra fall mer detaljerat analyserande 

(subst barn räknas t ex som två olika ord i sg och pl obest 

form). Oavsett detta torde emellertid de allra flesta fall av 

homonymi ha eliminerats vid den grammatiska kodningen av graf-



orden. Tabell S.l.l.d nedan visar kodordens fördelning på de 

olika tidningsmedierna. 

Tabell S.l.l.d Kodord i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage: antal samt ökning från graford i % 

Medium 

antal olika 

kodord 

ökning från graford 

i % 

M 7 111 10 .0 

K 6 790 

o
 

1—1 1—1 

V 6 764 

rH O
 

1—1 

Totalt 15 803 

o
 

1—1 1—1 

Som framgår är tendensen här densamma som i tabell 3.1.1.a ovan 

över antalet olika graford. Också chitvåtestet ger samma resul

tat som tidigare; skillnaden mellan M och K är emellertid nu 

signifikant på nivån 5 I» i stället för 1 %. Denna skillnad mot 

tidigare kan återföras på förhållandet att K har den största 

procentuella ökningen av antalet olika ord när det gäller väx

lingen från graford till kodord. Som framgår av tabellen ovan 

har kväll ökat med 11.0 % olika ord medan de två övriga tid

ningsmedierna ökat med omkring 10 %. 

Slutsatsen av jämförelsen mellan de två ordförrådsmåtten blir 

alltså att det mindre nyanserade måttet, antal olika graford, 

tycks duga ganska bra när det gäller att mäta och jämföra 

omfattningen av olika textmassor, en iakttagelse som onekligen 

kan ha en viss praktisk betydelse. 

3.1.2 Engångsord 

Ett intressant specialfall av de olika orden är engångsorden. 

1 tabell 3.1.2.a nedan visas hur dessa fördelar sig på 

reportagen. 



Tabell 3.1.2.a Engångsord i morgon-, kvälls- och veckotidnings-

reportage : antal graford. antal kodord samt 

ökning från graford till kodord i % 

antal engångs- antal engångs-

Medium graford kodord ökning i % 

M 4 509 4 990 10 .7 

K 4 170 4 672 12.0 

V 4 255 4 723 11.0 

Totalt 9 325 10 490 12 .5 

Av tabellen framgår att M har de flesta engångsorden, vilket 

gäller för både graforden och kodorden. Iakttagelsen bekräftas 

av chitvåprövningen som, vad gäller graforden, ger resultatet 

att M har signifikant fler ord än såväl K som V. I båda fallen 

ligger signifikansnivån på 0.1 %. Mellan K och V finns däremot 

inte några signifikanta skillnader. För kodorden är tendensen 

densamma som för graforden. Skillnaderna mellan medierna är 

dock något mindre även här (jfr tabell 3.1.1.d ovan). 

Jämför man nu tabellerna 3.1.1.a, 3.1.1.d och 3.1.2.a ovan 

framgår tydligt att engångsorden utgör merparten av alla olika 

ord. Det bör därför vara av intresse att här också redovisa 

några siffror på engångsordens andel av antalet olika ord inom 

respektive medium. 

Tabell 3.1.2.b Engångsordens andel av antalet olika ord i 

morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage; 

graford resp kodord 

Medium andel engångsgraford andel engångskodord 

M 69.7 70.2 

K 68.2 68.2 

V 69.2 69.8 

Totalt 6 5.5 66.4 



Som kan utläsas av tabellen är skillnaderna mellan medierna 

mycket små; engångsordens andel av antalet olika ord tycks 

ganska konstant ligga på omkring 6 9 %. Av tabellen kan också 

utläsas att detta gäller såväl graforden som kodorden. Däremot 

sjunker värdet till ca 66 % då man betraktar materialet som 

helhet, vilket naturligtvis är en följd av den ökade material

storleken (ca 60 000 mot 20 000 ord) 

3.1.3 Täckningsgrad 

I föregående avsnitt har bl a behandlats engångsordens andel 

av antalet olika ord i medierna. Av intresse här är emellertid 

också engångsordens andel av det totala antalet löpord inom 

respektive medium, dvs engångsordens täckningsgrad. Denna visas 

i tabell 3.1.3.a nedan 

Tabell 3.1.3.a Engångsord i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage: andel graford och andel kodord av 

textmassan 

Medium andel graford andel kodord 

M 21.6 23.9 

K 20.1 22.5 

V 20.1 22.3 

Totalt 14.9 16.7 

Redan tidigare har framgått att M innehåller signifikant fler 

engångsord än såväl K som V. Denna skillnad mellan medierna 

visar sig bestå även i tabellen ovan över engångsordens andel 

av antalet löpord inom respektive reportagetyp. Engångsorden • i 

Γ1 täcker ca 1.5 % mer av textmassan än i K och V, vilket gäller 

för både graforden och kodorden. Att engångsordens andel av 

den totala textmassan är avsevärt lägre beror naturligtvis 

bl a på att ett och samma ord kan förekomma som engångsord i 

flera av medierna. 



Ett annat mått på täckningsgrad, vilket föreslagits av Carita 

Hassler-Göransson, är det så kallade £2.0' mäter summan 

av frekvenserna för de 10 vanligaste orden i en text (eller 

som här: textgrupp). Om måttet säger hon själv bl a följande 

(Hassler-Göransson 1976:13): 

"Denna karakteristika har valts i stället för Yules välkända 
parameter K huvudsakligen för att den är betydligt enklare 
att hantera. Den avser liksom K att mäta graden av ordför
rådets koncentration, och det finns därför anledning att 
vänta sig ett starkt samband mellan F]^o och K. Korrelations
koefficienten mellan F^q och K har beräknats i tre tidigare 
studerade material och befanns vara 0.9 6 för tjugo stickprov 
à 10 000 löpord ur böcker av Ivar Lo-Johansson (H-G 1970, 
1971) och 0.79 för femton stickprov à 10 000 löpord från 
femton olika författare (H-G 1968). Det förefaller alltså 
som om överenstämmeIsen mellan F^q och K skulle vara mera 
markant då stickproven härrör fran samme författare än då 
de hämtats från olika personer." 

Måttet är av intresse i det här sammanhanget bl a därför att 

det vänder blickarna mot en annan del av ordförrådet, nämligen 

de högfrekventa orden. En fördel med måttet är vidare att det 

uppvisar ett förhållandevis svagt samband med antalet olika 

graford. I en beräkning som Hassler-Göransson gjort (1976:24) 

blev korrelationerna mellan de två variablerna inte högre än 

-0.25. som redovisas i tabell 3.1.3.b nedan, bör alltså 

säga något väsentligen annat än de tidigare redovisade måtten. 

Tabell 3.1.3.b F^^ i morgon-, kvälls- och veckotidningsrepor

tage: graf- och kodordens antal och andel av 

textmassan 

F^Q för ^10"^ andel F^^ för ^10*^ andel 

Medium graford av löpord kodord av löpord 

M 4 097 19.6 3 128 15.0 

K 4 151 20.0 3 188 15.4 

V 4 158 19.7 3 249 15.4 

Totalt 12 354 19.7 9 479 15.1 



Av tabellen kan utläsas att summan av de tio vanligaste ordens 

frekvenser varierar mycket lite mellan de tre medierna och någ

ra signifikanta skillnader har heller inte kunnat registreras. 

Det är alltså inte så att summan av de 10 vanligaste orden är 

lägst i M, vilket man annars kunde ha väntat sig med tanke på 

bl a de tidigare resultaten. Betraktar man täckningsgraden för 

de kodade graforden finns mycket riktigt tendensen också där, 

men skillnaderna är alltför små för att ge några signifikanta 

utslag. 

Påfallande i tabellen ovan är skillnaden mellan grafordens an

del av textmassan (ca 20 %) och kodordens (ca 15 %). Denna 

skillnad ger en uppfattning om hur vanlig homonymin är i det 

allra översta frekvensskiktet. Man kan här också lägga märke 

till att engångsorden och de tio vanligaste orden tillsammans 

täcker ca 40 % av textmassan (jämför tabell 3.1.3.a ovan). 

Innan några slutsatser dras om förhållandena i den övre delen 

av reportagens ordförråd skall ytterligare några täcknings

grader studeras· Det mått som skall användas kan beskrivas som 

summan av det antal ord som behövs för att uppnå en viss täck

ningsgrad, här bestämd till 10, 20, 30, 40 och 50 % av text

massan. Hur många ord som behövs för att uppnå de olika täck

ningsgraderna framgår av tabellerna 3.1.3.c (graford) och 
2 3.1.3.d (kodord) nedan. 

Tabell 3.1.3.c Täckningsgrader för morgon-, kvälls- och vecko-

tidningsreportage ; : antal graford som behövs för 

att täcka 10, 20, 30, 40 respektive 50 % av 

textmassan 

Teckningsgrad 
textmassan 

i % av M K V Totalt 

10 4 4 4 4 

20 11 10 11 11 

30 22 21 21 22 

40 59 57 52 57 

50 174 159 134 163 



Tabell 3.1.3.d Täckningsgrader för morgon-, kvälls• och vecko-

tidningsreportage : antal kodord som behövs för 

att täcka 10, 20, 30, 40 respektive 50 % av 

textmassan 

Täckningsgrad i % av M K V Totalt 

textmassan 

10 6 6 6 6 

20 16 15 15 16 

30 37 35 33 35 

40 103 98 00
 

00
 

99 

50 283 263 220 276 

Flera saker är värda att lägga märke till i tabellerna ovan. 

Först kan konstateras att skillnaden mellan medierna är så gott 

som obefintlig för täckningsgrader upp till omkring 20 %. Att 

det tidigare prövade måttet inte gav något signifikant ut

slag var alltså ingen tillfällighet. 

Vid täckningsgraderna 30 % (för kodorden) respektive 40 % (för 

graforden) börjar emellertid en ganska tydlig skillnad att 

visa sig, en skillnad som sedan håller i sig och blir än mer 

markerad vid täckningsgraderna 40 och 50 %. Skillnaden innebär 

att det går åt ett lägre antal ord för att täcka en lika stor 

del av textmassan i V jämfört med K och i K jämfört med M. 

Anledningen till det är att orden i V har högre frekvenser än 

orden i M. Och ju högre frekvenser orden har, desto färre ord 

går det förstås åt för att uppnå en viss bestämd täckningsgrad; 

och omvänt. 

Skillnaden kan också uttryckas så att M innehåller fler olika 

ord än K, som i sin tur innehåller fler olika ord än V. Störst 

är skillnaden mellan M och V. Därefter kommer skillnaden mellan 

K och V och sist skillnaden mellan M och K. I M täcker 174 graf-

ord 50 % av textmassan, vilket är 2.7 % av alla graford. I K 

b e h ö v s  d e t  1 5 9  g r a f o r d  e l l e r  2 , 6  %  f ö r  a t t  t ä c k a  5 0  % .  I V ,  



slutligen, fordras 134 graford, vilket är detsamma som 2.2 % av 

alla graford. 

Tabellen över kodordens täckningsgrad visar på samma tendenser 

som grafordstabellen. En skillnad är dock att antalet ord här 

stiger något. För täckningsgraden 50 % är siffrorna för M 2 83 

ord (4.0 % av alla kodord), för K 263 ord (3.9 %) och för V 

220 ord (3.3 %) 

I stort sett pekar sålunda resultaten i samma riktning som 

tidigare (jfr tabellerna 3.1.1.a, 3.1.1.d och 3.1.2.a ovan). 

En intressant avvikelse är dock att skillnaden mellan K och V 

här är större än skillnaden mellan M och K - för både engångs-

orden och antalet olika ord fanns ju den betydelsefulla skill

naden mellan M å ena sidan och K och V å den andra. Tabell 

3.1.3.c och d ovan visar emellertid att det i vissa fall även 

finns tydliga skillnader mellan K och V. Dessa skillnader tycks 

dock endast gälla de allra mest högfrekventa delarna av ord

förrådet. 

3.1.4 Summering 

Flera olika mått på omfattningen av reportagens ordförråd har 

behandlats i det föregående: antal olika graford, antal olika 

kodord, Hultmans ordvariationsindex, antal engångsord (graford 

och kodord) samt olika täckningsgrader. Av dessa gav alla utom 

vissa av täckningsgraderna det entydiga resultatet att M inne

håller signifikant fler olika ord än K och V. Denna skillnad 

mellan medierna visade sig framför allt bero på M:s överskott 

av engångsord. Mellan K och V har däremot inte några påtagliga 

skillnader noterats. Av jämförelserna med bruksprosagenrerna 

har vidare framkommit att reportagen över lag innehåller fler 

olika ord än dessa. 

Slutligen har måttsexercisen i 3.1 också visat att det förhål

landevis enkla och lättberäknade måttet antal olika graford 

duger bra då det gäller att mäta och jämföra ordförrådets 

storlek i olika textmassor (av samma omfattning). Andra mått, 

som t ex antal olika kodord eller antal engångsord, vilka kan 



vara mer krävande att få fram, ger nämligen i stort sett samma 

resultat. 

3.2 Ordförrådens innehåll 

3.2.1 Snedfördelade ord 

Alla kodord med f >. 15 i materialet som helhet har signifikans-

prövats med chitvåmetoden (se 1.3.3 för närmare detaljer). 

Totalt finns det 15 803 olika kodord i reportagematerialet. 

Begränsningen till ord med f^15 innebär att signifikanspröv-

ningen omfattar 439 ord, vilket är 2.8 % av alla kodord: från 

det mest högfrekventa och (hll) med f = 1 802 till över (gl) 

m fl med f = 15 (beteckningarna inom parentes visar ordens 

grammatiska kod - se bilaga 1). 

103 ord, dvs 23 % av de 439 orden, har visat sig vara signifi

kant snedfördelade i materialet (se bil 2, tabell 3:1). Av 

dessa kan 44 ord rubriceras som formord och resterande 59 som 

innehållsord. Tabell 3.2.1.a och b nedan visar närmare vilka 

ordklasser som de signifikant snedfördelade orden hänför sig 

till. 

Tabell 3.2.1.a De signifikant snedfördelade formordens fördel

ning på olika ordklasser: antal enheter, antal 

belägg och medelfrekvens 

Ordklass antal enheter antal belägg medelfrekvens 

Artiklar 2 1 431 715.5 

Idiom: X 3 130 4 3.3 

Konjunktioner 6 2 782 463.7 

Prepositioner 12 2 997 249.8 

Pronomen 21 2 667 127.0 

Totalt 44 10 007 227.4 



Tabell 3.2.1.b De signifikant snedfördelade innehållsordens 

fördelning på olika ordklasser: antal enheter, 

antal belägg och medelfrekvens 

Ordklass antal enheter antal belägg medelfrekvens 

Räkneord 1 23 23.0 

Adj ektiv 2 107 53.5 

Förkortningar 5 141 28.2 

Adverb 12 752 62.7 

Verb 19 3 095 162.9 

Substantiv 20 451 22.6 

Totalt 59 4 569 77.4 

Jämför man tabell 3.2.1.a och b ovan finner man bl a att drygt 

40 % av de signifikant snedfördelade orden är formord, vilket 

får anses som en hög siffra. Visserligen är signifikanspröv-

ningen här begränsad till ett frekvensskikt där de flesta av 

formorden bör finnas (dvs f^l5), men resultatet är ändå över

raskande med tanke på att det tidigare inte sällan hävdats att 

formorden alls inte skulle vara stilskiljande (se t ex Tha-

venius 1972:42-62 för en översikt av den diskussionen). 

Ser man till antalet belägg framgår vidare att formorden är 

ungefär dubbelt så många som innehållsorden (jfr även formor

dens och innehållsordens medelfrekvenser). Formordens 10 007 

belägg upptar 15.9 % av textmassan medan innehållsordens 4 569 

belägg upptar 7.3 %. Sammanlagt täcker de signifikant sned-

fördelade orden med f >15 sålunda omkring en fjärdedel (23.3 %) 

av den totala textmassan. 

Intressant att notera här är också hur många signifikant sned-

fördelade enheter det finns inom varje ordklass. Av tabellerna 

ovan framgår att flest enheter har pronomen, verb och substan

tiv (19-20), minst antal har artiklar, idiom:x, räkneord och 

adjektiv (1-3). Att substantiven har fler signifikant sned-

fördelade enheter än exv artiklarna är emellertid inte sär



skilt oväntat eller upplysande, eftersom klassen av substantiv 

helt enkelt är större än klassen av artiklar. För att en mer 

rättvisande jämförelse mellan ordklasserna skall kunna göras 

redovisas i följande två tabeller därför också dels hur många 

enheter med f^l5 som finns belagda inom respektive ordklass, 

dels hur stor andel som de signifikant snedfördelade orden 

upptar av respektive ordklass. 

Tabell 3.2.1.c Antal formord med f^15 inom olika ordklasser 

samt de signifikant snedfördelade ordens andel 

av dessa 

Ordklass antal enheter andel snedfördelade ord 

Artijclar 5 40.0 

Idiom:X 14 21.4 

Konj unktioner 19 31.6 

Prepositioner 42 28.6 

Pronomen 79 26.6 

Övriga 1 0 

Totalt 160 27.5 

Tabell 3.2.1.d Antal innehållsord med f^15 inom olika ordklas

ser samt de signifikant snedfördelade ordens 

andel av dessa 

Ordklass antal enheter andel snedfördelade ord 

Räkneord 10 

o
 
o
 

1—1 

Adj ektiv 17 

00 1—1 iH 

Förkortningar 7 71.4 

Adverb 89 13.5 

Verb 87 

00 1—1 CNJ 

Substantiv 65 30.8 

Övriga 4 . 0 

Totalt 279 21.1 



Bilden blir nu delvis en annan. Â ena sidan kan konstateras 

att innehållsorden upptar en större del av de 439 testade or

den än formorden (6 4 mot 36 %)- Â andra sidan gäller att de 

signifikant snedfördelade formorden relativt sett till och 

med är fler än innehållsorden (27.5 mot 21.1 %). Störst andel 

snedfördelade ord har dock förkortningarna (71.4 %). Därefter 

kommer artiklarna (40.0 %) , konjunktionerna (31.6 %) och 

substantiven (30.8 %) . Lägst andel snedfördelade ord har räkne

ord, adverb och adjektiv (10.0 - 13.5 %) . 

Ordklasser innehållande ord med f ̂ 15 men utan några signifi

kant snedfördelade enheter är particip, interjektioner, infini

tivmärke samt oanalyserbar enhet (i tabellerna ovan markerade 

som övriga). Som synes är ordens snedfördelningsbenägenhet 

klart skiftande inom olika ordklasser. 

3.2.2 Morgon-, kvälls- och veckotidningsord 

Nu ger emellertid signifikansprövningen i det föregående av

snittet bara upplysningen att 103 ord med f ̂ 15 är snedfördelade 

i materialet. Däremot får vi inte veta någonting om hur de 103 

orden fördelar sig på de tre medierna. För att kunna besvara 

denna fråga har jag därför också under parvisa jämförelser tes

tat reportagen i de tre medierna mot varandra: M mot K, K mot 

V och V mot M. Genom dessa tre test har 126 förekomster av de 

103 orden sållats fram, vilka pekar ut mellan exakt vilka av 

medierna som skillanderna finns. 

Tabell 3.2.2.a - c nedan visar hur orden fördelar sig på de olika 

medierna. Som morgontidningsord har därvid de ord betraktats 

som antingen har högre frekvens i M än i både K och V eller 

högre frekvens i M än i enbart K eller högre frekvens i M än i 

enbart V; på motsvarande sätt med kvälls- och veckotidnings

orden. 

Tilläggas bör här att ingenting hindrar att ett ord kan vara 

både morgon- och kvällstidningsord (dvs M>V och K > V) eller både 

kvälls- och veckotidningsord (dvs K>M och V > M) . Detta förklarar 

också varför de 103 orden blir 126 förekomster i samband med 

de parvisa testerna (jfr även tabellerna 3.2.2.d och e nedan). 



Uppgifter om spridning och antal belägg redovisas inte i ta

bellerna; sådana uppgifter kan dock hämtas ur listorna över de 

103 signifikant snedfördelade orden i bilaga 2 (tabell 3:1). I 

tabell 3.2.1.a och b ovan framgår emellertid medelfrekvenserna 

för de snedfördelade orden inom olika ordklasser. Som synes där 

är ordens frekvenser över lag tämligen låga, vilket dels har 

att göra med materialets omfattning (3 x 20 000 ord), dels med 

att det här är det kodade grafordet som analyseras. Observeras 

speciellt bör de signifikant snedfördelade substantivens me

delfrekvens i totalmaterialet, vilken inte är högre än 22.6. 

Tabellerna redovisar alla signifikant snedfördelade ord, oav

sett om dessa har stor eller liten spridning i materialet. Som 

spridningsmått används i denna undersökning det antal sampel 

som ett ord är belagt i. Högsta möjliga spridningstal är så

lunda 302 (ochrhll har 298) och lägsta 1. Fördelen med det här 

måttet är dels att det är enkelt och lätt att tolka, dels 

att det i stort sett ger samma resultat som.andra mer komplice

rade mått av typ dispersion eller liknande (jfr Engwall 1974: 

kap 5). 

Som redan påpekats har flera av de signifikanta orden i materia

let relativt låga frekvenser, vilket naturligtvis innebär att 

också spridningstalen blir låga. Det signifikanstest som an

vänts här, dvs chitvåmetoden, är emellertid valt bl a med tanke 

på att det även fungerar vid förhållandevis låga frekvenser 

(som tidigare framgått gäller här att fj^^n = 3x5). Kravet 

på de signifikanta ordens spridning bör självfallet anpassas 

till detta. Gränsen för vad som skulle kunna anses som en 

acceptabel spridning har därför satts till belägg i minst fem 

sampel. Tillämpar man detta krav på orden i tabellerna 3.2.2.a -

c nedan faller orden huset (4), proc (4) och 1^ (4) ut ur 

morgontidningsordstabellen, aktier (3), kväll (2) och äter (4) 

ut ur kvällstidningsordstabellen samt kungen (4) ut ur veckotid

ningsords tabellen . 

Här följer nu de tre tabellerna: 
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Ser man först till antalet signifikant snedfördelade ord i de 

tre tabellerna ovan framgår tydligt vissa skillnader. Tabellen 

över morgontidningsord innehåller 35 ord, den över kvällstid-

ningsord 41 och veckotidningsordstabellen 50. Siffrorna visar 

alltså att V har fler favoritord än K som i sin tur har fler 

favoritord än M. Detta kan också uttryckas så att ordvariatio^ 

nen är störst i M och minst i V. Resultatet stämmer med andra 

ord väl överens med de iakttagelser av ordförrådets omfatt

ning som gjorts i avsnitt 3.1. 

Av tabellerna kan vidare utläsas att M har 9 favoritord i för

hållande till både K och V, 7 i förhållande till K och 19 i 

förhållande till V. K har 7 favoritord i förhållande till både 

M och V, 17 i förhållande till M och 17 i förhållande till V. 

V, slutligen, har 18 favoritord i förhållande till både M och 

K, 8 i förhållande till K och 24 i förhållande till M. 

Av dessa siffror kan man dels dra samma slutsats som i näst 

föregående stycke, dels också dra slutsatsen att M och V skil

jer sig mest åt (sammanlagt 70 ord), därefter kommer K och V 

(50 ord) och sist M och K (40 ord). 

Ser man så i stället till ordens grammatiska kategoritillhörig

het finner man att det som utmärker M framför allt tycks vara 

icke-personbetecknande pronomen och förkortningar. Utmärkande 

för K är personbetecknande pronomen och verb i presens. Utmärk

ande för V är också många personbetecknande pronomen, men där

till kommer även verb i preteritum och adverb. Fördelningen av 

de signifikant snedfördelade orden på olika ordklasser antyder 

att det förekommer en hel del intressanta och distinkta skill

nader mellan de tre typerna av reportage som det kan finnas 

anledning att återkomma till mer i detalj i samband med genom

gången av ordklassfördelningen i reportagen (se kap 4)· 

Betraktar man slutligen vissa enskilda ord kan man bl a lägga; 

märke till att både M och K har ett överskott av som agent-

preposition, att M därutöver har ett överskott av fr a övriga 

prepositioner, att K därutöver har ett överskott av såväl övriga 



som rums- och tidsprepositioner samt att V har ett överskott 

av rums- och tidsprepositioner. 

Vidare kan noteras fördelningen av verbformerna ska resp skall. 

Morgontidningstabellen har bara skall, veckotidningstabellen 

bara ska. I kvällstidningstabellen återfinns däremot både ska 

och skall (ska är dock något vanligare med 44 belägg mot 30 för 

skall). Som framgår av tabell 3.2.2.b hänför sig emellertid det 

med + märkta skall till skillnaden mellan K och V (dvs K >V) 

medan det omärkta ska hänför sig till skillnaden mellan K och 

M (dvs K > M) . Det förefaller sålunda som om kvällstidningarna 

är ett slags hybrider i det här sammanhanget, vilka dels inne

håller en uppsättning specifikt egna drag, dels en uppsättning 

drag hämtade från å ena sidan morgontidningarna, å andra sidan 

veckotidningarna. 

I tabellerna nedan har jag därför också sammanställt de kodords. 

som är signifikant fler i såväl M som K i förhållande till V 

(dvs både M>V och K > V) och de kodord som är signifikant fler i 

såväl K som V i förhållande till M (dvs både V > M och K > M) . 

Tabell 3.2.2.d Morgon- och kvällstidningsord: frekvens resp 

spridning i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage 

Ord kod M K V M K V 

bilen a61 10 8 1 6 5 1 

procent a6003 16 16 3 8 9 3 

20 c 11 10 2 8 7 2 

skall el 47 30 11 27 24 8 

av g3 35 33 18 30 26 18 

de k22 136 117 84 66 61 52 

bl r4 12 9 2 11 6 2 

kl r4 5 31 0 4 5 0 



Tabell 3.2.2.e Kvälls- och veckotidningsord: frekvens resp 

spridning i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage 

Ord kod M K V M K V 

svenska bl 4 14 19 3 12 17 

du d201 7 17 23 5 8 13 

han d301 90 187 234 35 51 64 

hans d3012 6 20 36 6 17 24 

jag dlOl 102 164 249 34 46 58 

någon d751 0 9 11 0 9 9 

sin d30123 24 46 50 15 31 36 

vi dlOl 107 152 155 47 50 57 

ser el 3 14 16 3 12 14 

ska el 25 44 43 19 21 28 

äter el 0 8 7 0 4 6 

aldrig fll23 10 22 26 8 17 22 

till gl 26 42 47 19 33 34 

Som framgår av tabellerna rör det sig här om relativt få ord: 

morgon- och kvällstidningsorden är åtta till antalet (och anta

let olika ordklasser sex), kvälls- och veckotidningsorden tret

ton (antalet ordklasser är här fem). Men även om antalet ord 

är litet, så är ändå skillnaderna mellan de båda tabellerna 

som synes ganska tydliga. 

En jämförelse mellan de båda tabellerna leder tankarna till åt

minstone två olika journalistislca förhållnings- och framställ

ningssätt: det ena med en officiell prägel och intresseinrikt

ning, vilket bl a kommer till uttryck i sådant som räkneord, 

måttsuttryck, verbformer som skall, förkortningar, passivum 

och källhänvisningar (agentprepositionen ̂ ) ; det andra lediga

re och mindre formellt och med en intresseinriktning som inte 

vetter åt officiella ting utan enstaka personer och konkreta 

händelser, vilket bl a yttrar sig i verbformer som ska, många 



personbetecknande pronomen samt rums- och tidsuttryck. Intres

sant att notera är att en forskare som t ex Bengt Nerman (1973: 

48ff) kommit fram till liknande iakttagelser med hjälp av s k 

litteraturvetenskaplig närläsningsmetod. Kanske skulle man 

kunna se ordförrådsanalyserna ovan som en del av det objektiva 

textkorrelatet till de nermanska närläsningsiakttagelserna. 

Slutligen skall här också påpekas att en sammanställning av de 

kodord som är signifikant fler i såväl M som V i förhållande 

till K (dvs både M>K och V > K) ger betydligt magrare utdelning. 

Endast två sådana ord har noterats, nämligen Sven och det icke-

personbetecknande den. M och V har här således betydligt färre 

beröringspunkter än M och K respektive K och V 

3.2.3 Summering 

Studiet av de signifikant snedfördelade orden i 3.2 visar 

att det finns klara skillnader i mediernas ordförråd, fr a mel

lan M och V men även mellan K och V resp M och K. Skillnaderna 

har emellertid framträtt som stilistiska snarare än som inne

hållsliga. Till en del kan kanske detta bero på materialets 

trots allt relativt begränsade omfattning, men troligare är att 

det har att göra med att ordförrådet här studerats på medienivå, 

dvs en ämnesmässigt mycket diversifierad nivå. Jag har därför 

som en exkurs även undersökt ordförrådet i en speciellt utvald 

delkorpus av materialet omfattande artiklar om brott och nöjen. 

(Som omnämnts i 1.3.1 har undersökningsmaterialet även genom

gått en s k innehållsanalys.) 

3-3. Exkurs: Ordförrådet i artiklar om brott och nöjen 

3.3.1 Korpusbeskrivning och syfte 

Att valet stannat på just ämnena brott och nöjen har framför allt 

två orsaker. Den ena är att dessa ämnen är nästan exakt lika 

stora: brott innehåller 7 432 ord och nöjen 7 469. Vidare är 

antalet sampel i båda fallen 36. Ordförråden inom respektive 

ämne bör sålunda direkt kunna jämföras med varandra utan att 

några problem med varierande textlängder uppkommer. 



Den andra anledningen är att ämnena är förhållandevis olika 

varandra. Det finns därför goda förutsättningar att - skillnaden 

mellan ämnena, såsom den uppfattats vid innehållsanalysen, också 

kommer att få tydliga uttryck i texternas ordförråd. 

Att ämnena är olika varandra innebär här bl a att det inte finns 

något sampel i materialet som klassats som hörande till både 

brott och nöjen (de flesta sampel är som tidigare påpekats 

flerämneskategoriserade), vilket kan utläsas av nedanstående 

tabell, som visar hur vart och ett av de 36 samplen inom respek

tive ämne analyserats: 

Tabell 3.3.1.a Ämneskombinationer i vilka brott resp nöjen 

ingår: slag och antal 

Brott Nöjen 

ämneskomb antal ämneskomb antal 

person + brott 19 person + nöjen 13 

arbete + brott 3 nöj en 9 

brott 3 nöjen + vardag 4 

person + arbete + brott 3 nöjen + miljö 3 

brott + djur-natur 1 nöjen + radio-TV 2 

person + brott + miljö 1 person + nöjen + radio-TV 2 

person + brott + sex 1 arbete + nöjen + mil j ö 1 

person + brott + äventyr 1 politik + nöjen 1 

person + politik + brott 1 nöjeh + medicin m m 1 

person + samhälle + brott + 

vardag 1 

politik + brott 1 

samhälle + brott 1 

Summa 12 36 Summa 9 36 



De 36 sampel, i vilka brott ingår, fördelar sig enligt tabel

len ovan på 12 ämneskombinationer; den vanligaste är person + 

brott. Nöjen fördelar sig på motsvarande sätt på 9 ämneskombi

nationer med person + nöjen som vanligaste kombination. Noteras 

kan vidare att brott förekommer tillsammans med 9 andra ämnen 

och nöjen med 7 andra ämnen. Vissa av dessa ämnen är betydligt 

vanligare än andra, vilket framgår av nästa tabell: 

Tabell 3-3.1.b Andra ämnen som brott resp nöjen förekommer 

tillsammans med: slag och antal 

antal i antal i 

Ämnen brott nöjen 

person 27 15 

arbete 6 1 

milj ö 1 4 

radio-TV - 4 

vardag 1 4 

politik 2 1 

samhälle 2 -

djur-natur 1 : -

medicin m m - . 1 

sex 1 -

äventyr 1 -

Av tabellen ovan kan utläsas att fem av de sammanlagt 11 ämnena 

förekommer i både brott och nöjen. Fördelningen av dessa fem 

ämnen är emellertid tämligen olika och som helhet kan nog brott 

och nöjen betraktas som två ämnen med förhållandevis olikartad 

sammansättning. Av tabellen framgår vidare klart att det inte 

finns något ämne "i sig". I stället är det så att varje "ämne" 

får sin speciella profil genom en bestämd sammansättning av 

flera andra ämnen. 



Slutligen bör också noteras att de 36 nöjes- resp brottssamplen 

fördelar sig något olika på de tre medierna, vilket framgår av 

tabell 3.3.1.c nedan. Helt jämförbara i detta avseende är de 

båda ämnena sålunda inte. 

Tabell 3.3.1.c Brotts- och nöjessamplens fördelning i morgon-, 

kvälls- och veckotidningsreportagen: antal 

Ämne M K V Totalt 

brott 4 12 20 36 

nöj en 11 15 10 36 

S : a 15 27 30 72 

Syftet med det här avsnittet är nu att undersöka hur ordförrå

det ser ut i de ovan beskrivna korpusarna, vilka alltså utgörs 

av sampel som i samband med innehållsanalysen klassificerats 

som handlande om brott resp nöjen. Kort sagt, uppvisar de båda 

ämnena några systematiska och statistiskt signifikanta skillna

der i sina ordförråd? (Jfr här Westman 1974a som från delvis 

andra utgångspunkter sållat fram s k temaord ur ett antal 

enstaka texter.) 

Ett jakande svar på denna fråga skulle dels kunna "verifiera" 

(delar av) den innehållsanalys som legat till grund för urvalet 

av sampel, dels också kunna bidra till att närmare belysa vad 

det är som gör att vi som läsare uppfattar att texter handlar 

om olika saker. 

3.3.2 Snedfördelade ord 

Delkorpusen i denna specialstudie omfattar 14 89 2 löpord 

(7 423 + 7 469 ord), vilka fördelar sig på 5 181 olika kodord. 

3 70 2 av dessa kodord är engångsord. 

Av de 5 181 kodorden har ett urval om 163 ord (eller 3.1 %) 

signifikansprövats med samma metod som i avsnitt 3.2. De 163 



orden utgör en delmängd av den ovannämnda delkorpusen bestående 

av alla ord med f >.10; f = 10 är den lägsta möjliga teoretiska 

frekvens som chitvåtestet tillåter i ett fall som detta, då två 

grupper skall testas mot varandra. 

Vid chitvåprövningen visade sig 43 (eller 26.4 %) av de 163 

orden vara signifikant snedfördelade (p^O.05). 17 (eller 39.5 %) 

av de 43 orden har högre frekvens i nöjen än i brott och 26 

(eller 60.5 %) har högre frekvens i brott än i nöjen. Vilka 

dessa ord är framgår av tabellerna i följande avsnitt. 

3.3.3 Brotts- och nöjesord med f ̂ 10 

I tabell 3.3.3.a nedan anges de ord vilka ha signifikant fler 

belägg i brott än i nöjen och i tabell 3.3.3.b räknas de ord 

upp som har signifikant fler belägg i nöjen än i brott. I tabel

lerna anges vidare de frekvenser orden har inom respektive ämne. 

Däremot ges inte några uppgifter om ordens spridning. En gransk

ning av ordens fördelning på olika sampel med hjälp av konkor-; 

dans ger emellertid vid handen att kravet på att spridningen 

skall vara^ 5 tycks vara uppfyllt i de allra flesta fall. Undan

tagna är dock de tre orden kväll, dans och kj^ i tabell 3.3.3.b, 

vilka alla hänför sig till framför allt två sampel som är tagna 

ur en katalogartad artikel om olika evenemang inför nyårshelgen 

1976. 

Innan tabellerna nedan närmare kommenteras måste här klargöras 

att de signifikant snedfördelade orden inte automatiskt kan 

betraktas som överskottsord. För att kunna avgöra om ett ord 

är ett överskottsord inom något av ämnena måste man först sätta 

ordets observerade frekvens i relation till dess förväntade 

frekvens- Ett exempel visar kanske bäst hur detta går till. 

Subst polisen har f = 29 i hela materialet, dvs det förekommer 

29 gånger på 62 760 ord. Ämnena brott och nöjen omfattar ca 

7 400 ord vardera. Om polisen vore likformigt fördelat i hela 

materialet borde dess frekvens i brott och nöjen ligga på om

kring f = 3*4'(29 X (7 400 : 6 2 760)), Nu har emellertid ordet 

f = 19 i brott och f = O i nöjen. Det är sålunda helt klart 

att polisen är ett överskottsord i brott. På annat sätt för



håller det sig med exv den:k21. Dess förväntade frekvens är 

45.9. I brott har ordet f = 49 och i nöjen f = 31. Ordet har 

alltså visserligen högre frekvens i brott än i nöjen, men då 

man jämför de båda observerade frekvenserna med den förväntade 

frekvensen (T) visar det sig att den signifikanta skillnaden 

mellan brott och nöjen i det här fallet främst beror på att 

den;k21 är ett underskottsord i nöjen. 

Bakom det faktum att ett ord har högre frekvens i brott (B) än 

i nöjen (N) kan med andra ord olika förhållanden dölja sig. I 

tabell 3.3.3. a neda^n har. följande varianter belagts: 

1) B > T och T«N 

2 )  B > T och T > Ν 

3) B « T och T > Ν 

Den första varianten är ett typiskt fall av överskottsord i 

brott, likaså är den sista varianten ett klart fall av under

skottsord i nöjen. Den mellersta varianten avser ord som både 

är överskottsord i brott och underskottsord i nöjen. I detta 

fall är dock avvikelserna från den förväntade frekvensen inte 

alltid lika stora som i 1) och 2) ovan, eftersom skillnaderna 

här går åt var sitt håll och förstärker varandra. 

På motsvarande sätt erhålls också tre varianter av de ord som 

har signifikant högre frekvens i nöjen än i brott: 

1 )  N > T  o c h  T  « Β  ( ö v e r s k o t t s o r d  i  n ö j e n )  

2) Ν > T och T > B (överskottsord i nöjen och underskottsord i 

brott 

3 )  N » T  o c h  T > B  ( u n d e r s k o t t s o r d  i  b r o t t )  

Tillämpar man nu ovanstående indelningar på tabellerna nedan 

visar det sig dock att de flesta orden i tabell 3.3.3.a är 

överskottsord i brott och de flesta orden i tabell 3.3.3.b är 

överskottsord i nöjen. Det för brott respektive nöjen typiska 

ordförrådet bör sålunda kunna utläsas mer eller mindre direkt 

ur tabellerna. Några undantag kan dock nämnas. 
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Ord som i tabell 3.3.3.a framför allt är underskottsord i nöjen 

är sitt;d30123, i:gl, att;h21^ eller och den;k21. Ord som i 

tabell 3.3.3.b framför allt är underskottsord i brott är vi, 

många;d75, är, finns, ska och vill. 

Jämför man nu orden i tabell 3.3.3.a och b ovan framträder 

flera intressanta och påtagliga skillnader. Substantiven är 

visserligen ganska få och lågfrekventa men hör med önskvärd 

tydlighet hemma inom skilda sfärer. Vid skildringar av brottets 

värld är uppenbarligen ord som polisen^ mannen^ pengar, miljo

ner och bil/bilen gångbara och då nöjeslivet skall skildras 

blir substantiv som kväll, dans och film/filmen aktuella (ob

servera dock att kväll och dans har dålig spridning). De sub

stantiv som används inom respektive ämne förefaller med andra 

ord vara ungefär de som man kunde vänta sig. Mot denna bakgrund 

kan man sålunda säga att uppdelningen av texterna i brott 

respektive nöjen är tämligen välgrundad. 

Även bland pronomina finns vissa påtagliga - men kanske inte 

riktigt lika genomskinliga - skillnader i tabellerna. I brott är 

hany jag, hon och honom överskottsord samt y± och många ;d75 

underskottsord. Brottets värld kan därför kanske sägas vara 

personcentrerad, mansdominerad (jfr frekv för han/honom och 

hon) och individualistisk (obs också att v^ och många:d75 är 

underskottsord) medan nöjesvärlden däremot är - något oväntat 

kanske - neutral i det här avseendet. 

Går vi så över till verben visar det sig att alla verb som är 

överskottsord i nöjen (eller underskottsord i brott) står i 

presens och att alla verb som är överskottsord i brott står i 

preteritum. Det förefaller sålunda som om brott (av naturliga 

skäl kanske) i regel skildras som hörande till det förgångna 

medan skildringarna av nöjeslivet avser nuet (också om det 

kanske är en recension av ett artistuppträdande) eller fram

tiden (gäller t ex kommande artistbesök). 

När det gäller verbens innehåll tycks det däremot inte finnas 

några påtagliga skillnader mellan de båda ämnena. En orsak 

till detta kan vara att de mer specifika verb som här skulle 
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kunna komina i fråga varit alltför lågfrekventa (se vidare 

3-3,4 nedan). 

Vad gäller övriga ordklasser, slutligen, är skillnaderna mel

lan brott och nöjen inte lika tydliga eller uppenbara. Vissa 

tecken tyder dock på att tidsangivelser är viktiga byggstenar 

då nöjeslivet skall skildras medan behovet av rumsangivelser 

är större då brottsliga gärningar förs på tal. 

3.3.4 Brotts- och nöjesord med f :< 9 

En begränsning i analysen i det föregående avsnittet är att den 

endast gäller för ord med f >_10. Man kan därför fråga sig i vad 

mån det finns ord som är specifika för brott respektive nöjen 

men som inte har kommit med i analysen på grund av alltför låg 

frekvens (f^9). För att få en uppfattning om hur det förhåller 

sig med detta har jag också undersökt dels alla substantiv (en

dast appellativer) och verb inom frekvensintervallet 9 <. f^5, där 

Ν = f och B = O eller B = f och Ν = O, dels undersökt ett urval 

substantiv (endast appellativer) och verb bland engångsorden. 

Den första undersökningen resulterade i följande ordlistor. 

Tabell 3.3.4.a Substantiv och verb med 9 f > 5 i nöjen och 

f = O i brott 

substantiv f verb f 

programmet 9 dansar 7 

musik 8 heter 7 

nyårsafton 6 försöker 5 

trettondagen 6 kör 5 

trettondagsafton 5 sjunger 5 

kungen 5 spela 5 

mars 5 tycker 5 

nyårsvaka 5 tänker 5 



Tabell 3.3.4.b Substantiv och verb med 9<f >5 i brott och 

f = O i nöjen 

substantiv f verb i f 

heroin 9 höll 6 

liv 8 betala 5 

affärer 5 ringde 5 

almen 5 visade 5 

ambassaden 5 

gatunämnden 5 

par 5 

socialstyrelsen 5 

sprit 5 

åklagaren 5 

Som framgår är skillnaderna mellan de båda tabellerna ganska 

påtagliga^ i synnerhet vad gäller substantiven. Vissa undantag 

finns emellertid också: varför mars återfinns i nöjen och var

för almeny ambassaden, gatunämnden^ par och socialstyrelsen 

återfinns bland brott är förvisso inte lätt att genomskåda 

om man inte redan vet vad de artiklar, som orden är hämtade 

ur, handlar om. 

Noteras kan också att verben inte heller på denna frekvensnivå 

(jfr föregående avsnitt) tycks vara särskilt ämnesspecifika: 

endast dansar, sjunger och spela kan enligt min mening betrak

tas som ämnesspecifika (för nöjen). Dock består skillnaden mel

lan presensverben i nöjen och preteritumverben i brott. 

Materialet till den andra undersökningen, som avser engångs-

orden, har tagits fram med hjälp av slumptabell, varvid ett 

sampel om 100 ord dragits ur de 3 702 engång'sorden i brott och 

nöjen. Utfallet blev därvid 56 brottsord (39 substantiv och 

17 verb) och 44 nöjesord (32 substantiv, och 12 verb). Vilka 

dessa ord är framgår av bil 2, tabell 3:2. 



I grova drag tycks dessa engångsord kunna delas upp på två 

huvudkategorier. (Jfr här Ralph 19 81, som är en undersökning 

av fackspråk. Där urskiljs tre kategorier av ord: fackord, 

plusord och allmänord. I min uppställning nedan saknas av na

turliga skäl fackorden. Vidare torde det som Ralph kallar plus

ord närmast motsvaras av det som här kallas ämnesspecifika ord.) 

a) Ämnesspecifika ord som t ex dansnummer, musikvalet^ scen

charm och liveinspelas (nöjen) respektive dom,, k-pist, våld

täktsförsök och bötfäller (brott). 

b) Allmänna ord som t ex grabb, staden, skit, taket, tjänsteman 

m fl. 

I detta ligger givetvis ingenting konstigt. I princip måste ju 

vilket ord som helst kunna förekomma i praktiskt taget vilket 

ämne som helst. För att en text eller grupp av texter skall 

uppfattas som hörande till ett visst ämne bör emellertid dess

utom förekomma en kärna av ord som i någon mening är typisk för 

det ämnet. När det gäller brott bör exv ord som betecknar 

brottslingar, brottsliga handlingar, diverse redskap, myndig

heter, myndighetspersoner och myndighetsutövande aktiviteter 

bli aktuella· Inom ämnet nöjen bör på motsvarande sätt ord som 

betecknar exv artister, underhållande aktiviteteter, program, 

nöj eslokaler, diverse instrument och publik vara centrala eller 

användbara. 

Det anmärkningsvärda här är emellertid proportionerna mellan 

orden tillhörande kategori a) respektive b) ovan. Av de 4 4 

nöjesorden kan enligt min mening endast 9 betraktas som ämnes

specifika (biografer, dansnummer, diskoteksfolket, grammofon

arkivet , musikvalet, scencharm, sångare, debuterade och live

inspelas) och av de 56 brottsorden finner jag endast 14 som 

det är motiverat att kalla ämnesspecifika (dom, k-pist, livs

fara , narkotika, olyckor, paragraf, rätta, våldtäktsförsök, 

bötfäller, frukta, förnekade, gripas, hotade och misstänkte). 

Varför de ämnesspecifika orden inte är fler kan man naturligt

vis bara spekulera kring: några andra undersökningsresultat 

eller normer finns ju här knappast att jämföra med. En nära 



till hands liggande förklaring skulle emellertid kunna vara 

att brott och nöjen helt enkelt inte behandlas särskilt speci

fikt i reportagen. Detta påstående stöds för övrigt av sairanan-

ställningen av ämneskombinationer i tabell 3.3.1.a. Som framgår 

av denna tabell är enämnesklassificeringarna få (3 för brott 

och 9 för nöjen) medan två-och flerämnesklassificeringarna är i 

klar majoritet. Att dessa förhållanden har betydelse för mäng

den ämnesspecifika ord verkar högst rimligt. Sannolikt gäller 

detta i så fall inte bara ämnena brott och nöjen utan även M-, 

K- och V-reportagens behandling av olika ämnen över huvud taget, 

eftersom merparten av alla artiklar i materialet analyserats 

som två- eller flerämnesartiklar. 

En annan förklaring är att andelen ämnesspecifika ord i en 

text alltid är tämligen liten i förhållande till andelen all

männa ord. Att så är fallet för (arkeologiska) facktexter har 

Ralph (1981:171f) visat, och självfallet finns det inte någon 

anledning att anta att reportagetexternas behandling av olika 

ämnen skulle vara mer specifik än facktexters. Den ena förkla

ringen behöver dock inte utesluta den andra; snarare komplet

terar de varandra. 

Att vi som läsare ändå är i stånd att fatta att en text snarare 

handlar om ett visst ämne än om ett annat måste dock, i alla 

fall till en del, bero på att det i texterna finns en kärna 

av ord med förhållandevis specifika innebörder, vilka tillsam

mans bildar ett slags semantiskt (och kanske även pragmatiskt) 

fält. Ytterligare undersökningar borde här kunna vara av 

intresse. 

3.3.5. Summering 

Undersökningen av ordförrådet i brott och nöjen visar på klara 

skillnader mellan dessa båda ämnen. Skillnaderna är dels rent 

innehållsliga, dvs de kan direkt kopplas till de olika ämnena, 

dels av mer stilistiskt slag, dvs de har att göra med ämnenas 

framställningssätt (se t ex användningen av pronomen och tem

pus) . Däremot tycks de båda ämnena befinna sig på ungefär sam

ma stilnivå - över huvud tagèt har få slanguttryck och emotiva 

ord noterats. 



4. ORDKLASSER 

I det här kapitlet diskuteras olika ordklasskategoriers fördel

ning i reportagen. Syftet är liksom tidigare att ta fram under

lag för en diskussion om förhållandet mellan språkbruk och 

kontext genom att undersöka dels hur medierna skiljer sig åt, 

dels hur reportagen förhåller sig till andra texttyper. 

4.1 Huvudkategorier 

Det system för ordklassanalys som ligger till grund för ana

lysen i detta kapitel innehåller 17 olika huvudkategorier (se 

vidare Strand 1984). Tabell 4.1.a nedan visar hur stor andel 

som var och en av dessa 17 kategorier upptar av textmassan i 

reportagen. Ordklasserna i tabellen har placerats i fallande 

ordning efter sina frekvenstal i materialet som helhet, och 

det är också i denna ordning som de kommer att behandlas i 

fortsättningen. 

Följande 13 av de 17 ordklasskategorierna i tabell 4.1.a är sig

nifikant snedfördelade i materialet (enligt chitvåmetoden): 

substantiv, verb, pronomen, prepositioner, adverb, konjunktio

ner, idiomkonstituenter, räkneord, particip, förkortningar, 

främmande ord, interjektioner och övriga ord. Ej signifikant 

snedfördelade är sålunda endast adjektiv, artiklar, infinitiv

märke och oanalyserbara enheter. 



Tabell 4.1.a Ordklassfördelning i morgon-, kvälls- och vecko

tidningsreportage: antal och andel av löpord^ 

^ -K V Totalt 

Ordklass antal % antal % antal % antal % 

subs t 5 394 25.8 5 424 26.2 5 072 24.0 15 890 25.3 

verb 3 576 17.1 3 603 17.4 3 876 18.3 11 055 17.6 

pron 2 340 11.2 2 581 12.4 2 948 13.9 7 869 12.5 
prep 2 499 12.0 2 354 11.4 2 290 10.8 7 143 11.4 

adv 1 873 9.0 1 830 8.8 2 112 10.0 5 815 9.3 
konj 1 366 6.5 1 270 6.1 1 470 6.9 4 106 6.5 
ad j 942 4.5 921 4.4 1 036 4.9 2 899 4.6 
art 815 3.9 799 3.9 840 4.0 2 454 3.9 
idiomk 670 3.2 808 3.9 483 2.3 1 961 3.1 
räkn 440 2.1 401 1.9 346 1.6 1 187 1.9 
part 363 1.7 293 1.4 306 1.4 962 1.5 
inf 253 1.2 234 1.1 246 1.2 733 1.2 
förk 253 1.2 180 0.9 64 0.3 497 0.8 
främ 40 0.2 10 0.0 17 0.1 67 0.1 
interj 14 0.1 16 0.1 36 0.2 66 0.1 
övr 22 0.1 8 0.0 8 0.0 38 0.1 
oanalys 9 0.0 3 0.0 6 0.0 18 0.0 

Summa 20 869 100 20 735 100 21 156 100 62 760 100 

Att en variabel är signifikant snedfördelad säger dock ingen

ting om hur var och en av reportagegrupperna förhåller sig till 

varandra. Därför har medierna också testats parvis mot var

andra med avseende på de 13 signifikant snedfördelade variab

lerna. Därvid har det mönster fallit ut som visas nedan. 



ordklass störst mellan minst 

subst M & K V 

prep M K & V 

räkn M & K V 

part ', M K & V 

förk M K V 

främm M K & V 

övr M K & V 

verb V K & M 

pron V K M 

adv V K & M 

interj V K & M 

idiomk KM V 

konj V K 

Uppställningen visar på klara skillnader mellan fr a M och V 

(vi bortser tills vidare från idiomkonstituenterna och konjunk

tionerna) . M och V är som synes varandras motpoler: då M finns 

längst till vänster i uppställningen finns V alltid längst till 

höger och vice versa. K däremot växlar hela tiden position 

mellan M och V. Huvudtendensen bör sålunda kunna sammanfattas 

på följande sätt: M>K>V eller V > K > M. 

Dessa skillnader mellan medierna motsvarar det som man i tidi

gare undersökningar ( t ex Hultman & Westman 1977:88, 185f) 

beskrivit som skillnaden mellan nominal och verbal stil. Ut

märkande för den nominala stilen är bl a många substantiv, 

prepositioner och particip (och få verb, adverb och pronomen), 

utmärkande för den verbala stilen bl a många verb, adverb och 

pronomen (och få substantiv, prepositioner och particip). M-

reportagen är alltså klart mer nominala än V-reportagen och 

något mer nominala än K-reportagen. Vidare är V-reportagen 

klart mer verbala än både K- och M-reportagen medan K-reporta-

gen är något mer verbala än M-reportagen. 

Genom att dividera andelen substantiv, prepositioner och parti

cip med andelen verb, adverb och pronomen kan man få fram mer 

exakta matt pa ovanstaende stiltendenser. För reportagens del 
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blir dessa mått följande: M 1.04, K 0.99 och V 0.85.^ Som synes 

stämmer siffrorna bra med den ovan konstaterade huvudtendensen. 

Av måttet framgår också att skillnaden mellan K och V är klart 

större än mellan M och K. 

Från huvudtendensen avviker idiomkonstituenterna och konjunk

tionerna. Till detta skall vi återkomma senare. 

Trots att skillnaderna mellan medierna som framgått ovan är 

tämligen tydliga är de ändå inte särskilt stora - den största 

skillnaden är på 2.7 % (ca 600 belägg) och gäller andelen 

pronomen i M och V. Att skillnaderna är små beror sannolikt 

på att genren, dvs reportage, hela tiden är densamma här. Stöd 

för denna tanke får man då man jämför fördelningen av substan

tiv, prepositioner och particip resp verb, adverb och pronomen 

i reportagen med motsvarande fördelningar i några olika tal-

och skrivsyntaxtexter: broschyrer (br), läroböcker (lä), tid

ningar (ti), debattexter (de), gymnasistprosa (gy) och talspråk 

(tal) - se Hultman & Westman (1977:85f). 

Tabell 4.1.b Subst, prep och part resp verb, adv och pron i 

morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage samt 
o 3 i några andra typer av texter 

Ordklass br lä ti M K de V gy tal 

subst 28 .9 28 .2 27 .3 25 .8 26 .2 23 .8 24 .0 21 .9 9 .9 
prep 12 .8 12 .3 11 .9 12 .0 11 .4 11 .0 10 .8 9 .4 5 .3 
part 1 .2 1 .2 1 .1 1 .7 1 .4 1 .2 1 .4 0 .9 0 .4 

s:a spp 42 .9 41 .7 40 .3 39 .5 39 .0 36 .0 36 .2 32 .2 15 .6 

verb 16 .5 15 .3 16 .7 17 .1 17 .4 16 .1 18 .3 18 .9 20 .3 

adv 7 .6 8 .1 9 .2 8 .2 8 .1 9 .3 9 .1 9 .7 18 .8 

pron 11 .9 11 .9 11 .5 12 .8 13 .8 15 .0 15 .3 16 .4 23 .6 

s : a vap 36 .0 35 .3 37 .4 38 .1 39 .3 40 .4 42 .7 45 .0 62 .7 

spp/vaρ 1. 19 1. 18 1. 08 1. 04 0. 99 0 . 89 0. 85 0. 72 0 . 25 

I tabellen ovan har de olika texttyperna ordnats så att de mest 

nominala finns längst till vänster medan de mest verbala finns 

längst till höger. Som synes grupperar sig reportagen kring 

debattexterna ungefär i mitten av tabellen - M och K något över, 



v något under. I förhållande till broschyr-, läroboks- och tid
ningstexterna framstår reportagen, liksom även debattexterna, 

därvid som verbala, i förhållande till gymnasistprosa och tal

språk däremot som nominala. Intressant att notera är att spp/ 

vap-kvoten för reportagen ligger mycket nära 1 (gäller fr a M 

och K), vilket innebär att jämvikt råder mellan de nominala 

och verbala ordklassernas andelar. Den allmänna karakteristiken 

av reportagen bör därför bli att de är "normalspråkliga" också 

när det gäller ordklassanvändningen (detta har även konstaterats 

i samband med lix i 2.3) . . 

Detta gäller generellt. Som framgår av tabell 4.1.b innehåller 

reportagen dock över lag fler verb och particip än var och en 

av de fyra bruksprosagenrerna. Värd att notera i det här sam

manhanget är vidare adjektivens fördelning, vilken inte uppvi

sat några signifikanta skillnader. Detta tyder på att också an

delen adjektiv i reportagen kan vara något som är typiskt för 

denna genre. En jämförelse med bruksprosamaterialet visar mycket 

riktigt att så också är fallet: reportagen innehåller över lag 

klart färre adjektiv än var och en av de fyra bruksprosagenrerna 

(jfr Westman 1974: 81).'^ 

Utmärkande för reportaget som genre är således bl a få adjektiv 

och många verb och particip. I det följande skall några spekula

tioner göras kring innebörden av detta (jag bortser därvid från 

participen). En lämplig utgångspunkt erbjuder här Ulla Albecks 

påstående i Dansk stilistik (1968:47): "Et stort Forbrug af 

Adjektiver er karakteristisk for beskrivende Stil. Adjektivet 

er fremfor andre Ordklasser egnet til at udtrykke Tingenes ydre 

og indre Egenskaber." Liknande tankegångar är Helge Gullberg 

inne på i sin undersökning av Per Hallströms prosa (1939:350f): 

"Då beskrivningen efter de två första sidorna (omkring 400 
ord) övergår i berättelse, minskar adjektivens och substan
tivens frekvens, medan verbens ökas. För hela berättelsen är 
fördelningen i procent: sbst 20.2, adj 7.1, verb 19.5 (inal
les 46.8), medan på de 404 första orden motsvarande siffror bli 
omkring 25, 12, 14 (51) / /. Frekvensen är rätt belysande för 
en beskrivande stil: mycket hög siffra för adj, rätt hög för 
subst, men rätt låg för verb, och för alla dessa ordklasser 
sammanlagt ett högt tal / /" (Siffrorna avser Arsareth ur 
Purpur) 

En bekräftelse av Gullbergs iakttagelser finner man också i 

Mats Thelanders (1970:53ff) undersökning av fiktions- och sak



prosa från perioderna 1908-1928 och 1948-1968 (nämligen om man 

gör antagandet att sakprosan är mer beskrivande än fiktionspro

san och fiktionsprosan mer berättande än sakprosan). Av Thelan-

ders studie framgår att sakprosan över lag har fler substantiv 

än fiktionsprosan liksom även fler adjektiv medan fiktions

prosan däremot har flera verb (jämförelserna avser här den 

senare perioden). 

Ett utmärkande drag för beskrivande texter kan alltså antas 

vara att de innehåller förhållandevis många substantiv och 

adjektiv men få verb, medan berättande texter i stället har 

förhållandevis många verb men färre adjektiv och substantiv. 

Skönlitteratur är därvid ofta både berättande och beskrivande, 

sakprosa däremot mera sällan berättande (därmed dock inte 

sagt att sakprosa alltid måste vara beskrivande), Reportagen, 

som väl får räknas till sakprosan, tycks emellertid utgöra 

ett undantag från denna regel, I likhet med skönlitteratu

ren förefaller reportagen att i inte ringa grad bestå av en 

blandning av berättande och icke-berättande inslag (jfr Nerman 

1973:49, Larsson 1978:112, Werlich 1975:72), vilket också kom

mer till uttryck i ordklassfördelningen. Så innehåller reporta

gen fler verb men färre substantiv och adjektiv jämfört med 

bruksprosatexterna;^ i jämförelse med fiktionsprosan i Thelan-

ders undersökning eller flertalet texterna hos Gullberg (1939: 

355) innehåller de däremot fler substantiv men färre adjektiv 

och verb, vilket antyder att reportagen befinner sig någonstans 

mellan sakprosan och skönlitteraturen i de här diskuterade 

avseendena. (Detta har tidigare även noterats i samband med lix 

- se 2.3.) 

Analysen av de 17 huvudkategorierna i detta avsnitt har alltså 

visat att det finns klara skillnader i de tre tidningsmediernas 

ordklassanvändning. Huvudtendensen har därvid visat sig vara 

M> K> V eller V >K> M, men även andra mindre påtagliga tendenser 

har iakttagits. Vi skall nu gå vidare och försöka ta reda på 

vad skillnaderna närmare står för genom att dela upp vissa av 

huvudkategorierna i olika subkategorier. Också sådana huvud

kategorier som i det föregående inte uppvisat några signifikan

ta skillnader kommer att diskuteras - subkategorierna kan ju 

vara signifikant snedfördelade även om inte huvudkategorierna 



är det. Följande huvudkategorier har dock inte delats upp i 

subkategorier: räkneord, inifinitivmärke, interjektioner, övriga 

ord och analyserbara ord, och de behandlas därför inte mer i 

detta kapitel. 

4.2 Subkategorier 

4.2.1 Substantiv 

Substantiven har delats in på två olika sätt: dels i åtta äkta 

subgrupper, dels i fyra parvisa grupper vilka har respektive 

saknar vissa morfologiska drag. Subgrupperna har utformats så 

att de skall kunna belysa såväl stilistiska som innehållsliga 

skillnader mellan medierna. Avsikten med de morfologiska grup

perna är att mer förutsättningslöst försöka ta reda på vilka 

eventuella skillnader mellan medierna som kan tänkas förekomma 

på denna språkliga nivå. I tabell 4.2.1.a nedan redovisas först 

de åtta olika subgruppernas antal och andelar av såväl alla 

substantiv som alla löpord. 

Om man undantar metasubstantiven, vilka är alltför få för att 

kunna testas, är samtliga subkategorier i tabell 4.2.1.a sig

nifikant snedfördelade. Hur medierna närmare förhåller sig 

till varandra framgår av nedanstående uppställning. 

allm subst M > K & V 
verbalsubst M > K & V 

adj ektivsubst M & K > v 
övriga namn K > v 8c M 

titel m m K > v & M 
personnamn K > v > M 

personb subst K & v > M 

Fördelningen för substantiven som helhet är som tidigare fram

gått M & K > V. Subkategorierna ovan uppvisar ett betydligt mer 

varierat mönster. Att M och K totalt sett innehåller ungefär 

lika många substantiv har som synes skilda orsaker (endast 

adjektivsubstantiven har samma fördelning som substantiven som 

helhet). M:s fördelning beror nämligen på ett överskott av all-' 

männa substantiv och verbalsubstantiv. K;s på ett överskott av 

övriga namn, titlar, personnamn och personbetecknande substan

tiv. Trots att M innehåller fler substantiv än V totalt sett är 



Tabell 4.2.1.a Olika typer av substantiv i morgon- kvälls- och 

veckotidningsreportage: antal, andel av substan

tiv och andel av löpord 

Kategori M K v Totalt 

allm subst, antal 3 291 3 082 3 055 9 428 

% av sübst 61.0 56.8 60.2 59.3 

% av löpord 15.8 14.9 14.4 15.0 

övriga namn, antal 558 667 525 1 750 

% av subst 10.3 12.3 10.4 11.0 

% av löpord 2.7 3.2 2.5 2.8 

personnamn, antal 372 552 440 1 364 

% av subst 6.9 10.2 8.7 8.6 

% av löpord 1.8 2.7 2.1 2.2 

personb subst, antal 380 465 483 1 328 

% av subst 7.0 8.6 9.5 8.4 

% av löpord 1.8 2.2 2.3 2.1 

verbalsubst, antal 518 336 333 1 187 

% av subst 9.6 6.2 6.6 7.5 

% av löpord 2.5 1.6 1.6 1.9 

titel m m, antal 203 268 201 672 

% av subst 3.8 4.9 4.0 4.2 

% av löpord 1.0 1.3 1.0 1.1 

adjektivsubst, antal 71 52 34 157 

% av subst 1.3 1.0 0.7 1.0 

% av löpord 0.3 0.3 0.2 0.3 

metasubst, antal 1 2 1 4 

% av subst 0.0 0.0 0.0 0.0 

% av löpord 0.0 0.0 0.0 0.0 



det vidare ändå så att V innehåller fler personnamn och person-

betecknande substantiv än M. Det personbetecknande draget är 

med andra ord starkt markerat inte bara i K utan även i V. 

Subkategoriernas fördelning visar att skillnaderna mellan me

dierna är både stilistiska och innehållsliga. 

Av ovanstående åtta subkategorier är namnen den kategori som 

framför allt utmärker reportagen i förhållande till andra text

typer. I bruksprosa, gymnasistprosa och talspråk utgör namnen 

(=personnamn plus övriga namn) i medeltal 4.1 till 6.6 % av alla 

substantiv (Hultman & Westman 1977:115) medan motsvarande siff

ror för reportagen är 17.2 - 22.5 %. Namn är sålunda inte bara 

något som utmärker kvällstidningarnas reportage utan i hög grad 

även morgon- och yeckotidningarnas. 

Vidare kan noteras att de övriga substantivkategoriernas ande

lar över lag är något lägre i reportagen än i de ovannämnda 

texttyperna. Framför allt gäller detta kategorin allmänna sub

stantiv/ vilken så att säga tycks ha fått betala mest för nam

nens utbredning i reportagen (jfr Hultman & Westman 1977:115). 

Dessa båda kategorier tycks med andra ord stå i ett komplemen

tär förhållande till varandra.^ 

Substantiven har också analyserats med avseende på numerus, ka

sus och species samt sammansättning. Tabell 4.2.1.b nedan visar 

hur dessa fyra kategorier fördelar sig på reportagen. 

Av tabellen kan utläsas att ungefär vart tredje substantiv 

förekommer i bestämd form, vart fjärde i plural, vart 25:e i 

genitiv och vart femte som sammansättning. Det är alltså vanli

gare att ett substantiv inte har bestämd form, plural, genitiv 

eller är sammansatt. Dock är det så att en majoritet av alla 

substantiv hör till någon eller några av ovanstående fyra ka

tegorier: endast 29.1 % av alla substantiv i materialet som 

helhet är vanliga enkla substantiv. 

Av uppställningen nedan framgår att samtliga medier uppvisar 

signifikanta skillnader i förhållande till varandra: 

bestämda slutart 

sammansättning 

plural 

genitiv 

M > K > V 

M > K > V 

M > K & V 

M & K > V 



Tabell 4.2.1.b Species, numerus och kasus samt sammansättning 

i morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage: 

antal och andel av substantiv och löpord 

Kategori M K V Totalt 

best slutart, antal 1 684 1 548 1 412 4 644 

% av sübst 31.2 28 .5 27.8 29.2 

% av löpord 8.1 7.5 6.7 7.4 

plural, antal 1 326 1 158 1 188 3 672 

% av subst 24.6 21.3 23.4 23.1 

% av löpord 6.4 5.6 5.6 5.9 

genitiv, antal 249 227 185 661 

% av subst 4.6 4.2 3.6 4.2 

% av löpord 1.2 1.1 0.9 1.1 

sammans, antal 1 191 1 025 897 3 113 

% av subst 22.1 18 .9 17.7 19.6 

% av löpord 5.7 4.9 4.7 5.0 

Som synes följer de fyra variablerna huvudtendensen för ord

klasserna som helhet, dvs M och V utgör varandras motpoler me

dan K pendlar däremellan. 

Att de sammansatta substantivens fördelning säger någonting om 

graden av lexikalisk specifikation i medierna torde vara helt 

klart - samma fördelning uppvisar ju för övrigt även ordläng

den och de långa orden i kap 2. Vad de övriga variablernas för

delning betyder är däremot inte lika lätt att säga. Flera olika 

förklaringar kan här tänkas. 

Låt mig ta bestämda slutartikeln som exempel. Att M har fler 

substantiv med bestämd slutartikel än K och V skulle t ex kunna 

ha att göra med mediernas olika uppgifter och förutsättningar. 

Morgontidningarna ges ju ut på morgonen, kvällstidningarna på 

eftermiddagen (och veckotidningarna veckovis). Detta torde in

nebära att åtminstone K ofta kommer att innehålla stoff som 

redan är känt från M. Följaktligen - kan man tycka - borde K 

innehålla fler substantiv med bestämd slutartikel än M, vilket 



alltså inte är fallet. En annan tänkbar förklaring är att för

delningen har att göra med textbindningen och ämnesbehandling

en i medierna - i M knyter man kanske orden tätare till varand

ra och håller fast vid samma ämne i större utsträckning än i 

K och V (jfr 6.1.6 om schablonisering och intentionsdjup). En 

tredje förklaring har att göra med användningen av nominal

fraser - i M använder man troligen definita nominalfraser i hög

re grad än i K och V (se 4.2.8) - eller med att bestämda slut

artikelns fördelning helt enkelt följer den substantivkategori 

som kan förväntas bidra med flest sådana former, dvs de allmän

na substantiven, vilka mycket riktigt är flest i M. (De allmän

na substantivens fördelning är dock M > K & V och inte M > K > V som 

bestämda slutartikelns. Om denna förklaring gav hela sanningen 

borde för övrigt även sammansättningarna och genitivsubstanti

ven följa de allmänna substantivens fördelning, vilket de allt

så inte riktigt gör; endast pluralsubstantiven har exakt samma 

fördelning som de allmänna substantiven.) 

På liknande sätt kan man resonera kring genitiven. Genitiven hör 

ju ihop med nominalfrasen vilket talar för högre värden i M än 

i K och V. Â andra sidan vet man att personorden, som ju är 

vanligast i K och V, är den ordtyp som är mest benägen att ta 

genitiv, vilket alltså talar för högre värden i K och V. 

Slutsatsen av det sagda blir således att de ovan konstaterade 

fördelningarna har sin grund i flera olika, både samverkande 

och motverkande, tendenser. För att bli riktigt givande bör 

studiet av dessa företeelser därför göras inom varje enskild 

substantivkategori eller - kanske ännu hellre - med utgångs

punkt i de enskilda kontexterna. Ett sådant studium skulle dock 

föra oss in på grammatiska frågor som ligger långt ifrån huvud

syftet med denna undersökning. Uppgifterna går dock relativt 

lätt att ta fram med hjälp av den databas som omtalas i Strand 

(19 84), och jag hoppas kunna återkomma till dessa frågor i 

något annat sammanhang. 

I jämförelse med de fyra bruksprosagenrerna innehåller repor

tagen över lag färre substantiv med bestämd slutartikel (West

man 1974:75), Sannolikt kan detta förhållande tillskrivas den 

ymniga förekomsten av namn i reportagen, vilken ju framför allt 

tycks ha skett på de allmänna substantivens (med bestämd slut-
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artikel) bekostnad. Också de sainmansatta substantiven är klart 

färre i reportagen än i bruksprosagenrerna (Westman 1974:79), 

vilket tyder på att graden av lexikalisk specifikation är högre 

i bruksprosagenrernas ordförråd. 

4,2.2 Verb 

I tabell 4.2.2 nedan har verben delats upp i sina olika former. 

Av speciellt intresse här är därvid dels de olika tempusformerna 

vilka bör säga någonting om mediernas förhållningssätt till 

verkligheten (dvs till det man skriver om), dels användningen 

av finita resp infinita former vilken bör säga någonting om 

den språkliga komplexiteten.^ 

Tabell 4.2.2 Verbformer i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage: antal, andel av verb samt andel av 

löpord^ 

Kategori M K V Totalt 

presens, antal 1 717 1 825 1 714 5 255 

% av verb 48.0 50 .7 44.2 47.5 

% av löpord 8.2 8.8 8.1 8.4 

prêt, antal 733 776 1 077 2 586 

% av verb 20.5 21.5 27·8 23.4 

% av löpord 3.5 3.7 5.1 4.1 

infin, antal 773 661 769 2 203 

% av verb 21. 6 18. 3 19.8 19.9 

% av löpord 3.7 3.2 3.6 3.5 

supin, antal 321 320 300 941 

% av verb 9.0 8.9 7.7 8.5 

% av löpord 1.5 1.5 1.4 1.5 

imper, antal 32 21 16 69 

% av verb 0.9 0.6 0.4 0.6 

% av löpord 0.2 0.1 0.1 0.1 

Signifikansförhållandena mellan medierna framgår av nedanstå

ende uppställning: 



presens 

preteritum 

infinitiv 

K > M & V 

V > K & M 

M & V > K 

supinum 

imperativ 

ej sign 

M > V 

Det har tidigare framgått att verbens huvudtendens är V > K & M. 

Uppställningen ovan visar att även verbets olika former är 

ojämnt fördelade på de tre medierna - endast supinumformerna 

fördelar sig likartat. Subkategoriernas fördelning är som synes 

emellertid betydligt brokigare än verbens som helhet - endast 

preteritum följer huvudtendensen meàan presens, infinitiv och 

imperativ har helt skilda fördelningar. 

Att V har fler preteritumformer än K och M torde vara ett ut

tryck för att framställningen i V är mer berättande än den i K 

och M (jfr t ex Moffet 1968:53). Det berättande draget i vecko-

och populärpress har även påtalats av andra forskare från andra 

utgångspunkter (Nerman 1973:49); 

"Materialet vetter åt två håll: det ena är köp- och säljan
dets värld, det andra den schabloniserade skönlitteraturens. 
/ / Fiktionsdraget är starkt: en specialitet är sålunda 
att presentera ett faktamaterial som upplevt och gärna be
rättat av någon, som någon story - greppet kallas 'faction'. 
Som en följd av fiktionsinriktningen men också som ett uttryck 
för den 'personliga' relationen skribent-läsare är berättan
dets konst av allra största vikt. Att skriva bra i populär
pressen är, i motsats till vad man ofta föreställer sig, en 
svår uppgift." 

Vad den höga andelen presensformer i K betyder är däremot svårare 

att säga - presens har ju en mängd olika användningar - men 

kanske kan några iakttagelser av Bengt Nerman (1973:50f) vara 

till hjälp även här: 

"Eftersom det är fråga om schablonvärldar och schablonroller 
är dramatiseringen påtaglig. Den märks i läsarrelationen på 
sådana grepp som att skribenten talar till läsarna men också 
låter dem tala själva. Inte bara så att olika personer 'trä
der fram och talar ut', utan också så att fakta, händelser, 
attityder formuleras som uttalanden som läggs i munnen på 
olika individer. / / Till dramatiseringen hör scenbildning, 
slagkraftiga miljöer, kontrastering och polarisering, steg
ring, upprepningar, överdrifter. Dit hör korta meningar, nya 
laddade ord och uttryck. Man berättar inte som i populär
pressen: man låter sin värld spela upp."^ 



Svårtolkade är också infinitiv- och imperativformernas fördel

ningar. Infinitivformernas fördelning är unik i hela materia

let: ingen annan ordklassvariabel uppvisar nämligen fördelning

en M & V >Κλ varför detta kanske inte är mycket att orda om. 

Noteras kan dock att presensformerna fördelar sig på rakt mot

satt sätt (kompensatoriskt förhållande?). Imperativformernas 

fördelning är M>V· Detta innebär att imperativerna följer den 

nominala stiltendensen i materialet och inte, som man kunde 

vänta sig av en finit verbkategori, den verbala. (Observeras 

kan också att K placerar sig mellan M och V.) Vad detta beror 

på är emellertid svårt att säga. 

Av det ovan sagda följer att ingen enhetlighet kan iakttas när 

det gäller de finita resp infinita verbformernas fördelningar. To

talt sett fördelar sig visserligen de finita verbformerna (pre

sens, preteritum, imperativ) enligt mönstret V>K>M men motsat

sen gäller inte att M totalt sett har fler infinita verbformer 

än K och V, vilket annars inte hade varit oväntat. Någon 

skillnad i komplexitet framgår med andra ord inte. 

Analysen av verbets olika former visar alltså dels att det finns 

klara skillnader mellan medierna, dels att verbklassen som hel

het rymmer (eller döljer) en mängd olika tendenser, dels att 

verbformerna tycks vara ovanligt känsliga, om än något svårtol

kade, mätare på specifika särdrag i medierna. Det senare talar 

för att en analys av de enskilda kontexterna här borde vara gi

vande . 

Då man jämför med förhållandena i andra materialtyper är det 

framför allt två kategorier i tabell 4.2.2 ovan som framstår 

som anmärkningsvärda. För det första är andelen presensverb 

ovanligt låg. I bruksprosa upptar presenverben. mellan 56.5 och 

65.4 % av alla verb, i talspråk mellan 66.5 och 7 2.3 % och hos 

gymnasister 61.8 % (Hultman & Westman 1977:153). 

För det andra, och sannolikt sammanhängande med det första (in

finitiv, supinum och imperativ har nämligen tämligen "normala" 

värden), är andelen verb i preteritum mycket hög. I de ovan

nämnda jämförelsematerialen upptar andelen preteritumverb mel

lan 2.2 och 10.4 % av alla verb (Hultman & Westman 1977:153). 

Många preteritumverb är sålunda något som inte bara utmärker V 

utan även reportage över huvud taget. Förhållandet tyder på att 



reportage i allmänhet är mer berättande än vanliga sakprosa

texter . 

Verben har också undersökts med avseende på om de är passiva 

(dvs har s-former med passiv betydelse) resp sammansatta. Av 

denna undersökning framgår (se bil 2, tabell 4:1) att andelen 

passivverb ej skiljer sig signifikant åt i M, K och V, vilket 

är oväntat. - Passivum brukar ju i första hand förknippas med 

stel och formell prosa, och detta talar för att åtminstone M 

borde ha ett överskott. (M har också mycket riktigt ett litet 

överskott men detta är inte tillräckligt stort för att skillna

derna skall bli signifikanta). Däremot innehåller M signifikant 

fler sammansatta verb än K och V, vilket tyder på att M-verben 

är mer specificerade än K- och V-verben. 

4.2.3 Pronomen 

Som framgår av tabell 4.2,3.a nedan har klassen pronomen delats 

in i sju olika subkategorier. Av dessa kan första och andra 

personens pronomen antas ge upplysningar om i vad mån olika 

sändar- resp mottagarroller kommer till uttryck i medierna me

dan definita och övriga pronomen kan antas säga någonting om in

nehållet i medierna (i vid mening naturligtvis, t ex vad gäller 

personbetecknande resp icke-'personbetecknande förekomster) . 

Resterande tre typer av pronomen kan däremot inte antas ha en 

direkt motsvarighet till något led av kommunikationsprocessen. 

Opersonliga och relativa pronomen har därför i första hand in

tresse som exempel på hur olika typer av grammatiska konstruk

tioner kommer till uttryck i medierna, och frågande pronomen, 

slutligen, ses helt enkelt som ett mått på benägenheten att 

ställa frågor. 

Endast två av de sju subkategorierna i tabellen nedan är signifi

kant snedfördelade, nämligen första personens och definita 

pronomen. Båda kategorierna har fördelningen V >K >M, dvs de 

följer huvudtendensen för pronomen (och den verbala stiltenden

sen) . I samma riktning som dessa två subkategorier pekar dess

utom övriga och andra personens pronomen medan opersonliga, 

relativa och frågande pronomen pekar i motsatt eller annan 

riktning. 



Tabell 4.2.3.a Olika typer av pronomen i morgon-, kvälls- och 

veckotidningsreportage5 antal, andel av pronomen 

samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

definita, antal 7 2 3  8 0 9  1  0 0 2  2  5 3 4  

% av pron 3 0 . 9  

ro 1—
1 ro 

3 4 . 0  3 2 . 2  

% av löpord 3 . 5  3 . 9  4 . 7  4 . 0  

övriga, antal 6 8 6  6 9 3  7 6 7  2  1 4 6  

% av pron 2 9 . 3  2 6 . 9  2 6 . 0  2 7 . 3  

% av löpord 3 . 3  3 . 3  3 . 6  3 . 4  

första pers, antal 2 8 2  4 1 3  5 3 9  1  2 3 4  

% av pron 1 2  , 1  

o
 

K
D
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1 8 . 3  1 5 . 7  

% av löpord 1 . 4  2 . 0  2 . 5  2 . 0  

opersonliga, antal 3 2 4  3 5 3  3 2 5  1  0 0 2  

% av pron 1 3 . 8  1 3 . 7  1 1 . 0  1 2 . 7  

% av löpord 1 . 6  1 , 7  1 . 5  1 . 6  

relativa, antal 2 6 9  2 5 6  2 4 6  7 7 1  

% av pron 1 1 , 5  9 . 9  8 . 3  9 . 8  

% av löpord 1 · 3  1 . 2  1 . 2  1 . 2  

andra pers, antal 2 5  3 4  3 9  9 8  

% av pron ί α  1 . 3  1 . 3  1 . 2  

% av löpord 0 . 1  0 . 2  0 . 2  0 . 2  

frågande, antal 3 1  2 3  3 0  8 4  

% av pron 1 . 3  0 . 9  1 . 0  1 . 1  

% av löpord 0 . 1  0 . 1  0 . 1  0 . 1  

Förekomsten av första personens pronomen i tabell 4.2.3.a visar 

klart att sändarna framträder mera öppet i V än i K och M (och 

i K än i M). V-reportagen är alltså - i denna mening - mer per

sonliga än K-reportagen som i sin tur är mer personliga än 

M-reportagen. Det vore emellertid ett misstag att utan omsvep 

likställa sändarnärvaro med författarnärvaro. Första personens 

pronomen kan ju även syfta på andra personer: nämligen den eller 

de personer som författaren lägger orden i munnen på, t ex ge-



nom ett citat eller en replik. Och åtminstone rent ytligt sett 

torde det vara en avsevärd skillnad mellan texter där författa

ren själv öppet träder fram som sändare och texter där det är 

andra personer som uppbär denna roll eller funktion. Ytterli

gare analyser måste därför göras innan vi kan dra några slut

satser om författarnärvaron i reportagen. 

Materialet som helhet innehåller 15 olika kodord med markering 

för första personens pronomen. Av dessa svarar två ord - jag 

och v^ - för ca 75 % av alla belägg, såväl totalt som inom re

spektive medium. Vi skall därför se lite närmare på dessa två 

ord. Tabell 4.2.3.b nedan visar dels hur många första personens 

jag och vi det finns i varje medium, dels hur många och hur stor 

andel av dessa som är författarrelaterade. 

Tabell 4.2.3.b Jag och vi i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage: totalt antal samt antal och andel för-

fattarrelaterade förekomster 

jag vi Summa 

Medium alla förf .rel % alla förf.rel 9 -• .  o .  alla förf.rel . % 

M 102 19 19 107 6 6 209 25 12 

K 164 8 5 152 5 3 316 13 4 

V 249 35 14 155 33 21 404 68 17 

Totalt 515 62 12 414 44 11 929 106 11 

Av tabellen framgår att författarelaterat jag och yl är vanli

gast i V och mest sällsynt i K, vilket alltså innebär att man 

oftare lägger orden i munnen på någon annan i K än i V. Totalt 

sett är det dock betydligt vanligare i alla tre medierna att 

författarna lägger orden i munnen på någon annan än att de själ

va öppet framträder i första person. 

Av tabell 4.2.3.b kan också utläsas att skillnaden mellan K och 

V framför allt beror på att V innehåller fler jag än K, antalet 

vi i K och V är däremot ungefär lika. V innehåller som synes 

nästan dubbelt så många jag som yi. I K och M fördelar sig jag 

och yi^ däremot ungefär lika. 



Gruppen andra personens pronomen är visserligen inte signifi

kant snedfördelad men tas ändå upp här eftersom den säger något 

om olika mottagarrollernas manifestation i reportagen. Av spe

ciellt intresse är därvid orden och vilka kan användas 

för att uttrycka solidaritet resp formalitet i svenskan (se 

t ex Paulston 1976) . Kodorden ̂  och n_i svarar för ca 70 % av 

alla belägg inom sin grupp. 

Liksom första personens pronomen kan även andra personens prono

men användas i flera olika funktioner. Inte sällan är det fak

tiskt författaren som tilltalas (t ex av en intervjuad) eller 

författaren som tilltalar någon annan än läsaren (t ex den som 

intervjuas). Eftersom antalet belägg är så pass litet skall vi 

emellertid inte skilja mellan olika funktioner här. Tabell 

4.2.3.c nedan visar hur ̂  och ̂  fördelar sig på reportagen. 

Tabell 4.2.3.c Ό}ΐ och n± i morgon-, kvälls- och veckotidnings

reportage: antal 

Medium du ni S : a 

M 7 10 17 

K 17 7 24 

V 23 4 27 

Totalt 47 21 6 8 

Två förhållanden i tabellen ovan är värda att lägga märke till. 

För det första är n^ vanligare än ̂  i M medan ̂  är vanligare 

än ni i K och V· För det andra fördelar sig ̂  enligt mönstret 

V >K >M medan ̂  fördelar sig enligt mönstret M>K >V. ̂  följer 

alltså den nominala stiltendensen i materialet och har sitt 

starkaste fäste i M, du följer den verbala stiltendensen och 

har sitt starkaste fäste i V. Fördelningarna är med andra ord 

högst påfallande. Visserligen har vi här bortsett från att ̂  

och kan stå för flera olika saker - ηά kan ju t ex uttrycka 

såväl singular som plural - men å andra sidan står det ju ofta 

författaren fritt att välja mellan ̂  och då han tilltalar 

sina läsare eller andra personer: han kan t ex tilltala dem 

med ̂  som enstaka personer eller med nd som representanter för 



en grupp eller ett kollektiv. Under alla förhållanden föredrar 

man uppenbarligen ni^ i M och ̂  i K och framför allt i V. 

Innebörden av att gruppen definita pronomen fördelar sig enligt 

mönstret V>K>M är att man i högre grad i V än i K och M (osv) 

använder sig av ord som han, hon, den, det, detta etc när man 

talar om eller refererar till något. Nu säger detta inte så 

mycket om vad man talar om i de olika medierna utan snarare 

hur man talar om olika saker. Klart är dock att ju fler definita 

pronomen som används, desto minre blir utrymmet för andra och 

kanske mer informationsrika ordklasser. 

En klarare uppfattning om hur medierna skiljer sig innehållsligt 

får man emellertid om man delar upp kategorin definita pronomen 

i två subgrupper: personbetecknande och icke-personbetecknande. 

Tabell 4.2.3.d Personbetecknande och icke-personbetecknande 

definita pronomen i morgon-, kvälls- och vecko

tidningsreportage: antal, andel av definita pro

nomen och andel av löpord 

Medium 

personbet 

% av % av 

antal def.pron löpord 

icke-personbet 

% av % av 

antal def.pron löpord 

Î1 

K 

V 

364 

585 

756 

50.3 

72.3 

75.4 

1.7 

2 . 8  

3,6 

359 

224 

246 

49.7 

27.7 

24.6 

1.7 

1.1 

1.2 

Totalt 1 705 67.3 2.7 829 32.7 1.3 

Tabellen visar att det föreligger avsevärda skillnader mellan 

medierna när det gäller vad man refererar till och hur man 

talar om olika företeelser, I K och framför allt V talar man 

till övervägande delen om personer eller om förhållanden med 

anknytning till personer. I M gör man också detta men i betydligt 

mindre omfattning. Dessutom talar man i M klart oftare än i K 

och V om förhållanden som inte rör personer, I detta avseende 

skiljer sig K och V däremot inte åt. 



Som tidigare påpekats är kategorin övriga pronomen inte signi

fikant snedfördelad. Gruppen är emellertid heterogen, och den 

har därför delats upp i ytterligare fem subkategorier, nämligen 

indefinita, totala, komparativa, superlativa och nekande prono

men (se bil 2, tabell 4:2). Inte heller denna uppdelning har 

emellertid mycket att ge. Endast i ett fall har en signifikant 

skillnad kunnat konstateras: V innehåller fler nekande pronomen 

än M. 

Kategorin övriga pronomen är emellertid heterogen också i det 

att den - liksom definita pronomen - rymmer såväl personbeteck

nande som icke-personbetecknande ord^ och den har därför även 

delats upp i dessa två kategorier. Tabell 4.2.3.e visar resul

tatet av denna uppdelning. 

Tabell 4.2.3.e Personbetecknande och icke-personbetecknande öv

riga pronomen i m.orgon-, kvälls- och veckotid

ningsreportage: antal, andel av övriga pronomen 

och andel av löpord 

personbet icke-personbet 

% av % av % av % av 

Medium antal ö vr. pr o,n löpord antal övr.prpn löpord 

M 214 31. 2 1.0 472 68.8 2.3 

K 208 30.0 1.0 485 70.0 2.3 

V 231 30.1 1.1 536 69.9 2.5 

Totalt 653 30.4 1.0 1 49 3 69.6 2.4 

De två typerna av övriga pronomen fördelar sig som framgår av 

tabellen mycket olika: de personbetecknande orden är i stort 

sett lika många i alla tre medierna medan de icke-person-

betecknande orden är flest i V och ungefär lika många i K och 

M. Varken de personbetecknande eller de icke-personbetecknan-

de orden inom kategorin övriga pronomen uppför sig med andra 

ord så som man kunde vänta, dvs i enlighet med t ex motsvarande 

ords fördelning inom kategorin definita pronomen. Både definita 

och övriga pronomen fungerar ju som ersättningsord för det man 

talar om, dvs för sådant som har med ämnet att göra, men uppen-

86 



barligen används de två kategorierna på helt olika sätt i denna 

funktion. 

Att gruppen personbetecknande övriga pronomen är ungefär lika 

stor i alla tre medierna skulle kunna förklaras med att det i 

varje text (texttyp) finns ett tämligen konstant behov av obe

stämda personbetecknande referenter eller ord, dvs oavsett äm

net och det man talar om. Att V innehåller fler icke-personbe-

tecknade övriga pronomen än K och M skulle - med risk för 

viss Övertolkning - kunna bero på att man i V inte har behov 

av att specificera och konkretisera förhållanden som inte hand-
12 lar om personer eller har med personer att göra. 

Samtliga pronomen har också undersökts med avseende på om de är 

personbetecknande, possessiva, reflexiva och reciproka. Resul

tatet från denna undersökning innebär dock inte några direkta 

nyheter i förhållande till vad som tidigare framkommit (se bil 

2, tabell 4:3) . 

Avslutningsvis skall vi också jämföra de olika pronomenkatego

rierna i detta avsnitt med motsvarande kategorier i Westmans 

bruksprosaundersökning (1974:86f). Det visar sig då att ut

märkande för reportagen som helhet är framför allt många första 

personens pronomen (debattexterna, som har mer än dubbelt så 

nånga belägg som var och en av de övriga tre, bruksprosagenrerna, 

placerar sig dock mellan M och K). Som texttyp är reportagen 

med andra ord förhållandevis sändarinriktade, ett förhållande 

som bl a kan antas ha att göra med användningen av anföringar 

och repliker (jfr kap 5). 

4.2.4 Prepositioner 

Prepositionerna är indelade i fyra olika subkategorier: sådana 

som ingår i rums- resp tidsuttryck, övriga prepositioner samt 

s k agent-prepositioner. Gruppen övriga utgörs av alla preposi

tioner som inte ingår i någon av de andra grupperna. Denna kate

gori är därför mer heterogen än de andra. Till största delen 

torde den emellertid bestå av sådana prepositioner som inte har 

någon uppenbar eller tydlig semantisk laddning, dvs av prepo

sitioner med mer allmänna fraseologiska uppgifter. Tabell 4.2.4 

nedan visar hur de fyra prepositionskategorierna fördelar sig 

i materialets olika delar. 



Tabell 4.2.4 Olika typer av prepositioner i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: antal, andel av prepo

sitioner samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

övriga, antal 1 901 1 756 1 642 5 299 

% av prep 76.1 74.6 71.7 74 .2 

% av löpord 9.1 8.5 7.8 8.4 

rum, antal 354 374 457 1 185 

% av prep 14.2 15.9 20..0 16 .6 

% av löpord 1.7 1.8 2.2 1.9 

tid, antal 209 191 173 573 

% av prep 8.4 8.1 7.6 8.0 

% av löpord 1.0 0.9 0.8 0.9 

agent, antal 35 33 18 86 

% av prep 1.4 1.4 0.8 1.2 

% av löpord 0.1 0.2 0.1 0.1 

Signifikansförhållandena i tabellen är följande: 

övriga M > K > V 

rum V > K & M 

tid ej sign 

agent M & K > V 

Prepositionernas huvudtendens är som tidigare påpekats M > K & V. 

Uppställningen ovan visar att även (tre avi subkategorierna är 

signifikant snedfördelade. Ingen av subkategorierna uppvisar 

emellertid samma tendens som det totala antalet prepositioner, 

vars fördelning alltså är en produkt av flera olika tendenser. 

Det grundläggande mönstret i subkategoriernas fördelning är dock 

klart: agentprepositionerna och framför allt de övriga preposi-

tionerna följer den nominala stiltendensen i materialet, rums-

prepositionerna den verbala. 

Att V innehåller fler rumsprepositioner än K och M antyder att 

V-reportagen är mer rumsligt konkreta än K- och M-reportagen. 

Av detta bör man i sin tur kunna dra slutsatsen att framställ



ningen i V är mer beskrivande och/eller berättande än i K och 

M; sanuna fördelning uppvisar för övrigt även preteritumverben i 

4.2.2. Ytterligare stöd för denna tolkning ger de övriga prepo-

sitionernas fördelning, som ju är den motsatta. I K och framför 

allt i M används prepositionerna med andra ord mindre för att 

uttrycka konkreta semantiska relationer utan mer för att bygga 

upp andra typer av fraser;. 

Intressant ätt notera här är också att tidsprepositionerna -

till skillnad för rumsprepositionerna - inte är signifikant 

snedfördelade. Just därför skulle man nämligen kunna anta att 

vi har att göra med ett s k reportagespecifikt drag. Tyvärr kan 

vi emellertid inte göra några jämförelser med andra texttyper 

här eftersom den föreliggande prepositionsindelningen inte har 

någon motsvarighet i andra undersökningar. (Jfr dock tidskon

junktionerna vilka är klart fler i reportagen än i bruksprosa

texterna - se 4.2.6 nedan.) 

Av 4.2.2. har tidigare framgått att de passiva verben inte är 

signifikant snedfördelade i reportagen. Att M och K innehåller 

fler agentprepositioner än V innebär alltså att man oftare sät

ter ut agent vid passiva verb i M och K, vilket tyder på en 

högre grad av innehållslig explicithet i dessa båda medier. 

4.2.5 Adverb 

Inom klassen adverb ryms ord med skilda användningar och bety

delser, dvs en förhållandevis heterogen samling ord. Vid analy

sen av denna ordklass har därför ett antal olika indelningar 

prövats, vilket kommer att framgå av det följande. I tabell 

4.2.5.a nedan visas först hur adverben fördelar sig på de tre 

medierna när man spjälkar upp orden efter deras syntaktiska 

funktion. 

Endast följande tre av de sju subkategorierna i tabell 4.2.5. a 

är signifikant snedfördelade: 

verbbest 

adj.best 

konj.adv 

V > K & M 

V > K & M 

M > K & V 



Tabell 4.2.5.a Syntaktisk indelning av adverb i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: antal, andel av ad

verb och andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

verbbest, antal 780 799 932 2 511 

% av adv 41.6 43.7 44.1 43.2 

% av löpord 3.7 3.9 4.4 4.0 

satsadv, antal 317 304 318 939 

% av adv 16.9 16 .6 15.1 16.1 

% av löpord 1.5 1.5 1.5 1.5 

adjbest, antal 273 243 337 853 

% av adv 14.6 13.3 16.0 14.7 

% av löpord 1.3 1.2 1.6 1.4 

övr best, antal 203 202 242 647 

% av adv 10 .8 11.0 11.5 11.1 

% av löpord 1.0 1.0 1.1 1.0 

konj adv, antal 188 151 135 474 

% av adv 
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8.1 6.4 8.2 

% av löpord 0.9 0.7 0.6 0.8 

prep.part, antal 97 116 135 348 

% av adv 5.2 6.3 6 .4 6.0 

% av löpord 0.5 0.6 0.6 0.6 

dubbelt antal 15 15 13 43 

% av adv 0.8 0.8 0.6 0.7 

% av löpord 0.1 0.1 0.1 0.1 

Som synes fördelar sig verb- och adjektivbestämningarna på sam

ma sätt som adverben som helhet medan de konjunktionella adver

ben uppvisar en motsatt tendens. 

Att verb- och adjektivbestämningarna och adverben som helhet 

följs åt är knappast förvånande eftersom dessa två subkatego-

rier är klart frekventa. Däremot fordrar de konjunktionella 

adverbens fördelning en förklaring. En sådan erbjuder textling



vistiken. Bruket av konjunktionella adverb kan nämligen ses 

som ett mått på vad man kunde kalla graden av explicit textbind

ning. Denna typ av textbindning, som innebär att relationerna 

i en text lyfts fram med hjälp av vissa bestämda förbindelse-

ord, är något som framför allt kan antas utmärka förhållandevis 

strikta och opersonliga framställningar (jfr Westman 1974:104f), 

liksom kanske även utredande och resonerande sådana, vilket i så 

fall skulle kunna förklara varför just M har flest belägg av 
14 denna typ av adverb. 

Två av de sju subkategorierna i tabell 4,2.5.a har delats upp 

i ytterligare subkategorier, nämligen satsadverben och de kon

junktionella adverben. Satsadverben har delats upp i negationer 

och övriga satsadverb, de konjunktionella adverben i kopulativa, 

adversativa, konsekutiva, explanativa och övriga adverb. Ingen 

av dessa uppdelningar har dock särskilt mycket att ge (se bil 2, 

tabell 4:4, 4:5). Varken negationerna eller de övriga satsadver

ben är signifikant snedfördelade, och av de konjunktionella ad

verben är endast gruppen kopulativa adverb signifikant snedför-

delad. Denna grupp, som omfattar drygt 60 % av de konjunktionel

la adverben, fördelar sig därvid på samma sätt som de konjunk

tionella adverben som helhet, överskottet av konjunktionella 

adverb i M är således framför allt en produkt av att man i M 

flitigare utnyttjar ord som också, även, dessutom, vidare m fl. 

Jag övergår nu till frågan hur adverben fördelar sig på de tre 

medierna när man delar upp orden i olika betydelsekategorier. 

Tabell 4.2.5.b visar detta. 

Signifikant snedfördelade här är kategorierna ospecificerade 

adverb och rumsadverb - i båda fallen är fördelningen V > K & M, 

dvs samraa son adveirbens huvudtendens. 

Att den stora gruppen ospecificerade adverb fördelar sig som 

adverben som helhet är knappast överraskande. Intressantare är 

då rums- och tidsadverbens fördelningar. Dessa sammanfaller 

nämligen med rums- och tidsprepositionernas, dvs rumsadverben 

uppvisar fördelningen V>K & M medan tidsprepositionerna och 

tidsadverben båda inte är signifikant snedfördelade. Detta visar 

att ett ords semantiska kategoritillhörighet i åtminstone vissa 

fall har större betydelse för skillnaderna/likheterna mellan 
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medierna än vilken ordklass det tillhör. Att det förhåller sig 

så torde bl a ha att göra med att reportagens och mediernas 

framställningsform, t ex vad gäller graden av beskrivning och 

berättelse, slår igenom ovanligt tydligt på det semantiska 

planet. 

Tabell 4.2.5.b Semantisk indelning av adverb i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: antal, andel av ad

verb samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

ospec, antal 837 827 989 2 653 

% av adv 44.7 45.2 46.8 45.6 

% av löpord 4.0 4.0 4.7 4.2 

tid, antal 291 303 323 917 

% av adv 15.5 16.6 15.3 15.8 

& av löpord 1.4 1.5 1.5 1.5 

rum, antal 128 114 199 441 

% av adv 6.8 6.2 9.4 7.6 

% av löpord 0.6 0.5 0.9 0.7 

Adverben har slutligen även delats upp i rena, adjektivavledda, 

interrogativa och relativa adverb. Vidare har de rena adverben 

markerats med avseende på om de är komparativa, superlativa, 

nekande och totala,Ingen av dessa indelningar bjuder dock 

på några direkta överraskningar i förhållande till vad som re

dan framkommit i detta avsnitt (se bil 2, tabell 4:6, 4:7). 

Signifikant snedfördelning uppvisar följande kategorier: 

rena adverb V > K & M 

adj avledn V > K 

totala adv V >.K & M 

nekande adv V > M 

Fördelningarna följer som synes i stort sett adverbens huvud

tendens . 

Sammanfattningsvis kan konstateras att adverbsubkategorierna 

ovanligt väl följer fördelningen för adverben som helhet. Endast 
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i ett fall, nämligen vad gäller de konjunktionella (kopulativa) 

adverben, har en från huvudtendensen direkt avvikande fördel

ning iakttagits. När det gäller ordens fördelning är adverben 

således snarare en homogen än en heterogen ordklass, åtminstone 
17 i det föreliggande undersökningsmaterialet. 

4.2.6 Konjunktioner 

I avsnitt 4.1 konstaterades att konjunktionerna ej rangordnar 

medierna på riktigt samma sätt som de övriga ordklasserna, dvs 

enligt nominal-/verbalstiltendensen. I det här avsnittet skall 

vi genom att studera olika subkategorier försöka att utreda 

vad som döljer sig bakom denna speciella fördelning hos kon

junktionerna. Vi börjar med en uppdelning i sam- respektive 

underordnande konjunktioner. 

Tabell 4.2.6 Sam- och underordnande konjunktioner i morgon-, 

kvälls- och veckotidningsreportage: antal, andel 

av löpord 

Kategori M K V Totalt 

samordn, antal 812 773 922 2 507 

% av konj 59.4 60 .9 62.7 61.1 

% av löpord 3.9 3.7 4.4 4.0 

underordn, antal 554 497 548 1 599 

% av konj 40.6 39 .1 37.3 38.9 

% av löpord 2.7 2.4 2.6 2.5 

Endast de samordnande konjunktionerna uppvisar signifikanta 

s k i l l n a d e r  m e l l a n  m e d i e r n a .  F ö r d e l n i n g e n  ä r  d ä r v i d  V > K  &  M ,  

dvs följer den verbala stiltendensen i materialet. Ej signifi

kant snedfördelade är således de underordnande konjunktionerna, 

vilket är något oväntat. Andra undersökningar från senare tid 

har nämligen visat dels att sam- och underordnande konjunktio

ner i regel följs åt, dels att många konjunktioner är ett ver

balt, .stildrag (se t ex Kultman & Westman 1977:171ff). Ingendera 

av detta tycks emellertid gälla fullt ut i tabellen ovan, vil

ket skulle kunna bero på motstridiga tendenser inom de båda 

konjunktionsgrupperna. Dessa har därför delats upp ytterligare 



- de samordnande i följande fem grupper: kopulativa, adversati-

va, disjunktiva, explanativa och konsekutiva; de underordnande 

i de följande nio: det allmänt underordnande att^ komparativa, 

temporala, konditionala, koncessiva, kausala, interrogativa, 

konsekutiva och finala. 

Uppdelningen av de samordnande konjunktionerna visar att endast 

gruppen kopulativa konjunktioner är signifikant snedfördelad 

(se bil 2, tabell 4:8). Fördelningen är därvid densamma som 

för de samordnande konjunktionerna som helhet, dvs V> K & M. Det 

är alltså helt klart att man oftare samordnar leden i V än i K 

och M, och detta sker framför allt med hjälp av kopulativa 

konjunktioner (ca 75 % av alla samordnande konjunktioner) och 

då i synnerhet med hjälp av och (97 % av alla kopulativa kon

junktioner) . 

Av de olika typerna av underordnande konjunktioner uppvisar föl

jande tre signifikanta skillnader mellan medierna (jfr bil 2, 

tabell 4:9): 

att M > K & V 

temporala V > K & M 

konsekutiva V > M 

Som synes är tendenserna här olika: det allmänt underordnande 

att följer den nominala stiltendensen i materialet, de tempo

rala och konsekutiva konjunktionerna den verbala, medan resten 

är neutrala i dessa båda avseenden. Att de underordnande kon

junktionerna som helhet inte uppvisar några signifikanta skill

nader mellan medierna beror således dels på att vissa konjunk

tionstypers fördelning helt enkelt är neutral, dels på att de 

grupper som är signifikant snedfördelade tar ut varandra. 

Av de underordnande konjunktionerna är framför allt att av 

intresse eftersom det är denna kategori som avviker från det 

förväntade mönstret. I mer verbala texttyper som t ex talspråk 

och gymnasistprosa är konjunktionen att nämligen också mycket 

vanlig. Förklaringen till detta skulle kunna vara att det är 

olika typer av konstruktioner som driver fram bruket av att 

i M och de andra texttyperna. I talspråk kan konstruktioner av 

typen Jag tror/tycker/anser/osv att ... antas vara vanliga (jfr 

Einarsson 1978:108), i M däremot torde konstruktioner med indi

rekt anföring spela en viktigare roll. Ett närmare studium av 



de enskilda kontexterna skulle föra för långt i detta samman

hang men vore här onekligen av intresse. 

I förhållande till bruksprosagenrerna (Westman 1974:106ff) ut

märker sig reportagen framför allt på en punkt: de innehåller 

över lag klart fler temporala konjunktioner. Det flitiga utnytt

jandet av temporala konjunktioner - och därmed av temporala bi

satser - i reportagen är sannolikt en produkt av dessa texters 

framställningsform; man berättar mer i reportagen än i bruks

prosatexterna . 

4.2.7 Adjektiv 

Som tidigare framgått (4.1) är adjektiven inte signifikant 

snedfördelade. Detta utesluter emellertid inte att adjektivets 

subkategorier skulle kunna vara det. Adjektiven har därför de

lats upp i olika komparationsformer. En sådan indelning har 

intresse dels därför att den innehåller kategorier som även 

återfinns inom andra ordklasser (jfr t ex komparativa och su-

perlativa pronomen resp adverb), dels därför att bruket av 

komparativ- och superlativformer kan ses som ett uttryck för i 

vilken mån man försöker skapa dramatik i medierna genom att 

"bre på" i framställningen. Tabell 4.2.7 nedan visar kompara

tions formernas fördelning på de tre medierna. 

Uppdelningen av adjektiven i olika komparationsformer säger 

dock inte mycket mer än adjektiven som helhet. Endast en sig

nifikant skillnad mellan medierna har iakttagits: V har ett 

överskott av positivformer i förhållande till K. Detta tyder i 

så fall på att V - som tidigare konstaterats (se 4.2.2) - inte 

bara är mer berättande än K utan också mer beskrivande (jfr 

4.1). Vidare kan konstateras att komparativ- och superlativfor-

mernas fördelningar inte bidrar med något underlag för even

tuella antaganden om att man skulle vara mer benägen att "skru

va upp" framställningen till en mer dramatisk nivå i något av 

medierna, vilket naturligtvis inte utesluter att detta kan ske 

på andra sätt. 

Adjektiven har också undersökts med avseende på om de är sam

mansatta och personbetecknande (gäller endast substantiverade 

adjektiv, dvs typen den gamle) samt om de har genitivmorfem 

(se bil 2, tabell 4:10). Undersökningen visar att de samman-
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Tabell 4.2.7 Adjektivets olika komparationsklasser i morgon

kvälls- och veckotidningsreportage: antal av adjek

tiv samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

positiv, antal 829 798 912 2 539 

% av adj 88.0 86 .6 00
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% av löpord 4.0 

00 m
 4.4 4.0 

kompar, antal 48 54 56 158 

% av adj 5.1 5.9 5.4 

L
D
 L
O
 

% av löpord 0.2 0.3 0.3 0.3 

superi, antal 51 58 46 155 

% av adj 5.4 6.3 · 4.4 5.3 

% av löpord 0.2 0.3 0.2 0.2 

oböjl, antal 14 11 22 47 

% av adj 1.5 1.2 2.1 1.6 

% av löpord 0.1 0.1 0.1 0.1 

satta adjektiven ej är signifikant snedfördelade - de följer 

således adjektivens huvudtendens och inte sammansättningarnas 

och ordlängdens. De personbetecknande adjektiven har däremot 

ett visst intresse här: M innehåller nämligen signifikant fler 

belägg än K och V. Personbetecknande adjektiv är således ett 

morgontidningsdrag och inte - som t ex personbetecknande sub

stantiv och pronomen - ett vecko- och/eller kvällstidningsdrag. 

Konstruktionen uppfattas troligen som helt skriftspråklig och 

undviks därför oftare i K och V. Adjektiven med genitivmorfem, 

slutligen, är så få att de inte är testbara. 

4.2.8 Artiklar 

Som framgått av 4.1 är inte heller artiklarna signifikant sned-

fördelade. I det här avsnittet skall vi ta reda på om detta 

gäller såväl bestämda som obestämda artiklar. Tabell 4.2.8.a 

nedan visar hur dessa två subkategorier fördelar sig på de tre 

medierna. 

Tabellen visar tre saker: dels att obestämda artikeln över lag 

är vanligare än bestämda artikeln, dels att obestämda artikeln 



är vanligare i V än i K än i M, dels att bestämda artikeln är 

vanligare i M än i K än i V. Endast en skillnad i tabellen är 

dock tillräckligt stor för att utslaget skall bli signifikant: 

b e s t ä m d a  a r t i k e l n  h a r  f ö r d e l n i n g e n  M > V -

Tabell 4.2.8.a Bestämd och obestämd artikel i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: antal, andel av ar

tiklar samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

obest, antal 471 499 522 1 522 

% av art 57.8 62.5 65.7 62.0 

% av löpord 2.3 2.4 2.6 2.4 

best, ant 344 300 288 932 

% av art 42.2 37.5 34 .2 38 .0 

% av löpord 1.6 1.4 1.4 1.5 

Nu kan som bekant bestämda artikeln förekomma i såväl singular 

som plural. Innan vi går vidare skall vi därför först ta reda 

på om det inte också finns några signifikanta skillnader mellan 

medierna i detta avseende. Tabell 4.2.8.b nedan visar hur det 

förhåller sig. 

Tabell 4.2.8.b Singular och plural av bestämda artikeln i mor-

gon-, kvälls- och veckotidningsreportage: antal, 

andel av bestämda artikeln, andel av artiklar 

samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

sing, antal 208 181 195 584 

% av best 60.5 60.3 67.7 62.7 

% av art 25.5 22.7 23.2 23.8 

% av löpord 1.0 0.9 0.9 0.9 

plur, antal 136 119 93 348 

% av best 39.5 39.7 32.3 37.3 

% av art 16 .7 14.9 11.1 14.2 

% av löpord 0.7 0.6 0.4 . 0.6 



Här kan två iakttagelser göras. För det första är bestämda 

artikeln över lag vanligare i singular än i plural. För det 

andra är det uppenbarligen så att det framför allt är de plura-

la beläggen som bidrar till bestämda artikelns speciella för

delning, Signifikant snedfördelning uppvisar de plurala beläg

gen dock endast inellan M och V, 

Det är inte lätt att tolka de resultat som kommit fram i detta 

avsnitt: varför skulle t ex M innehålla fler belägg av den 

bestämda plurala artikeln än V? Man kan dock notera att även 

bestämda slutartikeln hos substantiven liksom även de plurala 

substantiven fördelar sig på liknande sätt (M > K > V resp 

M & K > V). Tydligen är det så att definita nominalfraser i plu

ral följer den nominala stiltendensen i högre grad än sådana 

fraser i singular vilka i sin tur gör detta i högre grad än 

indefinita nominalfraser ( de senare pekar snarast åt motsatt 

håll) . I alla fall tycks detta gälla för reportagen (bruks-

prosagenrerna uppvisar som framgår av Westman 197 4:83 däremot 

en mera splittrad bild). Vad som ligger bakom denna tendens i 

reportagen är emellertid inte lätt att säga utan att först stu

dera de enskilda kontexterna ordentligt. 

4.2.9 Idiomkonstituenter 

Idiomkonstituenterna är den enda av de 17 huvudkategorierna där 

K utmärker sig i ensamt majestät; fördelningen är nämligen här 

K> M>V. Som synes följer denna grupp varken nominal- eller 

verbalstiltendensen i materialet, vilket gör den till en ovan

lig kategori i detta sammanhang. 

Idiomkonstituenterna kan delas upp på många sätt, bl a efter 

ordklasstillhörigheten hos de olika konstituenterna. I stort 

kan man emellertid skilja mellan två slag av idiomkonstituen

ter: dels sådana som ingår i namnidiom (dvs i personnamn och 

övriga namn), dels sådana som ingår i vad man kunde kalla 

flerordiga grammatiska uttryck (t ex därför att, i stället för 

osv). Tabell 4.2.9 nedan visar hur dessa två typer av idiom

konstituenter fördelar sig på de tre medierna. 

Intressant nog är fördelningen likartad för de två typerna av 

idiomkonstituenter, vilket framgår av nedanstående uppställ

ning över signifikansförhållanden mellan medierna: 



konstit i namn K>M>V 

konstit i gramm konstr K > V 

Tabell 4.2.9 Olika typer av idiomkonstituenter i morgon-, 

kvälls- och veckotidningsreportage: antal, andel 

av idiomkonst samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

i namn, antal 440 541 264 1 245 

% av idiomk 65.7 67.0 54.7 63.5 

% av löpord 2.1 2.6 1.2 2.0 

i gr konstr, ant 230 267 219 716 

% av idiomk 34.3 33.0 45.3 36.5 

% av löpord 1.1 1.3 1.0 1.1 

Att namnkonstituenterna är flest i K är i och för sig inte så 

konstigt eftersom K också är det medium som innehåller flest 

namn (se 4.2.1). Intressantare är det då att jämföra M och V 

med avseende på namn och namnkonstituenter. M och V innehåller 

nämligen ungefär lika många namn samtidigt som M innehåller 

fler namnkonstituenter än V, vilket betyder att V innehåller 

fler enordiga namn än M. Detta kan tolkas som att framställ

ningen i V är mer personlig och intim än i M, nämligen om man 

antar att de enordiga namnen i V framför allt är förnamn, något 
18 som det finns goda skäl att göra. 

De grammatiska konstituenternas fördelning är svårare att tol

ka - bakom denna kategori döljer sig ju - till skillnad från 

namnkonstituenterna - en tämligen brokig samling ord. Det tycks 

emellertid av någon anledning vara så att idiomuttryck används 

mera sparsamt i V än i K, kanske beroende på en allmän strävan 

efter enkelhet i V. (Mellan K och M och mellan M och V finns 

här däremot inte några signifikanta skillnader.) 

4.2.10 Particip 

Participen kan vara av två slag: presens particip, som vanlig

en har aktiv betydelse, och perfekt particip, vilka oftast är 

passiva. Hur de två typerna av particip fördelar sig på de tre 

medierna visas i bil 2, tabell 4:11. Av denna tabell framgår att 

M har såväl fler perfekt- som presenparticip än K och V - inga 



av skillnaderna i tabellen är dock tillräckligt stora för att 

utslaget skall bli signifikant. Participens huvudtendens, 

M>K & V, återspeglas alltså visserligen hos de båda subkate-

gorierna men endast relativt svagt. Noteras kan också att 

perfektparticipen utgör ca 3/4 av alla particip medan presens-

participen upptar omkring 1/4. 

Participen kan vidare vara antingen atributiva eller predika-

tiva. Här skall vi koncentrera oss på de attributiva partici

pen eftersom just dessa kan antas vara förknippade med den 

nominala stiltendensen i materialet i än högre grad än parti

cipen som helhet (jfr t ex Einarsson 1978:123ff) - påtagliga 

skillnader mellan medierna bör alltså vara att vänta. Tabell 
19 4.2.10 nedan visar hur det förhaller sig med detta. 

Tabell 4.2.10 Attributiva particip i morgon-, kvälls- och 

veckotidningsreportage: antal, andel av particip 

samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

presens, antal 72 39 39 150 

% av part 80.0 63.9 55.7 67.0 

% av löpord 0.3 0.2 0.2 0.2 

perf, antal 116 69 83 268 

% av part 42.5 29.7 35.2 36,2 

% av löpord 0.6 0.3 0.4 0.4 

summa, antal 188 108 122 418 

% av part 51.8 36 .9 39.9 43.5 

% av löpord 0.9 0.5 0.6 0.7 

Av tabellen framgår att M över lag innehåller fler attributiva 

particip än K och V, vilka däremot inte skiljer sig signifikant 

åt; för såväl presens- och perfektparticipen som summan av 

dem är fördelningen alltså M>K & V. Att M har signifikant fler 

attributiva particip än K och V är i och för sig inte överras

kande eftersom M innehåller flest particip över huvud taget. 

Av tabellen framgår emellertid att M även relativt sett inne



håller fler particip i attributiv funktion än K och V. Det är 

alltså helt klart att framställningen i M-reportagen är mer 
2 0  nominal i detta avseende än i K- och V-reportagen. 

Participen har också analyserats med avseende på om de är 

sammansatta, personbetecknande (gäller endast substantiverade 

particip, dvs typen den cyklande) och/eller bär genitivmorfem 

(se bil 2, tabell 4:13). Signifikant snedfördelning uppvisar 

här de sammansatta och personbetecknande participen medan de 

med genitivmorfem inte har kunnat testas ρ g a alltför låg 

frekvens. De sammansatta participen fördelar sig därvid som 

participen som helhet eller som de sammansatta verben, dvs 

ungefär så som man kunde vänta. De personbetecknande partici

pens fördelning är M> V, dvs även de följer den nominala stil

tendensen i materialet. Samma tendens uppvisar även motsvaran

de adjektiv- och räkneord (de senare är dock inte signifikant 

snedfördelade - se bil 2, tabell 4:14) men däremot inte mot

svarande substantiv- och pronomenord vilka i stället följer den 

verbala stiltendensen. En och samma betydelsekategori kan med 

andra ord fördela sig helt olika beroende på vilken ordklass 

den förekommer inom. 

4.2.11 Förkortningar 

Förkortningar är en tämligen heterogen kategori som rymmer 

ord från flera olika klasser - det som förenar dessa ord är 

ju endast att de alla är avkortade. Inte desto mindre uppvisar 

förkortningarna som framgått (se 4.1) klara skillnader mellan 
21 medierna - fördelningen är här M > K > V. Det kan emellertid 

ändå finnas skäl att undersöka hur förkortningarna fördelar sig 

på några olika subkategorier med tanke på den ovan omtalade 

heterogeniteten. I tabellen nedan har orden därför delats upp 

i följande grupper: allmänna förkortningar, personnamn, övriga 

namn och titlar. Den allmänna gruppen rymmer därvid ord som 

annars huvudsakligen skulle ha analyserats som adverb eller 

prepositioner, dvs ord som bl a, fr a, ρ g a osv, medan orden 

inom de övriga tre grupperna alla skulle ha hamnat bland sub

stantiven om inte förkortningarna skiljts ut som en egen grupp. 



Tabell 4.2.11 Olika typer av förkortningar i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: antal, andel av för

kortningar samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

allm för, antal 176 113 39 328 

% av förk 69.6 62.8 60.9 66.0 

% av löpord 0.8 0.5 0.2 0.5 

övr namn, antal 65 61 25 151 

% av förk 25.7 33.9 39.1 30.4 

% av löpord 0.3 0.3 0.1 0.2 

titel, antal 11 5 0 16 

% av förk 4.3 2.8 0 3.2 

% av löpord 0.1 0.0 0.0 0.0 

pers namn, antal 1 1 0 2 

% av förk 0.4 0.6 0.0 0.4 

% av löpord 0.0 0.0 0.0 0.0 

Som framgår av nedanstående uppställning över mediernas inbör

des signifikansförhållanden är emellertid förkortningarnas 

tendens i stort sett densamma vilken subkategori man än betrak

tar : 

allmänna M > K > V 

övriga namn M & K > V 

titel M > V 

personnamn ej testbara 

Att M innehåller fler förkortningar än K och V (osv) beror så

ledes i första hand inte på att M innehåller fler förkortning

ar än K och V av ett visst slag utan på en tendens hos M att 

utnyttja fler förkortningar än K och V över huvud taget. Note

ras kan dock att överskottet av namn i K (jfr 4.2.1) även slår 

igenom bland förkortningarna, vilket fått till följd att K 

kommer upp i ungefär samma antal namnförkortningar som M. 

Överskottet av förkortningar i M kan enligt min mening ses som 

ett uttryck för att framställningen i M har en mer "teknisk" 



framtoning än den i K och V. Omvänt tyder den nästan totala 

avsaknaden av förkortningar i V på en strävan att där göra 

framställningen så oteknisk som möjligt. 

En särskild typ av förkortningar som också undersökts (se bil 2, 

tabell 4:15) är de s k initialorden. Även denna grupp är signi

fikant snedfördelad - fördelningen är här närmare bestämt M & 

K> V, dvs samma som för namnförkortningarna, vilket torde be

ro på att de flesta av initialorden är just namn. 

Slutligen har också noterats hur många förkortningar som bär 

genitivmorfem inom respektive medium (se bil 2, tabell 4:15). 

På denna punkt finns emellertid inte några signifikanta skill

nader mellan medierna. 

4.2.12 Främmande ord 

Tidigare (4.1) har konstaterats att M innehåller signifikant 

fler främmande ord än K och V vilka däremot inte skiljer sig 

nämnvärt åt. Vi skall nu gå vidare och undersöka vilka skillna

der som finns mellan medierna när man delar upp de främmande 

orden i olika etymologiska grupper. Tabell 4.2.12 nedan visar 

detta. Eftersom beläggen är så pass få redovisas här endast de 

absoluta talen. Det bör också påpekas att tabellen nedan inte 

ger någon fullständig bild av de etymologiska gruppernas för

delning i materialet - däremot bör man kunna få en uppfatt

ning om hur grupperna förhåller sig till varandra. 

Tabell 4.2.12 Olika typer av främmande ord i morgon- kvälls-

och veckotidningsreportage: antal och total andel 

Kategori M K V Totalt % 

engelska 22 4 3 29 43 

övriga 11 3 12 26 39 

romanska 5 3 1 9 13 

klassisk 2 0 1 3 4 

tyska 0 0 0 0 0 

Testbara i tabellen ovan är endast de engelska och övriga or

den och av dessa är endast orden av engelskt ursprung signi



fikant snedf ördelade. Fördelningen är därvid M>K & V, dvs 

samma som för de främmande orden som helhet. 

Överskottet av ord med engelskt ursprung i M torde liksom 

exv de många förkortningarna bidra till att ge framställningen 

i M en viss teknisk och fackspråklig prägel. 

4.3 Diskussion 

Ordklassanalysen i detta kapitel har visat på klara skillnader 

- både stilistiska och innehållsliga - mellan såväl de tre me

dierna som mellan reportagen och andra texttyper. Dessa skill

nader skall emellertid inte rekapituleras här eftersom de 

kommer att tas upp i 6.1, där ett försök görs att tolka resul

taten från undersökningen i sin helhet. I stället skall några 

reflexioner göras kring förhållandet mellan huvudkategoriernas 

och subkategoriernas fördelningar. 

Som framgått av detta kapitel hör det snarast till undantagen 

att en subkategori uppvisar exakt samma tendens som sin huvud

kategori. Detta har naturligtvis att göra med att subkategori-

erna mäter en mängd olika förhållanden som huvudkategorierna så 

att säga endast utgör sammanfattningen av. En intressant fråga 

är emellertid då hur stor enhetligheten/oenhetligheten är mel

lan subkategorierna inom olika ordklasser. 

I det följande skall vi försöka att besvara denna fråga genom 

att studera två olika typer av subkategorier. Den första typen 

delar uttömmande och ömsesidigt uteslutande upp sin huvudklass 

i ett antal olika stora bitar. Detta gäller t ex kategorierna 

övriga, rum, tid och agent bland prepositionerna eller kate

gorierna positiv, komparativ, superlativ och oböjliga bland 

adjektiven. Sammanlagt rör det sig här om 67 olika subkatego

rier inom följande 12 ordklassers substantiv, verb, pronomen, 

prepositioner, adverb, konjunktioner, adjektiv, artiklar, 

idiomkonstituenter, particip, förkortningar och främmande ord. 

Den andra typen återkommer inom flera olika huvudklasser. Detta 

gäller exv en kategori som personbeteckning, vilken återfinns 

bland substantiv, adjektiv, räkneord, pronomen, particip och 

förkortningar eller en kategori som komparativ vilken återfinns 



bland adjektiv, pronomen, adverb och konjunktioner. Totalt 

förekommer 17 olika subkategorier av detta slag bland 10 olika 

huvudklasser. Subkategorierna är följande: personbeteckning, 

sammansättning, namn, kopulativ, rum, titel, genitiv, kompa

rativ, superlativ, relativ, interrogativ, nekande, total, ad

versativ, explanativ, konsekutiv, och tid; och de aktuella 

huvudklasserna är dessa: substantiv, adjektiv, räkneord, pro

nomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, particip, förkort

ningar och verb. 

För den första typen är alltså frågan hur subkategorierna inom 

en och samma huvudkategori förhåller sig till varandra. För den 

andra typen är frågan hur subkategorier av samma slag förhåller 

sig till varandra inom olika huvudklasser. 

För att kunna besvara dessa frågor skiljer jag mellan tre ty

per av fördelningar: enhetliga, icke-enhetliga respektive mot

stridiga. Att fördelningen är enhetlig innebär att alla sub

kategorierna har exakt samma tendens. Att fördelningen är icke

enhetlig innebär att den varken är enhetlig eller motstridig. 

Ett typiskt fall är t ex då någon av subkategorierna är insig-

nifikant fördelad medan någon annan exv har fördelningen M > 

K & V. Ett fall av motstridig fördelning föreligger i t ex föl

jande fall: M>K & V och K > M & V. 

Nedanstående uppställningar visar de två subkategoritypernas 

fördelningar. 

A. Fördelning hos subkategorier som förekommer inom en och 

samma huvudklass 

Enhetlig: 

Icke-enhetlig; pronomen, adjektiv, artiklar, idiomkonstituen-

ter, particip, förkortningar, främmande ord 

Motstridig: substantiv, verb, prepositioner, adverb, kon

junktioner 

B. Fördelning hos subkategorier som återkommer inom flera 

olika huvudklasser 

Enhetlig: komparativ, superlativ, relativ, interrogativ, 

adversativ, explanativ, rum 



Icke-enhetlig: sammansättning, namn, titel, nekande, total, 

konsekutiv, tid 

Motstridig: personbeteckning, kopulativ, genitiv 

Av uppställning A framgår att det inte finns någon ordklass 

vars alla subkategorier uppvisar exakt samma tendens. Däremot 

finns det sjii ordklasser som har subkategorier med icke-enhet

lig fördelning. Intressantare är dock att inte mindre än fem 

ordklasser innehåller subkategorier som är motstridigt förde

lade. I uppställning B uppvisar hela sju kategorier enhetlig 

tendens (av någon anledning är dock endast en av dessa sju ka

tegorier signifikant snedfördelad). Vidare är sju kategorier 

icke-enhetliga medan tre är motstridiga. 

Slående i uppställning A ovan är bristen på enhetlighet, för 

att inte säga rikedomen på motstridighet. Det är faktiskt till 

och med så att enhetligheten är större bland subkategorierna i 

uppställning B. Kanske kan man uppfatta detta så att den se

mantiska likheten mellan dessa kategorier (åtminstone i vissa 

fall) betyder mer än själva ordklasstillhörigheten (som ju är 

en mer sammansatt egenskap). Den slutsats som man under alla 

förhållanden bör dra av uppställningarna ovan är emellertid 

att stor försiktighet bör iakktas vid behandlingen huvudkatego

rierna. Bakom dessa döljer sig nämligen en mångfald motstridiga 
22 tendenser, 

Tidigare stilforskare, framför allt då litterärt inriktade så

dana, har ibland uttalat en viss misstro mot användningen av 

ordklasser som stilvariabler (se t ex Gullberg 1939:349 eller 

Cassirer 1970:143f). Ovanstående utredning gör denna misstro 

fullt begriplig: huvudkategorierna är i regel alldeles för 

heterogena för att kunna fånga upp "de iakttagelser som tränga 

sig på en vid uppmärksam läsning" (Gullberg 1939:349). Huvud

kategorierna har fr a någonting att säga om övergripande stil

tendenser som t ex skillnaden mellan nominal och verbal stil, 

de mer textspecifika dragen finner man däremot på subkategori-

nivå. Lösningen på de litterärt inriktade stilforskarnas dilem

ma behöver därför inte ligga i ett förkastande av den kvantita

tiva ordklassanalysen utan skulle kunna sökas i en förfining 

av densamma. 



5. ANFÖRINGAR 

En central uppgift för reportagen torde vara att återge vad 

olika personer eller organisationer har sagt. I detta kapitel 

behandlas en typ av sådana återgivningar, nämligen s k direk

ta anföringar.^ Syftet är liksom tidigare att ta fram sådana 

medieskillnader och reportagekarakteristika som kan vara av 

intresse för frågan om förhållandet mellan språkbruk och kontext. 

5.1 Alla direkta anföringår 

Tabell 5.1 nedan visar hur det totala antalet direkta anfö-

ringår fördelar sig på de tre medierna. 

Tabell 5.1 Direkta anföringar i morgon-, kvälls- och vecko

tidningsreportage: antal, antal/100 löpord och 

antal/textstycke 

Variabel M K V Totalt 

antal 171 228 178 577 

antal/löpord 0.8 1.1 0.8 0.9 

antal/textstycke 0.26 0.25 0.27 0.26 

Söm synes fördelar sig de direkta anföringarna relativt jämnt 

på de tre medierna. Ett signifikant överskott kan dock iakttas 

hos K; i detta medium utnyttjar man alltså direkt anföring i 

något högre grad än i de övriga medierna. Jämförelsevis kan 

nämnas att M innehåller fler underordnande att än K och V (se 

4.2.6), vilket tyder på att M i stället utnyttjar indirekta 

anföringar i högre grad. 

I tabellen ovan har angetts två olika mått på anföringarnas 

frekvens. Av dessa framgår att det förekommer en direkt anfö-

ring på omkring vart 100:e ord eller vart fjärde textstycke. 

Är nu detta mycket eller litet? Ja, det beror naturligtvis på 

vad man jämför med. Om man bortser från vissa typer av skön-



och populärlitteratur (med dialog) innehåller de flesta andra 

texttyper (t ex ledare, kulturartiklar, läroböcker, debattexter 

osv), troligen inte några direkta anföringar alls nästan (tro

ligen därför att så vitt mig bekant är detta inte undersökt 

och det kan naturligtvis i sin tur bero på att det inte finns 

något att undersöka). Dessutom bör man givetvis betänka att 

de direkta anföringarna har att konkurrera med andra sätt att 

återge repliker på, fr a då kanske indirekt anföring. Slutsat

sen bör därför bli att antalet direkta anföringar i reportagen 

trots allt är förhållandevis stort: endast vissa typer av lit

terära dialogtexter kan antas innehålla lika många eller fler 
2 fall av direkt anföring än reportagen. Bruket av direkt anfö-

ring kan alltså antas vara ett konstitutivt drag för reportage

genren som sådan, dvs oavsett vilket medium det gäller. Detta 

antagande stöds för övrigt också av att skillnaderna mellan 

medierna som konstaterats ovan är förhållandevis små. 

5.2 Direkta anföringar med utsatt källa och anföringsverb 

Vi skall nu se närmare på en bestämd typ av direkta anföringar. 

Dessa har följande utseende: - Det är bättre att fatta beslut 

utan omvägen om facket, säger de anställda. Som framgår av ta

bell 5.2 nedan utgör de direkta anföringarna med utsatt källa 

och anföringsverb endast en del av alla direkta anföringar. 

Typen har emellertid intresse i det här sammanhanget just där

för att den ger en uppfattning om vilka slags källor och anfö-
3 ringsverb som används inom respektive medium. 

Av tabellen framgår att skillnaden mellan medierna nu är än 

mindre än vad som var fallet med det totala antalet direkta 

anföringar: här finns inga signifikanta skillnader. Men även 

om de absoluta talen inte skiljer sig nämnvärt åt framgår det 

ändå ganska tydligt att det finns vissa relativa skillnader 

mellan medierna, I M är ca hälften av alla direkta anföringar 

försedda med källa och anföringsverb av något slag, i V gäller 

detta mindre än hälften av alla anföringar och i K endast om

kring en tredjedel. 

Av detta bör man kunna dra slutsatsen att det är i M som man 

lägger störst vikt vid redovisningen av källorna medan man 



Tabell 5.2. Direkta anföringar med utsatt källa och anförings-

verb i morgon-r kvälls- och veckotidningsreportage: 

antal, andel av alla direkta anföringar, antal/100 

löpord samt antal/textstycke 

Variabel M K V Totalt 

antal 85 78 79 242 

% av alla dir anf 49 .7 34 .2 44 .4 41.9 

antal/100 löpord 0. 41 0. 38 0. 37 0.39 

antal/styeke 0. 13 0 . 09 0. 12 0.11 

i K lägger minst vikt vid detta; V intar här en mellanställ

ning. Visserligen är det som tidigare framgått så att M och V 

utnyttjar den direkta anföringen i något mindre utsträckning 

än K, men när man väl gör det så sätter man ut källa och anfö-

ringsverb i högre grad. Morgontidningarnas betonande - och 

beroende - av källorna har tidigare från delvis andra utgångs

punkter även iakttagits av exv Bengt Nerman (1973:52). 

Vad är det då för slags källor och anföringsverb som utnyttjas 

i reportagen, och finns det några skillnader mellan medierna i 

de avseendena? Dessa frågor behandlas i de två följande avsnit

ten. 

5.2.1 Anföringsverben 

Tabell 5.2.1 nedan visar hur anföringsverben i de direkta an-

föringarna fördelar sig på de tre medierna. 

I tabellen finns inga signifikanta skillnader mellan medierna 

men tendensen är ändå helt klar: M är det av medierna som har 

den mest varierande uppsättningen anföringsverb, tätt därefter 

kommer V och sist K. K har vidare som synes fler presensformer 

och färre preteritumformer än de övriga två medierna, vilket 

kanske kan ses som mindre variationsrikt även det. Intressant 

att notera här är också att endast en mindre del av anförings

verben i de direkta anföringarna har preteritumform. Som tidi

gare framgått (se 4.2.2) upptar ju preteritumformerna annars 

mellan 20.5 och 27.8 % av alla verb i reportagen. De förhållan

devis många preteritumformer som reportagen över lag trots allt 



innehåller används sålunda i första hand inte i samband med 

direkt anföring. 

Tabell 5.2.1 Anföringsverbens fördelning i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: procent olika graford, 

verb, engångsverb, presens- och preteritumformer 

av alla anföringsverb i direkt anföring 

Variabel M K V Totalt 

% olika graford 29.4 24.4 27.8 18 .6 

% olika verb 25.9 20.5 22.8 16.5 

% engångsverb 20.0 16.7 19.0 11.2 

% presensformer 85.9 92.3 87.3 88.4 

% preteritumformer 14.1 7.7 12.7 11.6 

η 85 78 79 242 

Att K har den minst varierade uppsättningen anföringsverb fram

går för övrigt även av säger, som är den verbform som är van

ligast i alla tre medierna (se bil 2, tabell 5:1). IM och V 

upptar nämligen säger omkring hälften av alla löpande anfö

ringsverb i direkt anföring medan dess andel av anföringsver-

ben i K är hela 62.8 %. 

När det gäller mediernas bruk av enstaka anföringsverb före

faller tendensen i övrigt vara den att M innehåller ett över

skott av neutralt rapporterande anföringsverb som menar, anser^ 

heter det m fl medan K och framför allt V innehåller anförings

verb av mer personligt och emotionellt-expressivt slag som exv 

skrattar, 1er, vrålar osv. Antalet verb är här dock väl litet 

för att man skall kunna uttala sig med någon större bestämdhet 

(se bil 2, tabell 5:1). 

Intressant att notera är här också att verbformen berättar har 

högre frekvens i K och V än i M. Denna skillnad är visserligen 

inte signifikant men den kanske ändå kan ge en fingervisning 

om i vilken riktning eventuella skillnader i mediernas använd

ning av anföringsverb står att finna. Att berätta något för 

någon innebär ju bl a ett försök att upprätta en personlig 

relation till någon, och detta strävar man alltså efter att 

göra i högre grad i kvälls- och veckotidningarna än i morgon-

110 



tidningarna där man i stället har andra mål med sin framställ

ning, dvs ett korrekt och "neutralt" rapporterande. 

5.2.2. Källorna 

Tabell 5.2.2.a nedan visar vilka olika sätt som de tre medier

na presenterar sina källor på. 

Tabell 5.2.2.a Källornas fördelning på olika presentationsfor

mer i direkta anföringår ur morgon-, kvälls- och 

veckotidningar: antal och andel av alla direkta 
4 anföringar med källa 

Presentationsform M K V Totalt 

efternamn, antal 52 32 11 95 

% 61.1 41.1 14 .0 39.2 

förnamn, antal 10 16 36 62 

% 11.8 20.5 45.6 25.6 

pronomen, antal 12 15 25 52 

% 14.1 19.2 31.6 21.5 

annan persb, antal 6 10 7 23 

% 7.1 12.8 8.9 9.5 

övrigt, antal 5 5 0 10 

% 5.9 6.4 0 4.2 

Summa, antal 85 78 79 242 

% 100 100 100 100 

Som synes finns det klara och systematiska skillnader i de tre 

mediernas sätt att presentera sina källor. För det första kan 

man lägga märke till att andelen personbetecknande/personrefe-

rerande källor i M och K ligger på omkring 94 % av alla direkta 

anföringar med utsatt källa, medan motsvarande siffra för V 

är hela 100 %. Viktigare och intressantare är emellertid den 

påtagliga skillnad som finns mellan medierna vad gäller for

mella och opersonliga respektive informella och personliga sätt 

att ange källorna på. I M dominerar som synes kategorin efter

namn, i V däremot förnamn och pronomen (tillsammans utgör dessa 



två kategorier över 75 % av V:s källangivelser) medan K här -

som så ofta - intar en mellanställning (i K upptar kategorierna 

efternamn resp förnamn och pronomen tillsammans omkring 40 % 

vardera). 

Undersökningen av hur medierna presenterar sina källor i de 

direkta anföringarna visar på olika ideal, intresseinriktning

ar och förhållningssätt till tillvaron. I M hänvisar man exv 

till dr Lindberg, trålfiskaren John Ågren och biträdande rektor 

Olle Colldên, i V är man däremot du och bror med varandra för 

så gott som hela slanten (berättar Janne, förklarar Sören). 

I M dominerar med andra ord det officiella, opersonliga och 

korrekta eller neutrala, i V däremot det privata, intima och 

personliga, i K åter är man ömsom officiell, ömsom förtrolig 

eller bådadera på en och samma gång. (Att medierna är så olika 

i sitt sätt att presentera källorna på beror antagligen till 

en del på att det helt enkelt är olika slags personer som får 

komma till tals i dem. Detta har dock inte undersökts närmare.) 

Den bild av mediernas förhållningssätt till världen som fram

kommit i det föregående blir än tydligare eller i alla fall 

förstärkt då man jämför könsfördelningen i källangivelserna. 

Tabell 5.2»2,b visar hur många av källangivelserna i repor

tagen som härrör från män respektive kvinnor. 

Tabell 5,2.2.b Källornas fördelning på olika kön i direkta an-

föringar ur morgon-, kvälls- och veckotidningar; 

antal och andel av alla anföringar med källa 

Kön M K y Totalt 

män, antal 64 55 46 165 

% 75.3 70.5 58.2 68.2 

kvinnor, antal 9 9 31 49 

% 10 .6 11.5 39.2 20.2 

övrigt, antal 12 14 2 28 

% 14,1 17.9 2.5 11.6 

η 85 78 79 242 



Som synes dominerar de manliga källorna i alla tre medierna. 

Skillnaderna mellan medierna är här visserligen inte signifi

kanta men tendensen är ändå helt klar: flest manliga källor har 

M, därefter kommer K och sist V. V-reportagen är med andra 

ord mest jämlika i det här avseendet. Detta framstår med än 

större tydlighet då även de kvinnliga källorna tas med i beräk

ningen. I både M och K ligger dessas andel på omkring 10 % 

medan siffran för V är hela 40 %. Dessa skillnader är klart 

signifikanta. Inte oväntat visar det sig alltså att mansdomi

nansen går hand i hand med det officiella och opersonliga för

hållningssättet medan andelen kvinnliga källor är större då 

perspektivet är mera privat och personligt som i V. 



6. SPRÅKBRUK OCH KONTEXT 

I de närmast föregående fyra kapitlen har presenterats resul

tat från olika delundersökningar av språkbruket i morgon-, 

kvälls- och veckotidningsreportagen. Närmare bestämt har dessa 

undersökningar gällt lix, ordförråd, ordklasser och anföringar. 

I det här avslutande kapitlet skall nu resultaten från de olika 

delundersökningarna sammanställas och sättas in i en vidare 

ram. Detta sker på två sätt. I 6.1. görs ett försök att ta re

da på vad de konstaterade skillnaderna mellan medierna och mel

lan reportagen och. andra texttyper står för eller innebär. 

Därför har vissa data grupperats under skilda rubriker vilka 

representerar ett antal möjliga tolkningsdimensioner. I 6.2 

görs ett försök att med språksituationens hjälp förklara varför 

språkbruket i de tre medierna skiljer sig åt i olika avseen

den. 

6.1 Vad betyder medieskillnaderna och vad utmärker reportagen? 

6.1.1. Verklighetsrelation 

Alla naturliga texter, fiktiva såväl som icke-fiktiva, muntliga 

såväl som skriftliga, är tillkomna i en bestämd språksituation. 

Denna språksituation bestämmer texternas grundläggande karak

tär och uppbyggnad, dvs förhållandet mellan text, sändare, det 

texten handlar om, mottagare och omgivande kontext. För repor

tagens del ser denna språksituation grovt sett ut på följande 

vis; någon återger vad någon sett, hört, upplevt osv för någon. 

Detta innebär att reportagen i grunden är ett slags berättelser 

och att den grundläggande relationen mellan reportagetexterna 

och verkligheten^, dvs det som reportagen handlar om, är en 

preteritumrelation. Därmed är dock inte sagt att preteritum 

alltid måste vara den dominerande tempusformen i reportage

texterna. Dels är det naturligtvis fullt möjligt att också 

berätta i presens, även om en sådan framställning formellt sett 

snarare blir en beskrivning än en berättelse (nämligen av vad 

som händer, dvs något återupplevs). Dels är valet av tempus 



som bekant inte alltid helt fritt - presens kan ju t ex behövas 

för andra uppgifter i den språkliga framställningen. Däremot 

bör man kunna vänta sig att finna en högre andel preteritum-

former i reportagen än i andra typer av sakprosatexter som 

t ex broschyrer, läroböcker och debattexter, eftersom det så 

att säga inte finns någon naturlig uppgift för preteritum i det 

slaget av texter - och det är alltså precis detta som vi har 

gjort i denna undersökning (se 4.2.2). 

Dessutom har emellertid också konstaterats att tempusformen 

preteritum är vanligare i V än i K och M, vilket tyder på att 

den för reportaget utmärkande verklighetsrelationen är starka

re markerad i V än i K och M. 

6.1.2 Verklighetsstoff 

Reportagets uppgift är som redan påpekats bl a att återge vad 

någon sett, hört eller upplevt, dvs att återskapa ett stycke 

verklighet. Denna uppgift kräver byggmaterial av olika slag. 

Viktigt byggmaterial i det här sammanhanget kan bl a antas vara 

uttryck för rum och tid liksom även uttryck för personer och 
2 saker. 

Jämför man nu de tre medierna med avseende på rums- respektive 

tidsord visar det sig att V har signifikant fler rumsord än 

K och M (3.1 mot 2.3 % av textmassan) medan andelen tidsord är 

ungefär densamma i alla tre medierna (2.8 - 3.0 % av textmas

san). Tillsammans upptar rums- och tidsorden 5.1 % av textmas

san i både M och K och 6.1 % i V. 

Med utgångspunkt i dessa siffror kan man å ena sidan konsta

tera att skillnaderna mellan medierna är förhållandevis små, 

dvs man använder ungefär lika många rums- och tidsord i alla 

tre medierna. Detta förefaller ganska rimligt med tanke på 

att den grundläggande uppgiften (se ovan) är densamma för alla 

tre typerna av reportage. Å andra sidan kan man emellertid 

också konstatera att V utnyttjar något fler rumsord än K och 

M, vilket tyder på att framställningen i V är mera konkret än 

den i K och M.^ 

Går vi så över till andelen personord i medierna visar det sig 

att K och V innehåller betydligt fler sådana än M (7.7 % av 

textmassan i M mot 10.2 % för K resp V). Inte oväntat är sak-
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ordens fördelning här den rakt motsatta (M 28.2, K 26.4 och 

V 25.2 %) . 

En jämförelse med bruksprosagenrerna visar vidare att repor

tagen som helhet innehåller fler personord än dessa. Endast 

debattexterna (9.4 % personord av textmassan) når upp till 

reportagens nivå medan övriga bruksprosagenrer ligger klart 

lägre (5.2 - 6.2 % av textmassan). På ungefär samma nivå som 

reportagen ligger däremot gymnasistprosa och talspråk (10.3 

resp 8.4 %) . 

Också vad gäller sakorden finns klara skillnader mellan repor

tagen och bruksprosamaterialet. I broschyr-, läroboks- och tid

ningstexterna är nämligen inte mindre än mellan 31.9 och 34.3 

% av alla löpord sakord medan debattexterna har 27.7 % vilket 

placerar dem efter M men före K. Gymnasistprosan har här 26.4 % 

sakord och talspråkstexterna 21.3 %.^ 

K- och V-reportagen är alltså mer personinriktade än M-repor-

tagen, och reportagen som helhet mer personinriktade än andra 

typer av professionellt skriftspråk. På motsatt sätt förhåller 

det sig med sakinriktningen. 

Ytterligare en aspekt av mediernas verklighetsstoff rör bruket 

av namn. Som framgått av 4.2.1 är det här framför allt K som 

utmärker sig genom många belägg. (Därvid bör observeras att 

en hel del av dessa namn är personnamn vilka alltså även åter

finns bland personorden: ca 40 % av alla namn utgörs nämligen 

av personnamn. K har dock flest belägg också vad gäller person

namn . ) 

Av 4.2.1 har vidare framgått att namn också är något som ut

märker reportagen som helhet i förhållande till andra textty

per. Relativt sett är namn till och med mer utmärkande för re

portagen än personord. 

Att reportagen innehåller många namn och personord är inte att 

förvåna sig över. En inte oväsentlig del av reportagens inne

håll torde utgöras av nyhetsstoff, och detta kretsar som be

kant kring sådant som t ex kända personer, makthavare, insti

tutioner och myndigheter, nedlagda företag och krisdrabbade 

orter, 



6.1.3 Dramatisering 

En viktig och påfallande skillnad mellan de tre medierna är 

enligt Bengt Nerman (1973:50f) att kvälls- och veckotidning

arnas stoff är dramatiserat till skillnad från morgontidning

arnas. Det är naturligtvis inte självklart att medieskillnader 

av det slaget kommer till uttryck på språkets ytnivå (där 

våra variabler befinner sig), men det vore onekligen intres

sant om så vore. I det följande skall därför göras ett försök 

att jämföra graden av dramatisering i de tre mediernas repor

tage . 

Lägger man i hop de tre variablerna ord med komparativsuffix, 

ord med superlativsuffix och interjektioner erhålls följande 

värden för respektive medium (tanken här är alltså att texter 

som innehåller många större, bäst, oj m fl liknande ord är mer 

dramatiserade än texter med färre sådana ord): M 2.5 % av text

massan, K 3.0 % och V 3.1 %. 

Som synes motsäger resultatet i alla fall inte det Nermanska 

påståendet att kvälls- och veckotidningarna är de mest dramati

serade medierna. Resultatet förefaller dock en smula osäkert 

och skillnaderna väl små vilket dels kan bero på att de använ

da variablerna inte varit särskilt lämpliga för ändamålet, dels 

på att mediernas dramatiseringsgrad inte är så olika. 

Ytterligare stöd för kvälls- och veckotidningarnas dramatise

ringstendens står emellertid att finna i användningen av ut

ropstecken. Dessa fördelar sig nämligen enligt följande (abso

luta tal); M 16, K 27 och V 32. Det tycks med andra ord ändå 

finnas ett visst samband mellan Nermans närläsningsanalyser 

och våra kvantitativa iakttagelser på ytspråklig nivå. Detta 

gäller för övrigt än mer om man tar hänsyn till utropstecknen 

i rubrikerna (ingår ej i siffrorna ovan). Det finns nämligen 

knappast någon veckotidningsartikel, åtminstone inte bland 

herrtidningarna, som inte har minst ett utropstecken efter 

varje huvudrubrik. 

Reportagen innehåller vidare över lag klart fler utropstecken 

än bruksprosagenrerna. I de senare varierar antalet utrops

tecken mellan 2 och 17 per texttyp (läroböcker resp tidningar. 



se Westman 1974:66). Då är dessutom att märka att bruksprosa-

uppgifterna avser all slags text, dvs även rubriker, fotnoter, 

bildtexter osv, medan de i den föreliggande undersökningen 

endast avser löptexten. 

6.1.4 FormaIi tet 

Undersökningen av de direkta anföringarna i kap 5 har visat 

på vissa skillnader mellan medierna som kan kopplas till dimen

sionen formalitet-intimitet. (Jfr även avsnittet om du och n^ 

i 4.2.3.) 

I M dominerar formella och neutrala uttryckssätt, dvs framför 

allt olika kombinationer av förnamn, titel och efternamn. I V 

används däremot mestadels informella beteckningar som exv en

bart förnamn eller pronomen medan K utnyttjar formella och 

informella medel i ungefär lika stor utsträckning. 

Dessa skilda sätt att presentera källorna säger naturligtvis 

någonting om dels vilka olika slags källor man föredrar att 

referera till, dels vilken attityd till världen man vill att 

läsarna skall uppfatta att man har. I M-reportagen strävar man 

sålunda efter att framstå som neutral, saklig och objektiv, i 

V-reportagen däremot efter att upprätta en personlig kontakt 

med såväl det texterna handlar om (vilket oftast är personer) 

som med läsarna. I K-reportagen, slutligen, försöker man att 

vara omväxlande formell och informell eller bådadera på en och 

samma gång. 

6.1.5 Variation och precision 

En textmassas ordförråd kan karakteriseras i bl a två grund

läggande avseenden: dels vad gäller omfattningen eller varia

tionen, dels vad gäller specialiseringen eller precisionen. 

Det mest effektiva måttet på den första företeelsen är troligen 

antalet olika graford (jfr 3.1) medan precisionen är svårare 

att mäta på något enkelt och adekvat sätt. Tidigare forskning 

har emellertid visat att ju ovanligare ett ord är, desto läng

re är det i regel också (se t ex Platzack 1974:16f). Om man 

med ett specialiserat ordförråd menar ett ordförråd som inne

håller många ovanliga och lågfrekventa ord, bör således ordens 

längd kunna användas som mätare på precisionen. 



Av kap 2 har framgått att M-orden är längre än K-orden, vilka 

i sin tur är längre än V-orden (detta gäller såväl antal bokst/ 

ord som andelen långa ord). I kap 3 har vidare visats att M 

innehåller signifikant fler olika ord än K och V, vilka där

emot inte skiljer sig nämnvärt åt. Slutsatsen blir sålunda att 

i förhållande till K- och V-reportagen har M-reportagen både 

ett mer varierat och ett mer specialiserat ordförråd. Vidare 

har K-reportagen ett mer specialiserat ordförråd än V-repor-

tagen men däremot inte ett mer varierat sådant. 

Hur förhåller sig då reportagen till andra texttyper i detta 

avseende? I Hultman & Westman (1977:6 8) finns följande samman

ställning med vilken jämförelser kan göras. 

stor ordvariation liten ordvariation 

hög 

speciali

sering 

låg 

speciali

sering 

läroböcker 

tidningar 

broschyrer 

debatt gymnasistprosa 

Från tidigare jämförelser vet vi att reportagen innehåller fler 

olika graford än bruksprosatexterna (se 3.1). Vidare kan kon

stateras att reportagens ordlängd (antal bokst/ord) ligger på 

ungefär samma nivå som debatt- och gymnasisttexternas.^ I sam

manställningen ovan skulle reportagen sålunda hamna i samma 

ruta som debattexterna. Reportagen innehåller med andra ord 

förhållandevis många olika och vanliga ord. Detta förhållande 

rimmar bra med det som kan antas vara en av reportagets huvud

uppgifter; att enkelt och lättfattligt skildra händelser (i 

vid mening) av alla de slag. I reportagen skriver man således 

om många olika saker men man gör det inte särskilt ingående. 

6.1.6 Schablonisering 

Besläktad med frågan om ordförrådets variation och precision 



är frågan om framställningens grad av schablonisering. Enligt 

Bengt Nerman (19 73:49f) är schablonisering något som framför 

allt utmärker kvälls- och veckotidningar, och vi bör sålunda 

kunna vänta oss en lägre grad av schablonisering i M. 

En möjlighet att uppskatta graden av schablonisering i de 

olika medierna får man om man sätter mediernas ordvariation i 

förhållande till det antal ämnen (och ämneskombinationer - jfr 

tabell 3.3.1.a) som behandlas. Det visar sig då att M-repor-

tagen gör av med 6 467 olika ord på 37 ämnen medan K-reportagen 

avverkar 6 118 ord på 51 ämnen och V-reportagen 6 145 ord på 

5 9 ämnen. 

M-reportagen behandlar alltså färre ämnen med flera olika ord 

än K- och V-reportagen, och K-reportagen behandlar färre ämnen 

än V-reportagen med ungefär lika många ord som dessa. En inte 

alltför djärv slutsats av detta bör därför vara att kvälls- och 

veckotidningarna är klart mer schabloniserade än morgontidning

arna och att veckotidningarna är något mer schabloniserade än 

kvällstidningarna. Hermans iakttagelser stämmer sålunda väl 

överens med vår kvantitativa analys. 

Ett annat sätt att uttrycka det ovan konstaterade förhållandet 

mellan medierna på är att säga att intentionsdjupet är klart 

högre i morgontidningarna än i kvälls- och veckotidningarna 

och något högre i kvällstidningarna än i veckotidningarna. 

(Observera även vad som sägs om ordförrådets specialisering i 

föregående avsnitt.) 

6.1.7 Explicithet 

I det här avsnittet skall de tre variablerna antal subst/pron, 

antal agentprep/100 passiva verb samt antal konj adv/100 löpord 

användas för att uppskatta graden av explicithet i de tre me

dierna dels i förhållande till varandra, dels i förhållande till 

andra texttyper. De två första måtten avser därvid i första hand 

vad man kunde kalla graden av innehållslig explicithet medan 

det senare snarare gäller graden av formell eller logisk expli

cithet, dvs i vilken utsträckning som eventuella relationer l· 

mellan de innehållsliga elementen i texterna uttrycks. 

Jag börjar med att jämföra de tre medierna sinsemellan. Det vi

sar sig då att M har något fler substantiv per pronomen än K 



och att K i sin tur har fler substantiv per pronomen än V 

(2.0^ 1.9 resp 1.6). Vidare går det 14.1 agentprepositioner 

per 100 passiva verb i 15.6 i K och 8.8 i V. De konjunktio

nella adverben, slutligen, upptar 0.9 % av textmassan i M, 0.7 

% i K och 0.6 % i V. 

Enligt dessa mått är det alltså så att M och K är ungefär lika 

innehållsligt explicita (de är ju störst med var sitt mått) 

medan V här representerar det minst explicita mediet. När det 

gäller graden av fomell explicithet är däremot M-reportagen 

de mest explicita medan K- och V-reportagen här är mindre ex

plicita. Den formella och innehållsliga explicitheten tycks med 

andra ord endast delvis gå hand i hand. 

En jämförelse med tal- och skrivsyntaxmaterialet^ visar vidare 

att broschyrerna, tidningarna och läroböckerna alla är mer in^ : 

nehållsligt explicita än M (samtliga har kvoten 2.4 subst/pron) 

medan debattexterna ligger på samma nivå som V (dvs 1.6 i kvot

siffra) . Lägre än alla reportagen ligger gymnasist- och tal

språkstexterna (1.3 resp 0.4 i kvot). 

Detta om den innehållsliga explicitheten (när det gäller måt

tet antal agentprep/100 passiva verb finns här inga motsvarande 

jämförelsemöjligheter). Går vi så till den formella visar det 

sig att det inte finns någon texttyp i skrivsyntaxmaterialet 

som har en lägre andel konjunktionella adverb än någon av de 

tre typerna av reportage. Skrivsyntaxttexternas värden ligger 

här nämligen mellan 0.9 och 1.3 % av textmassan. (För talspråks

texterna finns här inga uppgifter att jämföra med.) 

Slutsatsen blir alltså att M-reportagen är de mest explicita, 

därefter kommer K-reportagen och sist V-reportagen (detta gäller 

alltså per textenhet, dvs när man bortser från textlängden).^ 

I förhållande till andra professionella skriftspråksgenrer är 

reportagen över lag, således även M-reportagen, förhållandevis 

lite innehållsligt och formellt explicita. 

6,1,8 Personlighet och vardaglighet 

I avsnittet om verklighetsstoff (6.1.2) konstaterades bl a att 

reportagen, i synnerhet då K- och V-reportagen, handlar förhål

landevis mycket om personer. En speciell typ av personord, som 

inte togs upp i det avsnittet, utgörs av de ord som anger vem 
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som talar och vem som blir tilltalad, dvs av sådana personord 

som inte har med själva ämnet eller innehållet att göra. Denna 

typ av personord, dvs första och andra personens pronomen, är 

av intresse i det här sammanhanget eftersom de kan användas 

för att bl a bedöma hur pass personliga resp vardagliga texter

na är, vilket görs med mått som utarbetats av fransmannen 

Charles Muller (se t ex Muller 1967) och som fått sin till-

lämpning på svenskt material av bl a Jan Thavenius (197 2:126 

ff) . 

De mått som det här gäller är de s k Ρ + ρ och P/p. Med Ρ me

nas då första och andra personens personliga pronomen och med 

ρ första och andra personens possessiva pronomen (båda uppfat

tade som procentuella andelar av antalet löpord). Högt värde 

på Ρ + ρ står därvid för personlig stil, lågt värde för oper

sonlig. Högt värde för kvoten P/p innebär vardaglig stil, lågt 

värde innebär högstämd. 

Tillämpar man nu först måttet Ρ + ρ på reportagen erhålls föl

jande värden: M 1.7, K 2.4 och V 3.1 %. M har sålunda den mest 

opersonliga framställningen och V den mest personliga. För kvo

ten P/p erhålls vidare följande värden: M 7.0, K 8.1 och V 

8.4. Här är med andra ord V-reportagen mest vardagliga och M-

reportagen minst. Inbördes förhåller sig de tre medierna alltså 

till varandra på följande sätt: mest opersonliga och minst var

dagliga är M-reportagen, mest personliga och mest vardagliga 

är V-reportagen, Vidare är K-reportagen mer personliga och var

dagliga än M-reportagen men mindre personliga och vardagliga 

än V-reportagen. 

För att kunna bedöma hur pass personliga respektive vardagliga 

reportagen är som helhet behövs ytterligare jämförelsepunkter. 

Lyrik är en sådan jämförelsepunkt. Av Thavenius ovannämnda 

studie framgår att lyrik är ett klart fall av personlig och 

högstämd stil (P + ρ = 5.9 och P/p = 1.7). Vid en sådan jämfö

relse framstår reportagen sålunda, inte helt oväntat kanske, 

över lag som opersonliga och vardagliga. Det finns därför anled

ning att här också jämföra med några mer närliggande textty-
o 

per. Det visar sig då att K och V är mer personliga än t ex 

var och en av de fyra bruksprosagenrerna medan M ligger på 

ungefär samma nivå som debatt- och broschyrtexterna (1.8 resp 



1.5 %) men klart högre än tidningarna och läroböckerna (0.8 

resp 0.7 %). I gymnasistprosa är Ρ + ρ vidare 1.5 och i tal

språk omkring 4.5 %. Talspråkstexterna är alltså klart mer 

personliga än reportagen som helhet. Vidare är K- och V-repor-

tagen mer personliga än gymnasistprosan vilken ligger på unge

fär samma nivå som M-reportagen. 

Tyvärr går det här inte att göra några motsvarande jämförelser 

mellan reportagen och bruksprosan (gymnasistprosan, talspråks

texterna) med avseende på måttet P/p då uppgifter om p, dvs 

första och andra personens possessiva pronomen, saknas för des

sa texttyper. 

6.1.9 Tekniskhet 

Under denna rubrik behandlas en speciell grupp av ord som kan 

antas ge framställningen en viss teknisk eller fackspråklig 

karaktär. Närmare bestämt avses här räkneord, främmande ord, 

förkortningar och övriga ord. Lägger man ihop dessa fyra ord

typer erhålls följande värden för respektive medium: M 3.6, K 

2.8 och V 1.9 % av textmassan. 

Som synes innehåller M-reportagen alltså klart fler "tekniska" 

ord än K-reportagen som i sin tur har klart fler sådana ord 

än V-reportagen. Detta gäller för övrigt inte bara summan av 

de fyra ordtyperna utan även var och en av dem för sig (se 

4.1) . 

Att M:s ordförråd kan uppfattas som mer tekniskt än K:s och V:s 

innebär dock inte att det också skulle vara speciellt tekniskt 

i mer absolut mening, det framgår tydligt när man jämför repor

tagen med andra texttyper. I Nusvenskt frekvensordbok, som ju 

t»ygger på enbart morgontidningsmaterial, ligger exv summan av 

de fyra ordtyperna på i stort sett samma nivå som i M-reporta

gen (jfr Allén 1971:1077) . 

6.1.10 Komplexitet 

Grammatisk komplexitet kan mätas och definieras på en mängd 

skilda sätt (jfr exv Teleman 1974;9ff). Här skall vi ta fasta 

på den s k nominal-/verbalkvoten. Som framgått av 4.1 överväger 

de nominala konstruktionerna i M, de verbala i V medan balans 

råder mellan nominala och verbala konstruktioner i K. Av det

ta kan vi dra slutsatsen att M:s språkbruk är komplexare än 
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K: s och att K:s är komplexare än V:s. Av jämförelserna med 

andra texttyper kan vidare dras slutsatsen att reportagen som 

helhet är mer komplexa än talspråk och gymnasistprosa men mind

re komplexa än broschyr-, läroboks- och tidningstexter. In

tressant att notera här är dessutom att lix, som ju är ett mått 

på den psykologiska komplexiteten, rangordnar medierna på pre

cis samma sätt som nominal-/verbalkvoten (se kap 2) . 

6.1.11 Sammanfattning och diskussion 

I det föregående har vi sett flera prov på skillnader mellan 

medierna. Så har det exv visat sig att framställningen i M-

reportagen är den mest sakinriktade, formella, varierade, spe

cialiserade, explicita, tekniska och komplexa och den minst 

personinriktade, dramatiserade, schabloniserade, personliga 

och vardagliga. 

Vidare har det visat sig att framställningen i V-reportagen 

är den mest berättande, rumsinriktade, informella, schabloni

serade, personliga och vardagliga och den minst sakinriktade, 

specialiserade, explicita, tekniska och komplexa. 

M- och V-reportagen utgör med andra ord som regel varandras 

motpoler vilket innebär att K-reportagen oftast hamnar någon

stans mellan dessa båda eller - i vissa fall - ömsom bland M-

reportagen, ömsom bland V-reportagen. Tydligast framgår kanske 

denna K-reportagens hybridnatur när det gäller de enstaka or

den (se 3.2.2) men den märks även på andra håll. Så är exv 

rumsinriktningen och graden av berättelse i K ungefär densamma 

som i M medan t ex variationen, personinriktningen och drama

tiseringen är ungefär densamma som i V. I några fall har emel

lertid K-reportagen också självständigt profilerat sig i för

hållande till de två andra medierna. Det mest påfallande exem

plet är här namnen - såväl personnamn som övriga namn är mer 

ymnigt förekommande i K än i M och V. 

De tre medierna skiljer sig alltså åt i en rad olika avseenden. 

Mot denna bakgrund måste man fråga sig om det verkligen finns 

tillräckligt många språkdrag som förenar dessa texter för att 

det skall vara meningsfullt att använda "reportage" som enhet

lig beteckning för dem. Med andra ord: vad betyder mest - gen

ren eller mediet? För att kunna besvara denna fråga behöver vi 

emellertid först ha en uppfattning om hur reportagen som hel



het förhåller sig till andra typer av texter; mediernas språk

bruk kan ju framstå som relativt enhetligt då det jämförs med 

språkbruket i andra slags texter. Nedan summeras därför även 

några av de iakttagelser som gjorts om hur reportagen håller 

sig till material av annat slag. 

När det gäller lix kan först noteras att reportagen över lag 

ligger inom det medelsvåra intervallet (dvs över lix 33 men 

under 47). Också när det gäller den grammatiska komplexiteten 

ligger medierna förhållandevis väl samlade, dvs mellan de tre 

"nominala" bruksprosagenrerna broschyrer, läroböcker och tid

ningstexter och de "verbala" debattexterna. I alla tre medier

na utmärker sig vidare ordförrådet dels för att vara mer varie

rat än i exv samtliga bruksprosagenrer, dels för att vara för

hållandevis lite specialiserat, dvs ungefär som i debattexterna. 

Dessutom innehåller reportagen över lag förhållandevis många 

personord och namn men relativt få sakord. Nämnas kan också 

att reportagen innehåller avsevärt fler preteritumformer än 

vad som är normalt för sakprosa i allmänhet, vilket antagits 

vara ett uttryck för att reportagens grundläggande verklighets

relation är berättelsens (därmed är dock inte sagt att varje 

enskilt reportage måste vara berättande). Andra för reportagen 

utmärkande drag är att de är förhållandevis personliga, vilket 

bl a yttrar sig i en relativt hög andel första personens pro

nomen, och att de är förhållandevis lite explicita, i alla fall 

jämfört med andra professionella skriftspråksgenrer som t ex 

de fyra bruksprosagenrerna; i förhållande till oprofessionella 

texttyper som exv vanligt talspråk och gymnasistprosa är repor

tagen däremot mer explicita. 

Vi kan alltså konstatera att språkbruket i reportagen framstår 

som relativt enhetligt då det jämförs med språkbruket i andra 

typer av texter. Den tidigare ställda frågan, vad betyder mest 

- mediet eller genren, bör sålunda ganska klart kunna besvaras 

med att det är genren som betyder mest. Min egen tidigare 

nämnda studie av bl a fundament och läsbarhet i fyra olika gen

rer ur morgontidningen Dagens Nyheter (Strand 1977) visar för 

övrigt också den på samma sak då den jämförs med föreliggande 

studie. Detsamma gäller även undersökningarna av etermediernas 

nyhetsspråk av Jörgensen & Svensson (1977) och Svensson (19 81). 



I båda dessa undersökningar är skillnaderna mellan genrerna 

(presentationstyperna) klart större än skillnaderna mellan 

medierna. Så här kommenteras dessa skillnader av Jörgensen och 

Svensson : 

"Det finns alltså vissa skillnader mellan medierna /dvs radio 
och TV/ men de är mindre än vad man skulle kunnat anta. / / 
De flesta av de intressanta skillnaderna som framkommit vid 
undersökningen är i stället skillnader mellan olika sändar-
roller, dvs mellan de olika presentationstyperna." /dvs tele
gramläsning, kommentarer resp programledarinslag/ (Jörgensen 
& Svensson 1977:121) 

"ResTiltaten antyder att de skillnader som förekommer mellan 
olika språktyper eller mellan undergrupperna i materialet 
framför allt kan. förklaras med hänvisning till den funktion 
texten har /.,./. Yttre faktorer, exv om språket är talat 
eller skrivet, om det framförs i radio eller TV, tycks spela 
en underordnad roll." (Svensson 1981:11) 

Slutsatsen av de gjorda jämförelserna blir således att repor

tagen både uppvisar en viss variation och en viss. konstans -

variation i förhållande till varandra och konstans i förhål

lande till andra texttyper. Att det förhåller sig så beror med 

all sannolikhet på att vi har att göra med en och samma genre 

i tre olika medier. Genren bestämmer texternas grundläggande 

karaktär och förhållningssätt till verkligheten, i reportagen 

alltså att någon återger vad någon sett, hört, upplevt osv för 

någon, vilket är ett slags berättarsituation. Denna grundläg

gande situation kan sedan bli^mer eller mindre modifierad be

roende på de tre mediernas respektive egenart, förutsättningar 

och förhållningssätt, 

I nästa avsnitt skall vi med utgångspunkt i ovanstående reso

nemang försöka lyfta fram några av de kontextfaktorer som kan 

tänkas vara orsak till olikheterna i mediernas språkbruk. Av 

sikten är alltså att försöka förklara varför språkbruket i M-, 

K- och V-reportagen skiljer sig åt. Förhoppningsvis belyser 

därvid framställningen i någon mån även mekanismerna bakom 

språklig variation över huvud taget. 

6.2 Varför skiljer sig medierna? 

Diskussionen i detta avsnitt utgår från gängse uppfattningar 

inom stilistik och språksociologi om språkbrukets beroende av 

kontexten - se t ex Thelander (1974:73-80), Westman (1974: 
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209-214), Strand (1975), Sandell (1977:47-69) och Brown & Fra

ser (1979) för översikter av några olika modeller och faktorer 

(jfr även Nowak 1979 och Windahl & McQuail 1979 som innehåller 

översikter av mer allmänna kommunikationsmodeller). Framställ

ningen bygger med andra ord inte på någon speciell teori eller 

modell (i strängare mening finns knappast heller någon sådan 

för närvarande) utan kan beskrivas som eklektisk. 

Som Enkvist påpekar (1974:118) vore det närmast en hopplös 

uppgift att försöka räkna upp och klassficera alla kontext

faktorer som omger en text. Någon form av urvalsprinciper be

hövs därför. Två sådana självskrivna principer är i det här 

sammanhanget dels att de anförda faktorerna måste skilja me

dierna åt, dels att de måste vara språkligt relevanta, dvs 

kunna relateras till språkbruket i texterna på ett någorlunda 

konkret och meningsfullt sätt. Som kriterium på att en kontext

faktor kan relateras till språkbruket har här använts möjlig

heten att kunna formulera en hypotes om vilken inverkan på 

språkbruket som den aktuella kontextfaktorn kan tänkas ha; 

därvid stöder jag mig bl a på resultat från tidigare stilis

tiska och språksociologiska undersökningar. Detta innebär att 

faktorer som exv utgivningsförhållanden, pris, format och upp

laga faller bort. Dessa skiljer visserligen medierna åt men 

har inte någon språklig relevans i vår mening. Den som vill ha 

en fylligare och mer allmän presentation av de tre medierna 

hänvisas därför till Hadenius & Weibull (1980) eller någon 

liknande framställning. 

Innan vi går vidare skall emellertid först sägas något om vilka 

slags språkliga skillnader som avses nedan; i det föregående 

har vi ju sett prov på en mängd olika skillnader i språkbruk, 

och vi kan naturligtvis inte räkna med att kunna förklara alla 

(typer av) språkliga skillnader som iakttagits, i synnerhet 1 

inte på detaljnivå. Nu finns det emellertid åtskilliga språk

drag vilka uppvisar en relativt enhetlig fördelning i de olika 

medierna. Detta s k huvudmönster kan illustreras på ettdera 

av följande två vis:^ 

a) M > K > V 

b) V > K > M 



Till a) hör sådana språkdrag som lix, menings1ängd, ordlängd, 

ordvariation, nominalordklasser, sakord, teknikord m m. Till 

b) hör språkdrag som andel verbalordklasser, konjunktioner, 

personord och preteritum. För enkelhetens skull anförs nedan i 

regel endast variant a) av detta huvudmönster som då omtalas 

som grad av språklig komplexitet. 

6.2.1 Syfte och användning 

En av de faktorer som brukar framhållas som särskilt viktig 

(se t ex Holmberg 19 72:173) när det gäller språkbrukets kon

textberoende är sändarens syfte. Det är ju närmast en truism 

att sändaren försöker anpassa sin framställning (och därmed 

även sitt språkbruk) så att det som han vill förmedla - givet 

en rimlig arbetsinsats - verkligen går fram på bästa sätt (att 

sedan detta ändå inte alltid lyckas är en annan historia). 

Denna uppfattning tycks t ex ligga bakom Askebergs välkända 

stildefinition; "stil är det sätt varpå man i en given språk

situation löser problemet att ge sina ord en avsedd effekt." 

(Askeberg 1963:78). 

Det finns så vitt mig bekant emellertid relativt få systema

tiska empiriska studier av vilken inverkan på språkbruket som 

olika slags syften kan tänkas ha. Ett undantag är Rolf Sandells 

avhandling Linqustic Style and Persuasion (1977:110ff), i 

vilken språkbruket i reklamtexter jämförs med det i utlands

telegram och på konsumentsidor. Sandells undersökning visar 

att de övertalande reklamtexterna klart skiljer sig från de 

två andra mer informerande texttyperna, vilket tyder på ett 

samband mellan språkbruk och syfte. Man bör dock ha klart för 

sig att de skillnader som Sandell funnit mellan de tre text

typerna (också) kan ha helt andra orsaker än att de har för

fattats för olika syften - så är t ex annonserna hämtade ur 

damtidningar medan utlandstelegrammen och konsumentsidorna 

tagits ur morgontidningen Dagens Nyheter. Hur som helst kan 

emellertid konstateras att Sandells resultat i alla fall inte 

motsäger det i och för sig mycket rimliga antagandet att sän

darens syfte har betydelse för texters språkliga utformning. 

När det gäller våra texter torde det framför allt vara distink

tionen mellan informerande och underhållande syften som är av 

intresse - det är ju mellan dessa båda poler som de flesta 



reportageförfattare kan antas ha att röra sig. Hypotesen är 

därvid att ett informerande syfte leder till ett mer komplext 

språkbruk än ett underhållande syfte - detta alltså under i 

övrigt någorlunda likartade förhållanden. 

Nu är begreppet syfte dock inte något alldeles okomplicerat 

(jfr Strand 1975:49ff). Dels är det inte alltid helt klart 

vad som avses med det, dels kan det ofta vara svårt att avgöra 

vilket syfte som egentligen föreligger. Ibland talar man näm

ligen om sändarens syfte, ibland om textens syfte (eller funk

tion) . Ibland menar man olika saker med detta, ibland inte. 

Jag skall emellertid inte fördjupa mig i desaa problem här 

utan bara slå fast att det ur förklaringssynpunkt måste vara 

en fördel om syftet med en text kan fastställas på ett sätt 

som är någorlunda oberoende av såväl forskaren som texten 

själv. Därför utgår jag här från uttalanden av dels ledande 

tidningsmän: vad påstår dessa personer att de vill uppnå med 

sina tidningar och vad säger de sig ha att erbjuda sina läsare, 

dels läsarnas egna uttalanden om vad de säger sig använda de 

olika medierna till. Om dessa två typer av uttalanden visar sig 

harmoniera med varandra bör man nämligen på relativt goda 

grunder kunna anta dels att sändarna verkligen har de syften 

som de påstår sig ha, dels att de också någorlunda väl lyckats 

förverkliga sina intentioner. 

Dåvarande redaktionschefen på Dagens Nyheter, Börje Dahlqvist, 

skriver bl a följande om skillnaden mellan morgon- och kvälls

tidningar: 

"Vi skall bara påpeka att vi som yrkesmän uppfattar en täm
ligen bestämd skillnad mellan morgon- och kvällspress i det 
här landet, en skillnad som går att bestämma i redigerings
tekniska termer. Morgontidningar kan i allt väsentlig sägas 
vara redovisningstidningar. De har ambitionen att vara en 
krönika i stort och smått över ett dygns Händelser. Det ger 
dem deras karaktär. Kvällstidningarna däremot har inte givit 
sig ut för att ha den. De tar upp och beskriver punkthändel
ser som de anser vara god läsning. De har inte tagit på sig 
uppgiften att presentera en fortlöpande och balanserad ny
hetsinformation. Det behöver inte göra dem till mindre bra 
tidningar, men annorlunda. / / Om jag nu närmast skall 
tala för oss som gör morgontidningar, så är det väl rimligt 
att tillstå att vi betraktar vår roll mera som informerande 
än som underhållande." (Dahlqvist 19 68:96f) 



Kvällstidningarna beskriver Carl-Adam Nycop, en gång chefredak

tör på Expressen, på följande vis: 

"De svenska kvällstidningarna betraktas niamera av många som 
ett slags dagliga veckotidningar. På vissa områden kör de 
med ungefär samma urvalsprinciper när det gäller underhåll
ning, kändisjournalistik och kuriosastoff. Men de har också 
ett ganska starkt inslag av populärt framställt nyhets-
och informationsmaterial. Där tillämpar de översättnings
tekniken: försöker förklara, ge sammanhang, översikt, bak
grund. De har också stora kommenterande avdelningar för 
politik och kultur. De fungerar alltså som ett slags hybri
der på pressmarknaden. Den yttre formen är präglad av for
matet. Målgrupperna uppsökes i industrisamhällets tätorter. 
De är komplementprodukter till de lokala morgontidningarna." 
(Nycop 1973:14) 

Om veckotidningarna, slutligen, har den före detta veckotid

ningsmannen Gustaf von Platen, bl a följande att säga: 

"Det är tydligen inte för underhållningens skull och inte 
heller för eskapismens skull folk köper veckotidningar. 
/ / Med en viss tillspetsning kan man säga att läsarna 
bättre än kritikerna uppmärksammat den gradvisa förändring 
som populärpressen genomgått. Tidigare låg tyngdpunkten på 
noveller, följetonger och serier. Förmodligen ansågs de un
derhållande av läsarna. / / Så kom TV, och man ersatte un
dan för undan dessa ingredienser med praktiskt s k service
material. / / Veckopressen är, säger intervjupersonerna, 
det bästa mediet när det gäller att själv kunna utföra prak
tiska saker och veta hur man skall uppträda rätt i umgänget 
med andra. / / Slutligen köper folk naturligtvis vecko
tidningar också av den självklara anledningen att man i dem 
finner ett visst material som man gärna vill läsa. Ofta är 
detta material som nämnts av praktisk natur. Ofta rör det sig 
om kungligheter och kändisar(von Platen 1968:137f) 

Av lätt insedda skäl bör förstås ovanstående uttalanden tas 

med en viss nypa salt. Dahlstedt gör dock helt klart att han 

uppfattar morgontidningarna "mera som informerande än som 

underhållande" och att redovisningskravet är viktigt: "att va

ra en krönika i stort och smått över ett dygns händelser"; 

nyhetsförmedlingsaspekten är sålunda central. Kvällstidningar

na däremot beskrivs av Nycop som ett slags hybrider: de står 

med ena foten i morgontidningslägret och med den andra bland 

veckotidningarna, vilket innebär dels större frihet i förhål

lande till kravet på information och redovisning jämfört med 

morgontidningarna, dels - och därigenom - större möjligheter 

att ta upp mer lättillgängligt och underhållande stoff. 

Förre veckotidningsredaktören von Platen undviker för sin del 



att tala om sitt mediums syfte. I stället uppehåller han sig 

vid vad han menar vara publikens användning av mediet. För mig 

framstår emellertid detta mest som hårklyverier: tidigare 

innehöll veckotidningarna en hel del underhållande material 

men im är detta ersatt av "praktiskt s k servicematerial". In

te desto mindre köper folk tydligen fortfarande veckotidning

ar därför att de vill läsa om "kungligheter och kändisar". 

Jämför man dessutom von Platens ord med vad de två andra tid

ningsmännen säger om sina medier framgår det enligt min mening 

också ganska klart att veckotidningarna måste anses ha ett mer 

underhållande syfte än morgon- och kvällstidningarna, även 

om von Platen av någon anledning inte vill säga detta rent ut. 

Hur använder då publiken de olika medierna? Här kan vi hänvisa 

till intervjuundersökningar av Lundberg & Hulthén (196 8). Av 

dessa har bl a framkommit att inget medium helt och hållet kan 

anses fylla ett renodlat informations- eller underhållnings

behov. Vad gäller det förra är det snarast så att olika me

dier tillfredsställer olika slags informationsbehov. Så före

dras morgontidningarna framför kvälls- och veckotidningarna 

då man t ex vill ha skildringar av aktuella händelser och ha 

reda på nya varor på marknaden eller då man önskar ta del av 

utrikes-, inrikes- och lokalnyhter, kultur och debatt, sam

hällsfrågor, recensioner av film, böcker och teater. Veckotid

ningarna å andra sidan anses överlägsna morgon- och kvällstid

ningarna vad gäller mål som att själv kunna utföra praktiska 

saker, att ha tillgång till goda råd som hjälper en med per

sonliga problem och att veta hur man skall uppträda rätt, 

riktigt i umgänget med andra eller då man vill läsa om exv 

kungliga eller andra kända personer, barnvård och uppfostran, 

teknik och motor, mode och kläder, hem och hushålls tips m m. 

Det torde dock vara klart att veckotidningarna i högre grad 

används som tidsfördriv och underhållning än morgon- och kvälls

tidningarna, även om vissa intervjusvar på frågor av det slaget 

(att få uppleva spännande saker utan att själv ta risker, att 

med fantasins hjälp komma bort från vardagen, att kunna fylla 

sin tid så att man inte har tråkigt) inte uppvisar några an

märkningsvärt stora skillnader mellan veckotidningarna och de 

övriga två tidningsmedierna (vilket sannolikt beror på att W 



- som är klart överlägset i alla dessa fall - också ingår i 

jämförelsen). Ytterligare stöd för veckotidningarnas mer fram

trädande underhållningsfunktion är emellertid också dels själva 

innehållet i veckotidningarna, dels de tillfällen eller om

ständigheter under vilka veckotidningskonsumenterna säger sig 

ta del av detta innehåll. Enligt intervjuerna är tillgången 

på tid den främsta orsaken till veckotidningsläsningen. Där

efter kommer - i nämnd ordning - platsen eller rummet, fysiskt 

eller psykiskt tillstånd samt först i fjärde hand att man 

söker efter ett visst innehåll. Tilläggas kan också att vecko

tidningarna anses som mer lättsmälta och mer stimulerande 

för eget fantiserande än morgon- och kvällstidningarna. Ett 

stöd för att informationsfunktionen är mer framträdande i sam

band med konsumtionen av morgontidningar är att dessa läses 

mer selektivt än veckotidningarna. 

Hittills har inte mycket sagts om för vilka speciella ändamål 

kvällstidningarna används. Till en del beror detta på att an

vändningsstudier av detta medium är ganska sällsynta (ofta 

har man dock inte brytt sig om att hålla isär morgon- och 

kvällstidningar), till en del på att kvällstidningarna nästan 

aldrig framhålls som det bästa mediet när det gäller att upp

nå ett visst mål eller att ta del av ett visst innehåll. Ofta 

får kvällstidningarna bedömningsvärden som placerar dem nå

gonstans mellan morgon- och veckotidningarna och då i regel 

närmare veckotidningarna. Däremot betraktas kvällstidningarna 

inte sällan som sämsta mediiom (gäller exv goda råd och prak

tiska saker, barnvård och uppfostran^ djur och natur m m). 

Att med ledning av intervjusvar dra några klara och entydiga 

slutsatser om hur och varför kvällstidningarna används av sina 

läsare är sålunda inte lätt: varken informations- ëller^ urider-

hållningsfunktionen tycks här vara särskilt framträdande. Näm

nas kan dessutom att kvällstidningar anses som klart mindre 

trovärdiga än morgontidningar (vilka i sin tur bedöms som 

mindre trovärdiga än TV som åter anses något mindre trovärdig 

än ljudradion - allt enligt Arvidsson 1977). Detta tyder i alla 

fall på att sökandet efter information inte är det mest väsent

liga motivet för kvällstidningsläsaren. 



Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att morgontidningar

nas syfte framför allt är att informera, veckotidningarnas 

att underhålla och kvällstidningarnas en blandning av båda 

delarna (annorlunda uttryckt: de tre medierna informerar om 

olika saker - morgontidningarna om sådant som är "tråkigt", 

veckotidningarna om det som är "roligt" och kvällstidningarna 

om det som är både roligt och tråkigt). Vi har vidare sett 

att läsarna tycks använda de olika medierna på sätt som ganska 

väl svarar mot de olika syften som sändarna påstår sig ha 

med respektive medium. Det förefaller med andra ord som om 

den inledningsvis formulerade hypotesen håller streck: infor

merande syften leder (under i övrigt någorlunda likartade för

hållanden) till ett mer komplext språkbruk än underhållande 

syften. Som vi skall se nedan finns det emellertid också and

ra förklaringar till skillnaderna i språkbruk mellan medierna. 

6.2.2 Innehåll 

En annan av de faktorer som brukar anses ha betydelse för 

språkbrukets utseende och variation är innehållet eller ämnet, 

dvs det som en text handlar om (jag skiljer här inte mellan 

ämne och innehåll - jfr exv Sandell 1977:51f). Vi har redan 

delvis varit inne på denna kontextfaktor i samband med diskus

sionen av syfte och användning (man informerar eller underhål

ler ju alltid om någonting), men här skall nu göras en mer 

systematisk genomgång av vilka olika ämnen som behandlas i de 

tre mediernas reportage. Utgångspunkten är därvid den inne

hållsanalys som gjorts i samband med materialutvalet (jfr av

snitt 1.3.1). Ämnesfördelningen som diskuteras här gäller med 

andra ord just de texter som den språkliga analysen genomförts 

på. 

Inte heller när det gäller innehållets betydelse för språk

bruket finns så vitt mig bekant några mer omfattande syste

matiska empiriska undersökningar; detta gäller för övrigt för 

såväl det svenska som det anglosachsiska språkområdet (jfr t ex 

Brown & Fraser 1979:43). Användbar i det här sammanhanget är 

dock min egen tidigare nämnda studie av olika genrer ur morgon

tidningen Dagens Nyheter (Strand 1977) , vilken kan sägas ge ett 

indirekt stöd för språkbrukets ämnesmässiga beroende. Två av 



de undersökta genrerna i denna studie är nämligen kultur- och 

sportartiklar, dvs genrer som är klart ämnesbaserade. Språkbru

ket i dessa två genrer skiljer sig på en rad punkter, enklast 

beskrivet som att kulturartiklarnas språkbruk är klart mer 

komplext än sportartiklarnas. (Än större är för övrigt skill

naden i komplexitet mellan de två andra genrer som ingår i 

undersökningen: ledare och kåserier. Dessa två genrer är vis

serligen inte lika klart ämnesbaserade som sport- och kultur

artiklarna och dessutom har de olika syften, dvs att övertala 

resp roa eller underhålla, men ledare handlar som bekant ofta 

om politik och kåserier om vardagslivet, varför även undersök

ningen av dessa två genrer kanske kan anses ge ett visst stöd 

för innehållets betydelse för språkbrukets grad av komplexi

tet . ) 

Med utgångspunkt i bl a den ovan konstaterade skillnaden 

mellan sport- och;kulturartiklar och - för all del - i vanligt 

sunt förnuft, kan nu följande hypotes formuleras om ämnets be

tydelse för språkbruket: s k tyngre ämnen kan förväntas leda 

till ett mer komplext språkbruk än s k lättare ämnen' (se vida

re klassifikationen av ämnen nedan). 

I det följande skall vi nu först visa ämnesfördelningen inom 

resp medium (tabell 6.2.2.a) och sedan fördela dessa olika ämnen 

på lättare resp tyngre ämnen. Om det därvid visar sig att M-

reportagen innehåller fler tyngre (och färre lättare) ämnen än 

K-reportagen, och att dessa i sin tur innehåller fler tyngre 

(och färre lättare) ämnen än V-reportagen kan hypotesen anses 

bekräftad. 

Av de 17 ämneskategorierna i tabell 6.2.2.a har följande fem 

betraktas som tyngre: arbete, samhälle, politik, medicin m m 

(dvs teknik och vetenskap) samt kultur och följande 12, dvs 

resten, betraktats som lättare: person, miljö, nöjen, brott, 

våld, vardag, sport, radio-TV, äventyr, djur-natur, sex och 

humor. Räknar man nu ut hur många lätta resp tunga ämnen som 

varje medium innehåller blir resultatet det som framgår av 

tabell 6.2.2.b nedan. 



Tabell 6.2.2.a M-, K- och V-samplens fördelning på olika ämnen: 

antal 

Ämne M K V Toti 

person 27 49 70 146 

arbete 25 26 16 67 

samhälle 24 14 14 52 

milj ö 9 13 27 49 

politik 22 18 7 47 

nöjen 11 15 10 36 

brott 4 12 20 36 

vardag 9 6 12 27 

våld 7 7 11 25 

sport 4 7 10 21 

medicin m m 5 5 8 18 

kultur 5 4 4 13 

radio-TV 2 7 1 10 

äventyr 1 - 5 6 

djur-natur 2 1 3 6 

sex - 2 4 6 

humor 3 - 1 4 

Summa 160 186 223 569 

Tabell 6. 2.2.b M-, K- och V-•samplen fördelning på olika ämnes-

typer: antal 

Ämnestyp M K V Totalt 

lätta 79 119 174 372 

tunga 81 67 49 197 

Summa 160 186 223 569 

Som synes fördelar sig de lätta och tunga ämnena på de tre 

medierna precis så som hypotesen förutsäger. Resultatet verkar 

nästan för bra och indelningen i lätta och tunga ämnen kan 

givetvis diskuteras på enskilda punkter. Skillnaderna är emel

lertid som framgår mycket stora och tydliga, varför.eventuella 

tveksamheter på någon punkt knappast kan ha någon större be

tydelse. Ytterligare uppdelningar av ämnena leder för övrigt 

även de till samma resultat. 



Tabell 6.2.2.a ovan kan även användas till annat än att stödja 

antagandet om den grammatiska komplexitetens beroende av ämnet. 

Summerar man t ex alla personbetecknande och personrefererande 

ord i M-, K- och V-reportagen erhålls siffrorna 9.3, 12.4 resp 

12.8 Av tabell 6.2.2.a kan utläsas att omkring 27 % av 

M-samplen, 49 % av K-samplen och 69 % av V-samplen handlar om 

personer (antalet sampel är som tidigare framgått 100 + 100 

+ 102 men ett och samma sampel har ofta påförts flera olika 

ämnesmarkeringar). Den överensstämmelse eller enhetlighet som 

personorden och personartiklarna uppvisar kan uppfattas på två 

olika sätt: dels utgör personordens fördelning ett stöd för den 

mer subjektiva och intuitiva artikelkodningen, dels kan man anta 

att det är just eller bl a denna skillnad i användningen av 

personord som lett till att artiklarna klassats på det sätt 

som framgår av tabell 6.2.2.a. (Se för övrigt även exkursen 

om brotts- och nöjesord i kap 3.) 

6.2.3 Författare och publik 

Två faktorer som knappast kan förbigås i samband; méd en dis

kussion av kontextens betydelse för språkbruket är sändaren 

och mottagaren - i vårt fall alltså reportageförfattarna-jour

nalisterna och publiken-läsarna. Här finns dessutom en hel del 

resultat från tidigare forskning att bygga vidare på. 

En inte obetydlig del av den språksociologiska forskningen i 

såväl Sverige som utomlands har ägnats åt att påvisa samband 

mellan språkbruk och olika kategorier av språkbrukare (se t ex 

Nordberg 1972, Jörgensen 1976, Loman 1977 och Einarsson 1978 

för några svenska exempel). Resultaten från denna typ av under

sökningar är relativt entydiga; personer med hög socio-ekono-

misk ställning i samhället använder ett mer komplext (och 

standardiserat) språk än personer med mindre hög eller låg 

socio-ekonomisk ställning; hög socio-ekonomisk ställning anses 

därvid framför allt tillkomma medelålders män med hög inkomst 

och hög utbildning. 

Dessa undersökningar har framför allt gällt talat språk. Även 

skrivet språk bör emellertid kunna undersökas på liknande sätt ' 

även om förutsättningarna här naturligtvis är annorlunda 

(skillnaderna mellan olika kategorier av språkbrukare kan t ex 
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förväntas bli mindre eftersom det ligger i skriftspråkets natur 

att vara standardiserat). I viss utsträckning har detta också 

gjorts. När det gäller mäns och kvinnors skriftspråk finns det 

t ex undersökningar som påvisat inte alltid särskilt stora men 

ändå ganska tydliga skillnader: manligt skriftspråk är i regel 

mer komplext än kvinnligt (se t ex Hultman & Westman 1977). 

överför man nu de ovannämnda forskningsresultaten på reportage

författarna kan följande hypotes formuleras: texter som är 

författade av personer med hög socio-ekonomisk ställning i 

samhället kan förväntas innehålla ett mer komplext språkbruk 

än texter som är författade av personer med lägre socio-ekono

misk ställning. Nu kan man emellertid anta att reportageförfat

tarna liksom journalistkåren i allmänhet är en förhållandevis 

homogen grupp i socio-ekonomiskt avseende (alla har ju t ex 

samma yrke). Det finns emellertid en punkt i det socio-ekono-

miska komplexet där M-, K- och V-reportagen skiljer sig åt: an

delen manliga och kvinnliga författare är nämligen olika i de 

tre medierna, vilket framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 6.2.3 Fördelning av författarnas kön i morgon-, kvälls-

och veckotidningsreportage: antal manliga, kvinn

liga och blandade 

Kön M K V Totalt 

män 80 72 63 215 

kvinnor 19 23 30 72 

blandade 1 5 9 15 

Summa 100 100 102 302 

Som synes fördelar sig könen på de tre medierna på det sätt 

som hypotesen förutsäger: det medium som har det mest kom

plexa språkbruket, dvs M-reportagen, är också det som har flest 

manliga textförfattare, det medium som har det minst komplexa 

språkbruket, dvs V-reportagen, är också det som har det mins

ta antalet manliga textförfattare osv (i samtliga fall är dock 

som framgår de manliga textförfattarna i majoritet). 



Detta alltså om sändarna-journalisterna. Viktigare och intres

santare i det här sammanhanget torde emellertid mottagarna-pub-

liken vara, dvs den grupp av människor som journalisterna av 

olika anledningar vill nå ut med sina texter till (dvs bli 

lästa av, sälja tidningar till osv). Om sändarna skall nå ut 

med sina texter (om texterna skall få avsedd effekt) måste de 

naturligtvis anpassa sitt språkbruk efter den aktuella publik

en. Man kan därvid anta att det språk som journalisten med

vetet eller omedvetet väljer att använda då han eller hon skri

ver för en viss bestämd publik kommer att ha vissa likheter med 

det språk som personer ur denna publik själva skulle använda 

eller i alla fall skulle identifiera sig med. Hypotesen om 

mottagarnas-publikens betydelse för språkbruket kan därmed ges 

följande formulering; texter som vänder sig till personer med 

hög socio-ekonomisk ställning i samhället kan förväntas inne

hålla ett mer komplext språkbruk än texter som vänder sig till 

personer som befinner sig längre ned på den sociala rangskalan. 
12 Hur ser då de olika mediernas publiker ut? 

En genomsnittlig dag nås ca 75 % av allmänheten (9-79 år) av 

en morgontidning. De manliga läsarna är därvid något fler än 

de kvinnliga, de högutbildade något fler än de lågutbildade 

och de medelålders (45-64 år) något fler än övriga åldersgrup

per (klart underrepresenterad är dock gruppen under 25 år). 

Den typiska morgontidningsläsaren är sålunda en högtutbildad 

man i medelåldern. Skillnaderna mellan olika grupper är emel

lertid relativt små, varför morgontidningsläsarna ihte alltför 

mycket avviker från riksgenomsnittet vad gäller kön, ålder och 

utbildning. (I synnerhet gäller detta då morgon- och kvälls

tidningspubliken slås ihop till en gemensam grupp, dagspress

läsare.) I ekonomiskt avseende har morgontidningsläsarna det 

bättre ställt än kvälls- och veckotidningsläsarna (index 2.22). 

Kvällstidningsläsarna utgör ca 40 % av allmänheten en genom

snittlig dag. Även här är männen fler än kvinnorna (ca 10 % 

fler). Kvällstidningspubliken är dock klart yngre än morgon

tidningarnas : den största andelen läsare finns i gruppen 15-25 

år, den näst största i gruppen 25-44 år. Kvällstidningsläsarna 

har vidare något lägre utbildning än morgontidningsläsarna -

den största gruppen finns bland de medelutbildade. Kvällstid



ningarnas publik sammanfaller här i stort sett med riksgenom

snittet: 40 % lågutbildade, 30 % medelutbildade och 30 % högt-

utbildade. Ekonomiskt ligger kvällstidningsläsarna något sämre 

till än morgontidningspubliken (index 2,09). Den typiska kvälls

tidningsläsaren är sålunda en yngre medelutbildad man. 

Ca 25 % av allmänheten tar en genomsnittlig dag del av en 

veckotidning. Den allmänna bilden av veckotidningsläsaren är 

att det är en yngre eller äldre kvinna med låg utbildning. 

Veckotidningspubliken skiftar dock ganska mycket beroende på 

vilken typ av tidning det är fråga om. Familjetidningar läses 

av ungefär dubbelt så många kvinnor som män; de flesta är låg-

utbildade. Åldersmässigt uppvisar familjetidningarnas publik 

däremot inte några större avvikelser från riksgenomsnittet. 

Vad gäller inkomst är familjetidningspubliken den grupp som 

har lägst index av alla tidningsläsare (1.93). De som läser 

familjetidningar svarar sålunda ganska väl mot bilden av dem 

som läser veckotidningar i allmänhet. 

Herrtidningspubliken skiljer sig ganska mycket från familje

tidningarnas publik och därmed också från veckotidningspublik

en i allmänhet. Herrtidningar läses av ungefär tre gånger så 

många män som kvinnor, I åldershänseende är denna publik mycket 

ung (Lektyrs publik är t o m något yngre än exv Kalle Ankas 

medan Sers är något äldre än övriga herrtidningars). Herrtid

ningsläsarna har vidare klart högre utbildning än familjetid-

ningspubliken - de ligger strax över kvällstidningspubliken 

men klart under morgontidningsläsarna. Ekonomiskt har herrtid

ningsläsarna det bättre ställt än familjetidningsläsarna men 

något sämre förhållanden än kvällstidningspubliken (index 

2.06). 

Morgon-, kvälls- och veckotidningsläsarna bildar naturligtvis 

inte tre helt skilda och slutna grupper. Somliga läser fler 

än en morgontidning, andra läser både morgon- och'kvällstid

ningar osv. Självfallet varierar publikens storlek och sam

mansättning en hel del också beroende på vilken bestämd tid

ning som avses, vilken ort man betraktar etc. Förhoppningsvis 

ger ändå ovanstående uppgifter en någorlunda nyanserad bild 

av den typiska morgon-, kvälls- respektive veckotidningsläsa

ren. 



Bilden av mediernas publik är naturligtvis inte lika entydig 

som den av författarna. I sina huvuddrag tycks dock hypotesen 

om mottagarnas betydelse för språkbruket bekräftas av de ovan

stående uppgifterna: den typiska morgontidningsläsaren är en 

högutbildad medelålders man vars inkomst är högre än kvälls-

och veckotidningsläsarnas, den typiska kvällstidningsläsaren 

är en yngre medelutbildad man vars inkomst är högre än vecko

tidningsläsarnas och den typiska veckotidningsläsaren är en 

yngre eller äldre lågutbildad kvinna med låg inkomst (obs dock 

herrtidnings läsarnas något avvikande profil) . Det språkbruk 

man finner i de tre medierna är med andra ord ett språk som 

närmar sig det språk som dessa mediers publiker själva kkulle 

kunna tänkas använda. 

6.2.4 Finansiering och publikberoende 

Det sätt som en tidning eller ett medium finansieras på kan 

naturligtvis inte på något enkelt och direkt sätt förknippas 

med olika grader av språklig komplexitet. Det finns emellertid 

en länk som förenar språkbruket och finansieringen och det är 

publikberoendet. Olika finansieringssätt innebär nämligen olika 

grader av publikberoende, och graden av publikberoende kan 

tänkas ha betydelse för språkbruket på följande sätt: ju mindre 

ekonomiskt beroende ett medium är av sin publik, desto mer 

framträdande kan journalisternas eget språk förväntas bli 

(vilket, som framgått ovan, är ett språk som skrivs och talas 

av grupper med förhållandevis hög socio-ekonomisk ställning i 

samhället). Hypotesen kan också formuleras omvänt: ju mer eko

nomiskt beroende ett medium är av sin publik, desto troligare 

är det att det mediet kommer att använda ett språk som påminner 

om den aktuella publikens språk (jfr föregående avsnitt). Vi 

skall nu se hur morgon-, kvälls- och veckotidningarna finansie

ras och därmed också i vilken mån de är ekonomiskt beroende av 

sina publiker. 

Tidningar finansieras på i huvudsak två olika sätt: dels genom 

försäljning av abonnemang och lösnummer, dels genom försäljning 

av annonsutrymme. Vad gäller morgontidningarna kommer ca 6 5 

% av intäkterna från annonser och ca 35 % från abonnemang och 

lösnummer. Av dessa 35 % står abonnemangen för den allra störs-



ta delen (ca 80 % av alla morgontidningsläsare prenumerar på 

sin tidning). Kvällstidningarna finansieras till ca 75 % genom 

försäljning av lösnummer (prenumeration förekommer som bekant 

knappast) och till ca 25 % av annonser. Veckotidningarna fi

nansieras huvudsakligen genom prenumeration och lösnummerför

säljning (ca 80 % av intäkterna), varvid lösnummerförsäljning

en utgör den största inkomstkällan (över 90 %). 

Andra ekonomiska förhållanden av betydelse för tidningarna är 

t ex press- och partistöd samt skatter. Presstöd förekommer i 

olika former. Viktigast är produktionsbidraget som tillfaller 

dagstidningar med lägre täckningsgrad än 50 % på utgivnings

orten (exv SvD i Stockholm). Undantagna från denna form av 

stöd är dock kvällstidningarna. 

Svårare att få grepp om är den form av subventioner som 

ibland kallas partistöd och som innebär att t ex ett parti, 

en organisation eller ett företag av politiska skäl lämnar 

ekonomiskt stöd till en tidning, vilket torde innebära att det 

här framför allt är dagspressen som kommer i fråga. Omfattning

en av denna form av subventioner är svår att bedöma, men myck

et tyder på att den är ganska liten jämfört med det statliga 

presstödet. 

När det gäller skatter är det slutligen så att dagspressen är 

befriad från moms, vilket inte veckopressen är. Veckopressen 

får dessutom betala en högre reklamskatt än morgon- och kvälls

tidningarna . 

Som framgår är de tre mediernas förutsättningar och villkor 

på tidningsmarknaden tämligen olikartade. Veckotidningarna 

finansieras till största delen genom lösnummerförsäljning och 

har inget stöd alls - de är sålunda helt beroende av marknads

krafterna. Kvälls- och morgonpressen har däremot gynnsammare 

skattevillkor och kan vidare påräkna olika former av stöd, 

morgontidningarna dock i högre grad än kvällstidningarna som 

dessutom får större delen av sina inkomster från lösnummer

försäljning. Sammantaget innebär detta sålunda att morgon

tidningarna är minst ekonomiskt beroende av sin publik och 



veckotidningarna mest medan kvällstidningarna härvidlag in

tar en mellanställning. 

Slutsatsen blir alltså återigen att den inledningsvis formule

rade hypotesen tycks bekräftad: veckotidningarna, som är det 

mest publikberoende mediet och vars publik har den lägsta 

socio-ekonomiska ställningen, har också ett språkbruk som 

ligger längst ifrån det språkbruk som kan antas vara represen

tativt för den socio-ekonomiska grupp som journalisterna själ

va tillhör; morgontidningarna, som är det minst publikberoende 

mediet och vars publik har den högsta socio-ekonomiska ställ

ningen, har också ett språkbruk som ligger närmast det språk

bruk som kan antas vara representativt för den socio-ekonomis

ka grupp som journalisterna själva tillhör; kvällstidningarna, 

som befinner sig mellan morgon- och veckotidningarna vad gäl

ler publikberoende och publikens socio-ekonomiska ställning, 

har också ett språkbruk som befinner sig mellan morgon- och 

veckotidningarnas, dvs som avviker något från det språkbruk som 

kan antas vara representativt för den socio-ekonomiska grupp 

som journalisterna själva tillhör. 

6.2.5 Källor 

En av de kontextfaktorer som är av speciellt intresse just när 

det gäller reportage är typen av källa. Att valet av källa har 

betydelse för det språk som används torde vara uppenbart: dels 

så citeras ju ofta källorna direkt mer eller mindre ordagrant, 

varvid källans eget språkbruk alltså kommer till uttryck, dels 

används också källor på ett mer indirekt sätt, t ex för att 

ta reda på och belägga uppgifter av olika slag, varvid det lig

ger nära till hands att källans språkbruk så att säga färgar 

av sig på det som journalisten sedan själv kommer att skriva. 

Detta leder oss fram till följande hypotes om språkbrukets 

källberoende: medier som använder fler skriftliga och/eller 

officiella källor (som t ex myndigheter, organisationer, utred

ningar, företagsledare osv) kan förväntas innehålla ett mer 

komplext språkbruk än medier som använder fler muntliga och/ 

eller icke-officiella källor (som t ex vanliga människor eller 

personer som inte representerar någon speciell organisation) -

och omvänt naturligtvis. 



Källornas betydelse för språkbruket har så vitt jag vet inte 

varit föremål för några systematiska empiriska studier tidi

gare (jfr dock Svensson 1981:171). Detta är i och för sig 

kanske inte så konstigt eftersom även själva källanvändningen 

är ett försummat område inom masskommunikationsforskningen 

(Furhoff 1982:3). Det som nedan sägs om bruket av olika käl

lor i morgon-, kvälls- och veckotidningar kommer därför med 

nödvändighet att bli en aning osäkert och spekulativt eftersom 

det inte finns några handfasta empiriska studier att stödja 
o 14 sig pa. 

Vad finns det då att säga om bruket av olika källor i morgon-, 

kvälls- och veckotidningarna? Ja, till att börja med kan vi 

kanske hänvisa till de iakttagelser som gjorts i kap 5 i före

liggande studie (som alltså avser sättet att presentera källor 

i direkta anföringar). Det framgår där att källorna i M-repor

tagen till största delen utgörs av män och att de är formellt 

presenterade. I V-reportagen är däremot könsfördelningen mera 

jämn och källorna klart mer informellt presenterade medan K-

reportagen här intar en mellanställning såväl vad gäller köns

fördelningen (dvs mansdominansen är något mindre än i M-repor-

tagen) som vad gäller sättet att presentera källorna (dvs man 

är både formell och informell om vart annat). 

Uppgifterna tyder onekligen på ganska klara skillnader i me

diernas sätt att utnyttja sina källor. En rimlig tolkning av 

de olika presentationssätten bör nämligen vara att M-reporta

gens källor är mer officiella än K-reportagens och att K-re-

portagens är mer officiella än V-reportagens (eller omvänt). 

Det bör emellertid observeras att dessa uppgifter endast av

ser en del av alla tänkbara källor. 

Vi kan också stödja oss på uttalanden av olika forskare. Bengt 

Nerman (1973:52) har t ex följande att säga om morgontidning

ars och nyhetsbyråers utnyttjande av källor: 

"Om draget av gemenskap är en fruktbar infallsvinkel när det 
gäller populär- och kvällspress, och det lokala beroendet när 
det gäller landsortspressen, så är förhållandet till källorna 
särskilt intressant när det gäller dagspressens och nyhets
byråernas position mellan material och läsare. Detta har att 
göra med den traditionellt accepterade rollen att redovisa 
fakta, hämtade ur bestämda källor. Med sättet att välja och 



inta hållning till dessa källor hör då också sannman vad man 
brukar kalla det "objektiva" idealet, men också spåren av 
officialitet i tonfallet. / / Den grundläggande frågan för 
dessa medier är vad slags källor man använder, vad de accep
terade och etablerade källorna betyder för den bild man 
ställer fram, och hur man står till sina källor. Det karak
täristiska tycks vara det ringa avståndet: källorna får 
dominera, synpunkter, vinkel och språk blir institutionernas 
och företrädarnas. / / När man inte direkt citerar den 
officiella källan - uppfattad som förtroendeingivande av 
läsaren - så använder man ett språk som liknar en sådan 
källas, samtidigt som man kamouflerar sig själv." 

Andra som uttalat sig om källanvändningen i morgon- och kvälls

tidningar är exv Hellmark, Lindberg och Nilsson (1969:110f): 

"När journalisterna samlar information lär de sig med tiden 
att vissa källor ger god utdelning. Ett mönster av mer eller 
mindre personliga kontakter utbildas. När ett sådant system 

ut hindrar det andra källor från att göra sig hörda i 
tidningarna. Vilka typer av källor har tidningarna de bästa 
förbindelserna med? 

Man kan indirekt se hur det fungerar genom att titta på vilka 
som faktiskt får komma till tals i tidningarna. Mönstret 
skiljer sig något från tidning till tidning. De större tid
ningarna är mycket hårt knutna till myndigheter, företag, 
organisationer och offentliga personer. Det innebär att man 
kommer att syssla mer med vad som sägs om händelser än med 
vad som i själva verket sker. Officiella uttalanden, rykten 
f r å n  d i p l o m a t i s k a  k r e t s a r  o s v .  

Tidningar med lokalt nyhetsmaterial - både morgon- och 
kvällstidningar - har ofta en mycket stor övervikt för kom
munala myndigheter och arrangörer av möten, basarer, gillen, 
idrottstävlingar etc bland sina källor. Domstolar är också 
vanliga källor. 

Kvällstidningarna har även ganska många uppgifter som här
stammar från myndigheter, företag och organisationer. Men 
här finns det en annan grupp av källor som är vanligare. 
Kvällstidningar skriver om människor. Det är människor som 
råkat ut för något, olyckor, våldsdåd eller kuriösa saker. 
Så mycket som möjligt av vad man tar in i i tidningen skall 
kretsa kring personer som läsaren kan känna igen; de män
niskor som får framföra sina åsikter eller får sina hand
lingar refererade är inte vilka som helst. Många är kän
disar. De bildar toppen av en samhällspyramid som är kvälls
tidningsvärldens egen. 

Det finns alltså inom alla typer av dagstidningar en favori
serad grupp av källor. Hos morgontidningarna finns en sam
hällspyramid där de officiella organen, näringslivet och 
organisationssverige finns högst upp. Tidningarna fungerar 
på det viset som förmedlare av information från ett skikt 
av etablerade människor och intressegrupper. Informationen 
motsatta vägen - från enskilda människor som har något att 
säga - är ovanlig." 



Alltså: Morgontidningarna är det medium som utnyttjar flest 

officiella källor av olika slag. Också kvällstidningarna ut

nyttjar sådana i hög grad men dessutom låter man här enskilda 

människor komma till tals i minst lika stor utsträckning. Om 

veckotidningarnas källor har hittills inte mycket sagts. Egna 

iakttagelser (från exv arbetet med innehållsanalysen) säger 

mig dock att veckotidningarnas källor är av framför allt två 

slag: dels de egna medarbetarnas erfarenheter (från resor, 

hembesök, fester, möten med andra människor, man pröver något 

nytt osv), dels andra enstaka individers erfarenheter eller 

upplevelser (t ex kända personer, människor som varit med om 

något roligt, spännande eller farligt, dvs personer som i 

första hand representerar sig själva). 

Slutsatsen av denna genomgång blir med andra ord att valet av 

källa har betydelse för språkbruket: ju flitigare bruk av s k 

officiella källor (och därmed kanske också skriftliga eller i 

alla fall på skrift baserade källor), desto mer komplext blir 

också språkbruket - och omvänt. Hypotesen kan alltså anses 

bekräftad. 

6,2.6 Diskussion 

I det föregående har vi gått igenom ett antal kontextfaktorer 

för att därigenom försöka få fram ett svar på frågan varför 

språkbruket, dvs graden av grammatisk komplexitet, i de tre 

mediernas reportage skiljer sig åt. I anslutning till varje 

kontextfaktor har vidare formulerats en hypotes om vilken 

inverkan på språkbruket som den aktuella kontextfaktorn kan 

tänkas ha. Det mest påfallande, för att inte säga anmärknings

värda, resultatet av denna genomgång är att hypoteserna be

kräftats på alla punkter. Så kan alltså t ex det faktum att 

M-reportagens språkbruk är mer komplext än K- och V-reporta-

gens förklaras med att M-reportagen 

- har det mest informerande syftet (och dessutom används av 

publiken i enlighet därmed) 

- innehåller flest s k tunga ämnen 

- har flest manliga artikelförfattare 

- har den socio-ekonomiskt högst placerade publiken 



- står i ekonomiskt avseende friast i förhållande till sin 

publik 

- flitigast utnyttjar officiella källor av olika slag 

Som framgår ovan finns det alltså inte en enda utan flera och 

uppenbarligen samverkande faktorer som bidrar till skillna

derna i språkbruk mellan medierna. Det kan noteras att flera 

av dessa faktorer är just sådana som brukar framhållas av 

språkfolk och stilistiker när de talar om språkbruket (stilen) 

som en produkt av situationens krav. Föreliggande studie har 

med andra ord visat att dessa antaganden tycks vara riktiga, 

dvs att de håller för empirisk prövning. 

Att de ovannämnda kontextfaktorerna har visat sig ha bety

delse för den språkliga utformningen i reportagen innebär 

dock inte att man omedelbart kan utgå ifrån att de med full 

kraft verkat på den enskilda journalisten i varje konkret 

skrivsituation. Snarare eller troligare är det då att journa

listen, när han skriver, arbetar efter olika mallar eller grepp, 

dvs utifrån en idé om hur en viss typ av artikel skall se ut 

eller skrivas. Dessa grepp eller mallar kan emellertid antas 

vara produkter av eller ha kristalliserats fram ur just den 

situationella omgivning som de olika kontextfaktorerna utgör. 

Bengt Nerman beskriver detta tydligt i boken Massmedieretorik 

( 1973 :  21 ,  35 )  :  

"Dessa uttrycksvanor, konventioner, som karakteriserar text
erna har uppkommit och etablerats i tiden i ett sampel mel
lan mediiom och publik. Detta spel bestäms i sin tur av fram
ställningsvillkor och framställningsprocess. Och under dessa 
ligger naturligtvis som en avgörande faktor den grundläggan
de uppgiften att skriva en text så att någon vill (köpa och) 
läsa. / / Produktionsvillkoren, samspelet med konsumen
terna, den tekniska processen tvingar fram ett antal fasta 
modeller för hur något skall göras, 'mallar', som skiftar 
mellan medier men också inom medierna, efter avdelning, art 
av material, genre osv. Det är med dessa modeller den indi
viduella skribenten har att arbeta. 

Dessa mallar, som bara har börjat utforskas och beskrivas, är 
synliga i texten som traditionella 'grepp', grepp som alltså 
kännetecknar mediets sätt att lösa bestämda kommunikations-
uppgifter. / / Sådana här grepp känner en redaktionsmedlem 
mycket lätt igen. Det betyder inte att de som regel är med
vetna. Inte heller betyder det att de behöver vara uttryck 
för en klart fattad och formulerad politik från mediets sida. 
Vad som kännetecknar dessa 'litterära' grepp är i stället 
att de ärvs anonymt i textmassan inom den hierarki som en 
redaktion utgör. De fortplantar sig på så sätt, att en yngre 



redaktionsmedlem självklart 'tar efter' vad han ser. Det be
hövs ingen annan pedagogik än att den nye redaktionsmedlem
men lär känna igen hur något skall se ut för att bli god
känt och tryckt." 

Det finns emellertid också en annan aspekt. Grepp eller mallar 

är ju mentala eller kulturella fenomen, och sådana behöver inte 

alltid ligga i fas med de förhandenvarande situationella om

ständigheterna. Mallarna kan ju t ex ha kristalliserats fram 

ur omständigheter som inte längre är aktuella, vilket dock 

inte hindrar eller utesluter att de kan fortsätta att verka 

med full kraft under en övergångsperiod (jfr t ex Nowak & An

drén 1982: 83ff) . 

Hur mallarna ser ut för M-, K- och V-reportagens del har jag 

inte någon närmare uppfattning om - det är ju här till stor 

del fråga om oskrivna regler vilka endast kan härledas indi

rekt, dvs ur texterna själva, vilka samtidigt är de produkter 

som vi här försöker att förklara. Man kan emellertid konstatera 

att dessa mallar eller grepp, hur de nu än ser ut, tycks har

moniera ovanligt väl med de aktuella kontextfaktorerna. Om de 

inte hade gjort det, t ex på grund av en viss eftersläpning 

från tidigare produktionsförhållanden, så borde ju inte skill

naderna i språkbruk så väl ha kunnat förklaras med hjälp av 

de olika kontextfaktorerna. Vi bör därför kunna dra slutsatsen 

att åtminstone när det gäller huvudmönstret så finns det ingen 

motsättning mellan dessa mallar och kontextfaktorerna, vilket, 

som jag försökt visa ovan, inte är alldeles självklart. 

Försöken att förklara den språkliga variationen i medierna 

skulle kanske ha kunnat drivas längre. I det föregående har 

endast visats hur en språklig huvudtendens är beroende av att 

ett antal olika kontextfaktorer har ett bestämt utseende. Man 

skulle emellertid också gärna vilja veta t ex exaTct villca Tcon-

textfaktorer det är som påverkar exakt vilka språkdrag på 

exakt vilket sätt - om det nu går att besvara en sådan fråga. 

Sannolikt förhåller det sig så att såväl språkdrag som kontext

faktorer samvarierar med varandra och uppvisar ömsesidiga 

beroenden på en mängd komplicerade och intrikata sätt. Det 

är därför möjligt att mer sofistikerade statistiska analys



metoder och en helt annan^ dvs experimentell, uppläggning 

skulle ha varit på sin plats här. Det är dock inte säkert att 

en sådan uppläggning hade varit till mycken hjälp. Den språk

sociologiska forskningen har nämligen visat att människors 

språkanvändning är ett mycket "interaktionskänsligt" fenomen, 

vilket bl a yttrar sig i att alla försök att manipulera eller 

"blanda sig i" en språksituation ofelbart leder till att si

tuationen (och därmed också språkanvändningen) blir en annan 

än den som ursprungligen skulle undersökas (jfr "observer's 

paradox" i Labov 1970:171). Eller som Brown & Fraser (1979:56) 

uttrycker det: 

"For many social psychologists, the next step would be clear: 
ambiguities should be resolved by experimental manipulation. 
If formality of scene is naturally confounded with a nonsoli-
dary relationship between participants, let us create experi
mental situations where the two can be separated and observe 
the outcomes. But as convinced 'situationalists' we are scep
tical. The detailed dynamics of different situations are 
still poorely understood. As a result, for the naturalistic 
situation, the implications of findings from a stripped-down 
experiment are likely to remain problematic, particulary 
since an experiment is usually a distinctive type in itself. 
(Something of its distinctive nature can be seen if the 
reader cares to apply the notions of setting, purpose and 
participants to a typical social psychlogical experiment.) 
If we study speech markers experimentally, we are as likely 
to learn about markers of experiments as anything else. As 
social scientists studying language we should not devote all 
our energies to studying the register of one specific me
thod logy . " 

Den naturliga vägen ut ur detta dilemma är förstås att vi be

höver undersökningar av båda sorterna. Föreliggande studie är 

alltså naturalistisk, vilket kanske kan sägas vara en svaghet 

när det gäller explanationen, men å andra sidan en styrka 

när det gäller autenticiteten: vi vet i alla fall vad det är 

vi har undersökt. 



SUMMARY 

This study in quantitative stylistics and computational 

linguistics investigates the language use in one specific text 

genre, viz. reportage, in three different media: morning papers 

(M), evening papers (K) och weekly papers (V). Each medium is 

represented by a sample of some 20 000 running words, and the 

linguistic categories examined are lix (a readability index), 

vocabulary, word classes and direct speech. 

The main questions of the study are these: How does the 

language use in the three media differ and which are the 

linguistic characteristica of the reporting genre? What does 

the linguistic differences between the three media and be

tween the reporting genre and other genres mean? Why does 

the language use in the three media differ? 

The book is divided into six chapters. In chapter 1 the follow

ing is treated: the starting point and aim of the study, 

earlier reseach in quantitative stylistics, and the design of 

the study (material, variables and statistical methods used). 

Chapter 2 is concenred with lix, the readability index. A 

comparison is made between the three media on the one hand, 

and between the reporting genre and other newspaper genres 

on the other. Lastly, the results are interpreted in the light 

of the so called Björnssonian lix-interpreter. 

In chapter 3, the size and content of the vocabulary is 

examined, and different kinds of vocabulary measures are 

tested. This chapter also contains an excursion into the 

vocabulary in articles of crime and entertainment. 

Chapter 4 deals with word classes. The first part of the chapter 

is concerned with main categories such as nouns, verbs, pronouns, 

prepositions and adverbs, the second part with different kinds 

of subcategories, e g expressions of time and space, names, 

person words, tense, and so forth. In a final discussion, the 

tendencies of the main categories and the subcategories are 

compared, and some methodological reflexions are made. 



Chapter 5 examines the use of direct speech in the reportage 

of the three different media. Special attention is paid to 

the leading verbs and how the sources of information are 

presented. 

Finally, in chapter 6, data from the preceeding four chapters 

are put together and viewed in a wider, non-linguistic 

perspective. This is done in two ways; firstly, by interpreting 

the linguistic differences observed (see below), secondly, by 

explaining the differences in the light of the speech 

situations of the three media. 

The resultats of the study indicate that there are small but 

significant and very distinct differences between the re

portage in the three media and comparatively great differences 

between the reporting genre and other professional, written 

language genres. The differences between the media can be 

described as either M> K >V or V> K> M, i e the morning papers 

have a surplus of some linguistic categories of which the 

weekly papers have a deficit; in other cases the weekly papers 

have a surplus of linguistic categories of which the morning 

papers have a deficit; and in both cases, the evening papers 

occupy the place somewhere in between the morning papers and 

the weeklies. 

Linguistic categories of the first kind are, for example, lix, 

sentence and word length, size of vocabulary, nominal style 

and non-person words, linguistic categories of the second kind 

are, among others, verbal style, conjunctions, person words 

and past tense. 

The linguistic differences between the reportage in the three 

media can be interpreted as follows. The morning papers are 

the most object directed, formal, varied, specialized, explicit 

technical and complex, and the 1ea s t person directed, drama

tized, stereotyped, personal and coinmonplace. The weeklies are 

the mo s t narrative, space directed, informal, stereotyped, 

personal and commonplace, and the least object directed, 

specialized, explicit and technical. As has already been 

mentioned, the evening papers are in between the other two 

media. In some cases they can also side with the morning papers 



in other cases with the weeklies, i e they are a kind of 

hybrids. However, the reportage of the evening papers also 

have a few characteristica of their own. The most prominent 

of this is the proper names which the evening papers use 

more of than any of the other two media. 

The language use of the reporting genre can, in comparison 

with other professional, written language genres, above all, 

be interpreted as normal or general, i e it is neither complex 

nor simple, neither nominal nor verbal. Furthermore, it is 

varied but unspecialized, comparatively narrative, person or 

non-object directed, name using and not too explicit. 

The different language use of the media is explained by help 

of the following factors of the speech situation: the main 

aim of the media and the readers use of the media, the content 

of the reportage, the social characteristica of the journalists 

and the readers, the financial support of the media and the 

dependency of the readers in that respect, and, lastly, the 

kind of sources of information used. 

It is shown how the specific use of language in the three 

media is dependent on different appearances of these factors. 

Thus, the reportage in the morning papers, which have the 

most complex and nominal style, also have the most informative 

aim, the most weighty topics (such as labour market, society 

and politics), the largest number of male writers and the 

greatest number of high status readers. Moreover, they are 

the most independent of readers and market, and they use the 

most written and official sources of information. 

Secondly, the reportage of the weeklies, wtiich have the least 

complex and most verbal style, also have the most entertaining 

aim, the least weithty topics (such as crime, violence, sports 

and persons), the largest number of female writers and the 

greatest number of low status readers. Furthermore, they are 

the most dependent on readers and market, and they use the 

most oral, individual and private sources of information. 

Lastly, the reportage of the evening papers, which are 

stylistically more nominal and complex than the weeklies but 

less nominal and complex than the morning papers, also have 



appearances of these factors that lie in between those of 

the morning and weekly papers. 

This investigation has also yielded some methodological insights. 
In chapter 3 it is shown that the simplest vocabulary measure, 

different graphical words, is quite sufficient when measuring 

and comparing the size of different vocabularies. In chapter 4 

it is shown that the main word class categories are to be 

handled with great cautiousness, because, below the surface 

of these categories, i e on the subcategory level, there are 

to be found a lot of differing and conflicting tendencies. 



NOTER 

Kapitel 1 INLEDNING 

1 Tidningsläsningen utgör dock endast 13 % av den sammanlagda 
massmediekonsumtionen, vilken för 1979-81 beräknats ligga 
på omkring 5 1/2 timme per dag och individ, 9-79 år. Därvid 
svarar morgontidningarna för 7 %, kvällstidningarna för 3 % 
och veckotidningarna för 3 % (Berg 1982:1). 

2 Det bör påpekas att Hassler-Göransson (1966) innehåller fle
ra olika undersökningar och att delar av dessa publicerades 
redan på 1930-talet. 

3 QZ är Stockholms datamaskincentral för högre utbildning och 
forskning. 

4 Av utrymmesskäl konstateras endast om signifikans föreligger 
eller ej. Således lämnas inga uppgifter om graden av signi
fikans. Ett undantag utgör dock här avsnitt 3.1 som bl a 
innehåller en metodisk prövning av olika ordförrådsmått. 

5 Hur dessa beräkningar mera konkret går till kan inhämtas i 
t ex Westman (1974:18ff). 

6 Resultaten från beräkningarna enligt metod 1 återfinns i 
bil 2, tabell 1:1-18, resultaten från beräkningarna enligt 
metod 2 i kap 4, tabell 4.1.a. Att tabell 1:1-18 innehåller 
18 och inte 17 huvudkategorier beror på att idiomkonstitu-
enterna där delats upp på två olika klasser. Inadvertansen 
har dock ingen som helst praktisk betydelse i detta samman
hang. 

Kapitel 2 LIX 

1 Lix är summan av antalet ord per grafisk mening och antalet 
långa ord - ord med mer än sex bokstäver - per 100 ord. Det 
bör observeras att det finns vissa skillnader mellan Björns
sons och mitt sätt att definiera ord och ordlängd (jfr 
Björnsson 1968:67ff), vilket sålunda innebär att våra lix-
beräkningar inte alltid är fullständigt jämförbara. Skillna
derna torde emellertid i praktiken inte bli större än att 
man borde kunna bortse från dem. Som framgår av uppställ
ningen nedan gäller skillnaderna främst numeriska ord och 
förkortningar : 

Exempel Björnssons analys Min analys 

34,72 två ord ett ord 
osv tre ord ett ord 

Den princip som tillämpas i föreliggande undersökning utgår 
som synes helt från de grafiska förhållandena. 

2 Andra fördelar med lix är att det är enkelt och tillförlit-

14 
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exv 
ett ord 
långt ord 
långt ord 
kort ord 

inget ord 
kort ord 
kort ord 
kort ord 



ligt samt att det uppvisar stor samvariation med andra 
språkmått (se t ex Thelander 1970:43). Lix är sålunda mycket 
tacksamt för den som snabbt och effektivt vill bilda sig en 
uppfattning om språkbruket i olika material. 

3 För mer detaljerade data om de fyra variablerna hänvisas 
till bil 2, tabell 2:1-4. 

4 Några kuriosauppgifter. Materialets kortaste mening är ett 
ord och finns bland samtliga medier, den längsta 78 ord och 
finns bland kvällstidningarna. Morgontidningarnas längsta 
mening är 58 ord och veckotidningarnas 62. Materialets 
längsta ord är ur en morgontidning och omfattar 28 bok
stäver (deemotionaliseringsprocessen). Kvällstidningarnas 
längsta ord omfattar 26 bokstäver (förbundsstyrelseord-
förande)och veckotidningarnas 25 (näringsupptagningsför-
måga). 

5 Uppgifter om lix, meningslängd, långa ord och ordlängd har 
också tagits fram för bl a varje enskild tidning. Dessa 
uppgifter redovisas dock inte generellt. 

6 Björnssons läsbarhetsmått har diskuterats och/eller kritise
rats av olika forskare vid skilda tillfällen, bl a av West
man (1969), Platzack (1974) och Backman (1976). Jag tar 
emellertid inte upp den diskussionen här eftersom Björnsson 
själv på senare tid skrivit i detta ämne (Björnsson & Hård 
af Segerstad 1979:7-10). Att Björnssons läsbarhetsmått fort
farande ger en i allt väsentligt rättvisande beskrivning av 
olika materialtypers svårighetsgrad kan utläsas av bl a ne
danstående studier där lix använts som en av flera språkliga 
variabler: Thelander 1970 (sak- och skönlitteratur). Daniel
son 1975 (läroböcker), Hassler-Göransson 1976 (skönlittera
tur) och Westman 1980 (avhandlingar). 

Kapitel 3 ORDFÖRRÅD 

1 Tyvärr kan vi här inte göra några jämförelser med andra 
texttyper, vilket beror på svårigheterna att jämföra ord
förråden i textmassor av olika omfattning. I Westmans under
sökning av bruksprosa (1974) finns visserligen uppgifter om 
antalet engångs(graf)ord, men dessa uppgifter bygger på 
värdena i varje enskild text och inte som här på summan av 
alla deltexter. Westman motiverar sitt tillvägagångssätt 
med att hennes korpus är så sammansatt att det redan på 
förhand är mer eller mindre givet att vissa texttyper (t ex 
debattexterna, vilka alla behandlar äktenskaps- och kvinno
frågor) kornmer att innehålla färre olika ord än andra. Hon 
föredrar därför att undersöka "ordvariationen i de enskilda 
texterna i varje textgrupp i förhållande till de enskilda 
texterna i de övriga textgrupperna" (1974:184). I förelig
gande undersökning är detta problem inte aktuellt och jag 
har därför inte utgått från varje enskild text. Detta skulle 
i så fall sannolikt ha gett något högre värden, eftersom ett 
och samma ord naturligtvis kan förekomma som engångsord i 
flera enskilda texter. 



2 Det bör uppmärksammas att detta mått inte ger riktigt samma 
resultat som rangnummer; ett rangnummer motsvaras ju av 
flera olika ord med samma tendens. Att märka här är också 
att täckningsgraderna kan skifta något mellan medierna även 
om detta inte framgår av tabellerna. Att det blir så beror 
på inflytandetfrån de mest högfrekventa orden. Variationen 
är dock aldrig större än 0.8 % och gäller huvudsakligen 
täckningsgraderna 10 och 20 %. 

Kapitel 4 ORDKLASSER 

1 Det bör redan nu påpekas att man inte alltid och hur som 
helst kan jämföra resultaten från olika ordklassundersök
ningar med varandra - urvalsfel, definitioner och analys
praxis varierar ofta från undersökning till undersökning 
och från variabel till variabel. Siffrorna i tabell 4.1.a 
är dock alla jämförbara med motsvarande siffror i Tal- och 
skrivsyntaxundersökningarna, vilka bygger på Manualens ana
lysmetod, under förutsättning att vissa omräkningar först 
görs (jag bortser här ifrån att analysen av enstaka ord 
fortfarande kan variera från undersökning till undersök
ning) . Omräkning av vissa ordklasskategorier i tabell 
4.1.a enligt Manualens analysmetod, procent av löpord: 

Ordklass M K V Totalt Kommentar 

pronomen 12.8 13.8 15.3 14.0 
adverb 8.2 8.1 9.1 8.5 
adjektiv 5.3 5.1 5.8 5.4 
räkneord 4.4 4.3 4.2 4.3 

inkl best art 
exkl t-avl 
inkl t-avl 
inkl obest art 

2 Kvoterna bygger här på omräknade värden. Se not 1. 

3 Se not 1. 

4 Se not 1. 

5 Debattexterna innehåller dock något färre substantiv än 
reportagen. 

6 Detta gäller alltså även då man slår ihop de tre kategorier
na allmänna substantiv, personbetecknande substantiv och 
titel (a6, a7 och a8) till motsvarande kategori allmänna 
substantiv enligt Manualens definition. 

7 De finita verbformerna kan ju stå för sig själva. Det kan 
däremot inte de infinita vilka förutsätter mer komplicerade 
verbkedjor. 

8 Ingen skillnad görs i tabellen mellan indikativ och kon
junktiv. Konjunktivformerna är dock mycket få: presens inne
håller sammanlagt tre sådana, preterium 15. 

9 Ytterligare stöd för denna tolkning kan kanske hämtas från 
kap 5. Det framgår där dels att K innehåller fler direkta 
anföringar än M och V, dels att presens är den dominerande 



tempusformen för de direkta anföringarna i alla tre medierna. 

10 Jfr not 7 ovan. M har visserligen något fler infinita verb
former än K och V men överskottet är inte tillräckligt stort 
för att utslaget skall bli signifikant. Å andra sidan har 
V signifikant fler infinitiver än K vilket strider mot 
komplexitetshypotesen. Eftersom M innehåller färre verb än 
K och V är det dock så att de inifinita verbens andel av 
alla verb är ca 3 % större i M än i V och K. 

11 Det hade här varit intressant att jämföra tempusförhållande-
na i reportagen med hur det ser ut i t ex rent fiktiva 
texter med fler och mer markerat berättande inslag, men ty
värr finns så vitt jag vet för närvarande inte några sådana 
data tillgängliga för svensk material. Av Arctaedius 1982: 
bil 1, som behandlar anföringsuttryck och anföringssatser 
i populära ungdomsböcker, framgår dock att så gott som 
samtliga anföringsverb står i preteritum i dessa böcker. 
(Endast ett presensbelägg förekommer; säger.) 

12 Det bör här påpekas att gruppen övriga pronomen till största 
delen utgörs av s k indefinita eller obestämda pronomen -
se bil 2, tabell 4:2. 

13 Personbetecknande pronomen har vi redan varit inne på i det
ta avsnitt men här avses alltså det totala antalet person-
betecknande pronomen inom resp medium. Possessiva pronomen 
inkluderar naturligtvis även sådana pronomen som står i ge
nitiv. 

14 Man skulle naturligtvis också kunna vända på steken och 
säga på följande sätt: att M innehåller flest konjunktionel
la adverb tyder på att framställningen i M är mer strikt och 
opersonlig, ev också mer utredande/resonerande, än i K och 
V. 

15 Denna indelning i olika betydelsekategorier omfattar inte 
alla adverb utan endast sådana adverb som fungerar som be
stämningar till verb, adjektiv m m samt vissa övriga ut
tryck (se vidare Strand 19 84) . 

16 Se föregående not. Här bör dessutom observeras att de rela
tiva adverben endast finns bland verbbestämningarna och 
att de fyra subkategorierna inom gruppen rena adverb endast 
avser en del av alla rena adverb, 17 % närmare bestämt. 

17 Inga speciella skillnader har noterats i förhållande till 
bruksprosagenrerna (Westman 1974:104). Det bör emellertid 
uppmärksammas att flera av mina subkategoriseringår av ad
verben inte har några motsvarigheter i tidigare undersök
ningar, varför jämförelsemöjligheterna här är begränsade. 

18 Se t ex källornas fördelning på olika presentationsformer i 
5.2.2 och fördelningen av ̂  och ̂  i 4.2.3. 

19 Som attributiva betraktas i det här sammanhanget alla parti
cip/adjektiv som står omedelbart framför ett substantiv. 
Övriga particip/adjektiv - som inte har andra funktioner -



betraktas som predikat!va. 

20 Intressant att notera här är att de attributiva adjektiven 
däremot inte uppvisar några signifikanta skillnader mellan 
medierna. Relativt sett innehåller dock M något fler adjek
tiv i attributiv funktion än K och V. Noteras kan vidare 
att de predikativa participen inte uppvisar några signifi
kanta skillnader medierna emellan (se bil 2, tabell 4:12). 

21 Att skillnaderna är ovanligt klara framgår också av chitvå-
prövningen vid "over all"-testet (se 1.3.3): hela 112.98 
blev chitvåvärdet. 

22 Att subkategorierna visar brist på enhetlig fördelning och 
inte sällan till och med exempel på klart motstridig sådan 
utesluter naturligtvis inte att huvudklasserna som helhet 
ändå kan vara signifikant snedfördelade (i föreliggande 
undersökning gäller detta 13 av de 17 huvudklasserna). Det 
hör ju snarast till undantagen att alla subkategorier är 
lika stora, och därför blir det lätt så att någon eller 
några kategorier kommer att få större betydelse för fördel
ningen som helhet än andra. 

Kapitel 5 ANFÖRINGAR 

1 Endast förekomster av följande slag har därvid räknats: 
tankstreck följt av textstycke där det återges vad någon 
sagt. 

2 Hit räknas då också kåserier och liknande. Intervjuer redi
geras naturligtvis ofta som dialoger. Sådana räknas emeller
tid som reportage enligt min definition. 

3 Självfallet kan källor och anföringsverb Sven komma till 
uttryck på andra sätt. Den föreliggande undersökningen om
fattar emellertid endast anföringar med den exemplifierade 
strukturen. En anföring kan visserligen bestå av flera me
ningar men varje anfört textstycke (jfr not 1 ovan) inne
håller aldrig mer än högst en förekomst av anföringsverb 
plus källa. 

4 Med efternamn avses här något av följande fall: enbart ef
ternamn, förnamn plus efternamn eller titel plus (ev för
namn och) efternamn. Med förnamn resp pronomen avses en
bart förnamn resp pronomen (berättar Ralf vidare; 1er hon). 
Kategorin övrigt innehåller sådana källor som inte avser 
personer, t ex organisationer av olika slag. 

Kapitel 6 SPRÅKBRUK OCH KONTEXT 

1 Det bör dock observeras att min definition av reportage 
snarare är formell än innehållslig vilket fått till följd 
att genren omfattar en förhållandevis vid grupp av texter. 
Det är därför inte osannolikt att de drag som kan antas va
ra typiska för reportagens speciella verklighetsrelation, 
t ex användningen av preteritum, skulle ha blivit än mer 
markerade om ett annat och mer innehållsligt inriktat ur
valsförfarande tillämpats (jfr Strand 1984). 



2 Med riimsord avses här alla adverb och prepositioner med 
"rumsbetydelse", med tidsord alla adverb, prepositioner 
och konjunktioner med "tidsbetydelse". Som personord räknas 
i det här sammanhanget alla personbetecknande eller till 
personer refererande ord utom första och andra personens 
pronomen, dvs endast sådana ord som används för att tala 
om någonting. Som sakord betraktas på analogt sätt alla 
icke-personbetecknande substantiv och pronomen. 

3 Tyvärr finns här inte några jämförelsemöjligheter med andra 
texttyper. Det finns dock skäl att anta att andelen r\ims-
och tidsord i reportagen är förhållandevis hög. För detta 
talar bl a ordens relativt jämna fördelning och tidskon
junktionernas höga andel (se 4.2.6). Jfr även följande ut
talande av James Moffet (1968:53): "This can only be an 
hypothesis of course, but I think that shifting, say, from 
narrative discourse to that of explicit generalization 
nesessarily entails shifts in language and rhetoric and 
thus bring successively to the fore different language 
structures and compositional issues. Tense, as I have 
indicated, is one thing that changes. But so do other things. 
Adverbial phrases and clauses of time, place, and manner 
that abound in recording and reporting give way, in gene
ralization and theory, to phrases and clauses of qualifica
tion; temporal connectives, transitions, and organisation 
perforce yield to logical ones. The kinds of paragraph 
structure one tends to use shift. And generally, the in
creasing complexities of sentence structure, described as 
embeddings by transformational grammar, accompany the in
creasing cognitive ability to interrelate and subordinate 
classes and propositions." 

4 Uppgifterna om andelen person- och sakord i tal- och skriv-
syntaxtexterna har framräknats med hjälp av data som häm
tats från olika ställen ur Westman' (1974), Hultman & West
man (1977) och Einarsson' (1978) . 

5 Reportagens ordlängd är 4.9 - 5.2 bokst/ord, debatt- och 
gymnasisttexternas 5.3 resp 5.1 (se Hultman & Westman 1977: 
77) . 

6 Samma källor har här använts som i not 4. 

7 När man diskuterar en framställnings grad av explicithet är 
naturligtvis även texternas längd av intresse och en faktor 
att räkna med: det ligger ju i sakens natur att texter med 
en hög grad av explicithet kräver både större utrymme och 
blir mer kompakta än implicita texter, men å andra sidan 
kan en implicit - och därmed mindre kompakt och kanske lätt-
tillgängligare text - kompensera sin lägre grad av explicit
het genom att öka textlängden. Jämför man nu reportagen 
med avseende på textlängden visar det sig att de genom
snittligt längsta artiklarna finns i V (ca 163 0 ord), de 
kortaste i K (ca 480 ord) och de näst kortaste i M (ca 570 
ord). V har sålunda den mest implicita framställningen av 
de tre medierna men innehåller samtidigt betydligt längre 
artiklar än M och K vilket möjligen bidrar till att artik
larna i V dels blir mer lättlästa, dels innehåller lika 
mycket information som K- och M-artiklarna (om man nu 



kan jämföra så, ofta behandlar ju medierna dessutom helt 
olika ämnen). Intressant att notera är också att M-artik-
larna är klart längre än K-artiklarna trots att dessa båda 
medier alltså har ungefär lika hög grad av innehållslig 
explicithet i sina framställningar. 

8 Se not 6. Det bör observeras att siffrorna för gymnasist
prosa och talspråk ej inkluderar reflexiva former^ varför 
de kan vara någon tiondel för låga. 

9 K:s placering kan dock skifta något· Bakom a) döljer sig 
således även fördelningarna M & K > V och M > K & V, bak
om b) fördelningarna V & K > M och V > K & M. Jfr avsnitt 
4.1. 

10 För att göra uppdelningen i lättare och tyngre ämnen något 
mindre grovhuggen kan man exv införa en tredje kategori, 
neutrala ämnen. Som neutrala räknas då följande kategorier: 
miljö, brott, våld, vardag, sport, radio-TV och djur-natur. 
Resultatet får då i stället följande utseende: 

Ämne.styp. . M. K. V 

lätta 42 66 90 
neutrala 37 53 84 
tunga. 81 .6.7 , .4 9 

Som synes fördelar sig de lätta och tunga ämnena precis som 
tidigare, dvs i hypotesens riktning. Noteras här kan också 
att de neutrala ämnena fördelar sig på samma sätt som de 
lätta, vilket tyder på att den ursprungliga uppdelningen i 
lätta och tunga ämnen är legitim. 

11 Till skillnad från uppgifterna i 6.1.2 avses här alla ord 
med personreferens eller personbetydelse, således även 
första och andra personens pronomen. 

12 Uppgifterna har hämtats från Weibull' (1982) och Bernow & 
Österman (1979:kap 5) - de senare bygger i sin tur på olika 
Orvestomätningar 1975-1977. I det index som omtalas svarar 
siffran 1 mot inkomster upp till 50 000 kr/år, 2 mot 50 -
70 000 och 3 mot inkomster över 70 000 kr/år. (Inkomstupp
gifterna avser alltså dåtidens lönelägen·) 

13 Uppgifterna har här hämtats från Hadenius & Weibull (1980: 
passim). 

14 Furhoff (19 82) kunde här ha varit nära på idealisk. Under
sökningen bygger dock på elevarbeten där avsikten i första 
hand inte varit att ta fram representativa data, och Furhoff 
varnar själv för att ta dess data ad notam. Dessutom är 
den tyvärr inte uppdelad på morgon-, kvälls- och vecko
tidningar. 



BILAGA 1. KODSCHEMA 

a substantiv 

al övriga namn 

a2 personnamn 

a3 metasubst 

a4 adjektivsubst 

a5 verbalsubst 

a6 allmänna subst 

a7 personbet subst 

a8 yrkesrollsbet subst/titel 

best form 

sammansättn 

plural 

genitiv 

a!l 

a l  1 2  

al I 1 3  

a! ! ! !4 

b adjektiv 

bl positiv 

b2 komparativ 

b3 superlativ 

b4 oböjligt 

sammansättn 

personbet 

genitiv 

b!l 

b! !2 

bl Π3 

c räkneord personbet 

genitiv 

cl 

c l 2  

d pronomen 

dl 1 pers 

d2 2 pers 

d3 definita 

d4 opersonliga 

d5 relativa 

d6 frågande 

dl övriga 

d71 komparativa 

d72 superlativa 

d73 nekande 

d74 totala 

d75 indefinita 

personbet 

genitiv 

reflexiv 

reciprok 

d l  1 1  

d l  1  1 2  

d l  1  1  1 3  

d l  1  1 1 4  



e verb 

el presens 

e2 infinitiv 

passiv-s 

sammansättn 

e!l 

e! 1 2  

e3 prêt 

e4 supinum 

e5 imperativ 

e6 prêt konj 

e7 pres konj 

f adverb 

fl TSR-adverb Till fl-f3 hör vidare ett 

f2 adverb- och adjektivbestämningar antal subkategorier vilka 

f3 övriga adverb presenteras nedan efter 

f4 satsadverb detta schema. 

f47 negationer 

f48 allmänna 

f5 konjunktionella adverb 

f55 kopulativa 

f56 adversativa 

f57 explanativa 

f58 konsekutiva 

f59 övriga 

f6 partiklar 

f7 dubbelt ̂  

g prepositioner 

gl rum 

g2 tid 

g3 agent 

g4 övriga 

h konj unk t i oner 

hl samordnande 

hll kopulativa 

hl2 disjunktiva 

hl3 adversativa 

hl4 explanativa 

hl5 konsekutiva 



h2 underordnande 

h21 att 

h22 komparativa 

h23 konditionala 

h24 konsekutiva 

h25 temporala 

h26 kausala 

h27 interrogativa 

h28 koncessiva 

h29 finala 

i i η te r j e k t i one r 

j infinitivmärke 

k artiklar 

kl obestämda 

k21 bestämda sing 

k22 bestämda plur 

m främmande ord 

ml engelska 

m2 tyska 

m3 romanska 

m4 klassiska 

m5 övriga 

η övriga ord 

ρ particip 

pl presens - sammansättn p!12 

p2 perfekt - personbet ρ!!13 

- genitiv ρ !  I  1  1 4  

r f örkor tti ingår 

rl personnamn 

r2 egennamn 

r3 titel/yrkesbet 

r4 allmänna 

- initialord 

- genitiv 

rll 

r l  ! 2  



s, χ idiomkonstituent 

s substantiviska 

X övriga 

ζ oanalyserbar enhet 

Ytterligare subkategorier till adverb (fl-f3) 

fl-f3 

f !6 

ospecificerade rum 

//|\ 
f 161 

adj avi interrogativa 

/i\\ 
relativa 

f !624 f 1621 

komparativa 

f !622 

superlativa 

f !623 

nekande 

Några analysexempel 

ord kod klartext 

Olle a2 subst, personnamn 

flickan a71 subst, personbet, best form 

husbåt a602 subst^ allm, obest form, sammans 

husbåten a612 subst, allm, best form, sammans 

husbåtarna a6123 subst^ allm, best form, sammans, plural 

husbåtens a61204 subst, allm, best form, sammans, singular. 

genitiv 

husbåtarnas a61234 s ub s t f allm, best f, sammans, plural, genit 



BILAGA 2. TABELLER 

Tabell 1:1-18 Antal observationer, medelvärde, standardavvikelse 
och variationsvidd för vissa ordklassvariabler i 
morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage enligt 
metod 1 

1 SUBST η m s var.vidd 

M 100 25.8 4.3 13.9-38.1 

K 100 26.2 5.4 14.4-48.3 

V 102 24.0 4.0 14.5-34.4 

Totalt 302 25.3 4.7 13.9-48.3 

2 ADJ η m s var.vidd 

M 99 4.6 2.0 1.0- 9.5 

K 99 4.5 2.0 1.0-10.8 

V 102 4.9 2.2 1.0-16.4 

Totalt 300 4.6 2.1 1.0-16.4 

3 RÄKN η m s var.vidd 

M 91 2.3 2.0 0.5-13.2 

K 85 2.3 2.1 0.5-10.6 

V 85 2.0 1.6 0.5- 9.9 

Totalt 261 2.2 1.9 0.5-13.2 

4 PRON η m s var.vidd 

M 100 11.2 3.7 1.9-22.4 

K 100 12.4 4.2 3.4-22.8 

V 102 13.9 3.9 6.5-25.0 

Totalt 302 12.5 4.1 1.9-25.0 



5 VERB η m s var.vidd 

M 100 17.1 3.3 9.9-24.4 

K 100 17.4 3.4 4.3-24.6 

V 102 18.3 2.8 10.3-26.8 

Totalt 302 17.6 3.2 4.3-26.8 

6 ADV η m s var.vidd 

M 100 9.0 2.5 1.9-16.7 

K 100 8.8 3.1 1.4-16.7 

V 102 10.0 2.9 3.9-16.1 

Totalt 302 9.3 2.9 1.4-16.7 

7 PREP η m s var.vidd 

M 100 12.0 2.6 6.3-19.0 

K 100 11.4 2.7 4.4-19.1 

V 102 10.8 2.4 4.4-15.4 

Totalt 302 11.4 2.6 4.4-19.1 

8 KONJ η m s var.vidd 

M 100 6.5 1.8 3.0-12.8 

K 100 6.1 1.8 2.5-12.4 

V 102 6.9 1.9 2.5-11.7 

Totalt 302 6.5 1.9 2.5-12.8 

9 INTER η m s var.vidd 

M 13 0.5 0.1 0.4- 0.9 

K 11 0.7 0.5 0.5- 1.9 

V 26 0.7 0.3 0.5- 1.4 

Totalt 50 0.6 0.3 0.4- 1.9 



10 INFM η πι s var.vidd 

M 84 1.4 0.9 0.4- 4.8 

K 88 1.3 0.9 0.4- 5.5 

V 88 1.3 0.8 0.5- 3.5 

Totalt 260 1.4 0.9 0.4- 5.5 

11 ART η m s var.vidd 

M 100 3.9 1.6 
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K 99 3.9 1.7 0.5- 7.3 

V 102 4.0 1.5 0.9- 9.0 

Totalt 301 3.9 1.6 0.5- 9.0 

12 ÜTL η m s var.vidd 

M 13 1.4 1.0 0.4- 3.7 

K 4 1.2 0.9 0.5- 2.4 

V 9 0.9 0.6 0.5- 2.3 

Totalt 26 1.2 0.8 0.4- 3.7 

13 ÖVR η m s var.vidd 

M 18 0.6 0.2 0.4- 1.0 

K 7 0.6 0.2 0.5-1.0 

V 6 0.7 0.3 0.5- 1.0 

Totalt 31 0.6 0.2 0.4-1.0 

14 PART η m s var.vidd 

M 92 1.9 0.9 
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K 90 1.6 0.9 0.5- 3.9 

V 94 1.6 0.9 1 

o
 

Totalt 276 1.7 0.9 
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15 FÖRK η ra s var.vidd 

M 76 1.6 1.3 0.5- 6.9 

K 61 1·4 1.6 0.5-10.1 

V 41 0.8 0.4 0.5- 2.0 

Totalt 178 1.3 1.3 0.5-10.1 

16 IDIOM-S η m s var.vidd 

M 75 2.8 2.7 0.5-16.0 

K 87 3.0 2.7 0.5-11.1 

V 70 1.8 1.7 0.5- 8.3 

Totalt 232 2.6 2.5 0.5-16.0 

17 IDIOM-X η m s var.vidd 

M 85 1.3 0.7 0.5- 3.3 

K 89 1.4 0.8 0.5- 3.9 

V 79 1.3 0.8 0.5- 3.4 

Totalt 253 1.4 0.8 0.5- 3.9 

18 OANAL η m s var.vidd 

M 9 0.5 0.01 0.5- 0.5 

K 3 0.5 0.01 0.5- 0.5 

V 6 0.5 0.01 0.5- 0.5 

Totalt 18 0.5 0.01 0.5- 0.5 



Tabell 2:1-4 Lix, meningslängd, långa ord och ordlängd i morgon-, 
kvälls- och veckotidningsreportage: antal sampel, 
medelvärde, standardavvikelse och variationsvidd 

1 LIX η m s var.vidd 

M 10Ô 43 7.9 21 - 60 

K 100 38 7.4 23 - 56 

V 102 36 6.8 22 - 53 

Totalt 302 39 7.9 21 - 60 

2 MEN.LÄNGD η m s var.vidd 

M 100 16.0 4.2 6.9 - 30.5 

K 100 13.1 3.3 5.9 - 24.9 

V 102 13.7 3.2 

(M I 

o
 • 

00 

Totalt 302 14.3 3.8 5.9 - 30.5 

4 ORDLÄNGD η m s var.vidd 

M 100 5.2 0.5 4.2 - 6.6 

K 100 5.0 0.5 4.2 - 6.9 

V 102 4.9 0.4 4.2 - 5.9 

Totalt 302 5.0 0.5 4.2 - 6.9 

3 LÄNGA ORD η m s var.vidd 

Μ 100 26.4 5.8 9.0 - 40.1 

K 100 24.7 6.1 13.0 - 46.9 

V 102 22.0 5.8 10.9 - 37.4 

Totalt 302 24.4 6.2 9.0 - 46.9 



Tabell 3:1 Signifikant snedfördelade ord med f>^15' (vid "over 
all"-test) fördelade på olika ordklasser och ordnade 
alfabetiskt 

Förklaring till tabellen: kol 1' (Tot) visar ordets frekvens 
i materialet som helhet, kol 2-4 ordets frekvens i resp medium, 
kol 5-7 spridningen, vilken uttrycks som antal sampel som ordet 
förekommer i. 

Substantiv Tot K M V K M V 

aktier 15 13 2 0 3 2 0 

barn' (a7) 15 9 5 1 5 3 1 

bilen 19 8 10 1 5 6 1 

fall' (a6003) 22 5 4 13 5 4 10 

folk' (a7) 30 9 3 18 8 3 13 

gången 26 16 7 3 14 7 3 

Göteborg 24 13 8 3 9 5 3 

hus'(a6) 17 13 2 2 12 2 2 

huset 17 3 11 3 3 4 3 

kungen 18 1 5 12 1 2 4 

kväll 17 10 1 6 2 1 5 

mannen 23 14 5 4 5 3 4 

namn 15 1 4 10 1 4 8 

procent' (a6003) 35 16 16 3 9 8 3 

programmet 21 8 11 2 4 6 2 

skolan 15 2 3 10 2 3 7 

Sven 20 1 7 12 1 5 6 

Sverige 52 15 9 28 9 7 21 

vägen 21 14 2 5 5 2 4 

polisen' (a61) 29 10 3 16 7 2 10 

Adjektiv Tot K M V K M V 

nya 70 20 33 17 16 25 15 

svenska 37 14 4 19 12 3 17 

Käknebrd Tot K M V K M V 

20 23 10 11 2 7 8 2 



Pronoïnen Tot K M V K M V 

de d3 125 38 63 24 25 38 20 

den d3 22 8 56 85 87 43 54 49 

dessa d3 31 7 17 7 6 14 5 

dom d301 24 3 1 20 2 1 13 

du d201 47 17 7 23 8 5 13 

han d301 511 187 90 234 51 35 64 

hans d3012 62 20 6 36 17 6 24 

hon d301 207 65 45 97 22 11 29 

honom d301 58 15 9 34 11 3 23 

ingenting d73 18 2 3 13 2 3 10 

jag dlOl 515 164 102 249 46 34 58 

mer d71 34 5 18 11 5 14 9 

mycket d75 39 9 7 23 8 7 20 

någon d75 54 17 26 11 15 22 10 

någon d751 20 9 0 11 9 0 9 

sig d30003 78 24 38 16 19 27 14 

sin d3 012 3 120 46 24 50 31 15 36 

sina d30023 16 2 11 3 2 11 3 

sitt d30023 16 4 11 1 3 10 1 

vad d4 50 14 11 25 13 11 19 

vi dlOl 414 152 107 155 50 47 57 

Verb Tot K M V K M V 

är 1030 370 308 352 92 92 88 

äter 15 8 0 7 4 0 6 

blir 83 26 38 19 19 24 19 

fick 108 27 25 56 24 18 32 

finns 130 42 56 32 33 37 26 

göra 52 27 16 9 23 13 8 

gjorde 31 8 5 18 7 4 15 

handlar 16 9 6 1 8 4 1 

har 679 254 219 206 85 83 77 

innebär 22 6 13 3 4 11 3 

kan 227 60 94 73 36 51 49 

kunde 53 10 16 27 7 11 23 

ser 33 14 3 16 12 3 14 

sitter 29 9 3 17 7 3 15 

ska 112 44 25 43 21 19 28 



Verb forts Tot K M V K M V 

skall 

00 00 

30 47 11 24 27 8 

står 36 18 6 12 14 6 12 

tänker 15 10 2 3 9 2 3 

var 336 108 89 139 45 42 56 

Adverb Tot K M V K M V 

aldrig fll23 58 22 10 26 17 8 22 

alltid fll24 30 4 5 21 4 3 19 

där fl34 48 13 10 25 13 8 20 

i fll2 56 27 16 13 23 14 10 

ibland fll2 15 1 3 11 1 2 10 

in fl32 33 4 9 20 4 7 15 

ju f48 59 11 15 33 10 13 24 

kanske f48 29 6 7 16 6 7 14 

också f55 173 46 72 55 40 44 41 

så f262 105 25 33 47 20 28 37 

samtidigt fill 20 3 12 5 3 11 4 

upp fl62 126 29 35 62 26 25 40 

Prepos itioner Tot K M V K M V 

av g3 86 33 35 18 26 30 18 

av g4 517 152 197 168 73 81 79 

efter g2 64 20 13 31 16 12 22 

för g4 611 224 208 179 90 81 81 

i g2 175 70 62 43 36 40 32 

i g4 1021 347 367 307 94 93 94 

inom g4 38 12 20 6 9 15 16 

mot gl 18 4 3 11 3 3 9 

mot g4 79 38 20 21 22 18 17 

på gl 187 52 50 85 33 30 54 

till gl 115 42 26 47 33 19 34 

vid g4 86 25 40 21 17 28 19 



Konj unktioner Tot K M V K M V 

att h21 622 197 242 183 75 83 76 

innan h25 39 5 11 23 4 10 19 

när h25 197 57 49 91 43 39 55 

och hll 1802 556 563 683 99 97 102 

om h23 99 43 34 22 28 26 19 

så h24 23 6 2 15 6 2 14 

Artiklar Tot K M V K M V 

de 337 117 136 84 61 66 52 

en 1094 354 333 407 92 97 98 

Förkortningar Tot K M V K M V 

bl 23 9 12 2 6 11 2 

kl 36 31 5 0 5 4 0 

kr 39 5 33 1 4 16 1 

proc 15 0 15 0 0 4 0 

t 28 6 17 5 6 14 4 

Idioin:x Tot K M V K M V 

att 60 21 11 28 17 10 24 

dag 45 23 10 12 19 9 9 

ex 25 4 16 5 4 13 4 



Tabell 3:2 100 framslumpade engångsord (endast substantiv och 
verb) ur ämnena brott och nöjen 

BROTTSORD 

Substantiv 

affär 

AMU-Center 

arrondissementet 

bankchefen 

cigarrett 

dom 

dygn 

däck 

förhandlingarna 

förhållande 

halvbror 

hattmakarens 

hösten 

k-pist 

kvällskursen 

liv 

livsfara 

lustjakt 

människan 

mönsterjordbruk 

narkotika 

nordsluttningen 

olyckor 

ρ-automater 

paragraf 

proportioner 

ρ-vaktens 

rätta 

salva 

schäferhund 

skit 

taket 

tjänsteman 

torsdagsefterroiddagen 

utmanare 

utrikesförvaltningen 

viltvårdsmagasinet 

våldtäktsförsök 

åkeriet 

Verb 

avskeda 

bjuds 

bröt 

bötfäller 

frukta 

förnekade 

gillade 

gripas 

hotade 

misstänkte 

noterade 

nysta 

publicera 

räcker 

tenderat 

trivdes 

uppvakta 

NÖJESORD 

Substantiv 

bilarna 

biografer 

dansnummer 

diskoteksfolket 

dygnet 

femtiotalen 

generalmönstring 

grabb 

grammof onarkive t 



kvart Verb 

ljushuvud annonserar 

musikvalet behöva 

närheten behövs 

planerna besitter 

plåt debatterade 

salonger dubbelkontrollerar 

scencharm ges 

spanskan hjälpt 

staden hoppat 

steget liveinspelas 

studsmatta myser 

stuga tittar 

stöd 

sångare 

telefon 

telefonsamtalen 

texten 

tillgångar 

toppklass 

tummen 

veckotidning 

väderkvarnen 



Tabell 4:1 Sammansatta resp passiva verb i morgon-^ kvälls- och 
veckotidningsreportage: antal, andel av verb samt 
andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

sammans, antal 331 235 211 777 

% av verb 9.3 6.5 5.4 7.0 

% av löpord 1.6 1.1 1.0 1.2 

passiv, antal 249 212 204 665 

% av verb 7.0 5.9 5.3 6.0 

% av löpord 1.2 1.0 1.0 1.1 

Tabell 4:2 Olika typer av övriga pronomen i morgon-, kvälls-
och veckotidningsreportage: antal, andel av övriga 
pronomen, andel av pronomen samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

indefinita, antal 333 327 360 1 020 

% av övriga 48.5 47.2 46.9 47.5 

% av pron 14.2 12.7 12.2 13.0 

% av löpord 1.6 1.6 1.7 1.6 

totala, antal 139 139 152 430 

% av övriga 20.3 20.1 19.8 20.0 

% av pron 5.9 5.4 5.2 5.5 

% av löpord 0.7 0.7 0.7 0.7 

komparativa, antal 126 118 122 366 

% av övriga 18.4 17.0 15.9 17.1 

% av pron 5.4 4.6 4.1 4.7 

% av löpord 0.6 0.6 0,6 0.6 

superlativa, antal 64 77 83 224 

% av övriga 9.3 11.1 10.8 10.4 

% av pron 2.7 3.0 2.8 2.8 

% av löpord 0.3 0.4 0.4 0.4 

nekande, antal 24 32 50 106 

% av övriga 3,5 4.6 6.5 4,9 

% av pron 1.0 1,2 1.7 1,3 

% av löpord 0.1 0.2 0.2 0,2 



Tabell 4:3 Personbetecknande, possessiva, reflexiva och reciproka 
pronomen i morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage: 
antal, andel av pronomen samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

personb, antal 892 1 249 1 571 3 712 

% av pron 38.1 48.4 53.3 47.2 

% av löp 4.3 6.0 7.4 5.9 

possess, antal 171 202 245 618 

% av pron 7.3 7.8 8.3 7.9 

% av löp 0.8 1.0 1.2 1.0 

reflex, antal 188 196 211 595 

% av pron 8.0 7.6 7.2 7.6 

% av löp 0.9 0.9 1.0 0.9 

recipr, antal 1 6 5 12 

% av pron 0.0 0.2 0.2 0.2 

% av löp 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabell 4:4 Negationer och övriga satsadverb i morgon-, kvälls-
och veckotidningsreportage: antal, andel av satsad-
verb samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

negationer, antal 182 180 160 522 

% av satsadv 57.4 59.2 50.3 55.6 

% av adv 9.7 9.8 7.6 9.0 

% av löp 0.9 0.9 0.8 0.8 

övr satsadv, antal 135 124 158 417 

% av satsadv 42.6 40.8 49.7 44.4 

% av adv 7.2 6.8 7.5 7.2 

% av löp 0.6 0.6 0.7 0.7 



Tabell 4:5 Olika typer av konjunktionella adverb i morgon-^ 
kvälls- och veckotidningsreportage: andel, andel 
av konj adverb, andel av adverb samt andel av 
löpord 

Kategori M K V Totalt 

kopulativa, antal 120 85 89 294 

% av konj adv 63.8 56,3 65,9 62.0 

% av adv 6.4 4,6 4,2 5.1 

% av löp 0.6 0,4 0,4 0.5 

adversativa, antal 46 45 32 123 

% av konj adv 24.5 29,8 23,7 25.9 

% av adv 2,5 2,5 1,5 2.1 

% av löp 0.2 0,2 0,2 0.2 

konsektutiva, antal 17 12 7 36 

% av konj adv 9.0 7.9 5,2 7.6 

% av adv 0.9 0,7 0,3 0,6 

% av löp 0.1 0,1 0,0 0,1 

explanativa, antal 4 8 3 15 

% av konj adv 2.1 5,3 2,2 3,2 

% av adv 0.2 0,4 0,1 0,3 

% av löp 0.0 0,0 0.0 0,0 

Övriga, antal 1 1 4 6 

% av konj adv 0,5 0,7 3,0 1,3 

% av adv 0,1 0,1 0,2 0,1 

% av löp 0,0 0,0 0.0 0,0 

Tabell 4:6 Olika typer av fl-, f2- och f3-adverb i morgon-
kvälls- och veckotidningsreportage: antal, and< 
av adverb samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

rena adv, antal 1 022 1 046 1 233 3 301 

% av adv 54.6 57,2 58,4 56,8 

% av löp 4,9 5,0 5,8 5.3 

adj avi, antal 170 141 199 510 

% av adv 9,1 7,7 9.4 8.8 

% av löp 0,8 0,7 0.9 0.8 



Kategori M K V Totalt 

interrog^ antal 38 30 44 112 

% av adv 2.0 1.6 2.1 1.9 

% av löp 0.2 0.1 0.2 0.2 

relativa, antal 26 27 35 88 

% av adv 1.4 1.5 1.7 1.5 

% av löp 0.1 0.1 0.2 0.1 

Tabell 4:7 Olika typer av rena adverb i morgon-, kvälls- och 
veckotidningsreportage; antal, andel av adverb 
och andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

kompar, antal 64 11 75 216 

% av adv 3.4 4.2 3.6 3.7 

% av löp o
 

U
)
 

0.4 0.4 0.3 

superi, antal 37 49 56 142 

% av adv 

o
 

CN 

2.7 2.7 2.4 

% av löp 

CM O
 0.2 

ro o
 o

 
K
)
 

total, antal 27 27 48 102 

% av adv 1.4 1.5 2.3 1.8 

% av löp 

H
 

O
 

H
 

O
 

CM O
 0.1 

nekan, antal 20 34 43 97 

% av adv 

H
 

H
 1.9 

o
 

CM 

1.7 

% av löp 0.1 0.2 0.2 0.2 

Tabell 4:8 Olika typer av samordnande konjunktioner i morgon-, 
kvälls- och veckotidningsreportage: antal, andel av 
samordn konj, andel av konj samt andel av löpord 

Kategori 

kopul, antal 

% av samord 

% av konj 

% av löp 

M K V Totalt 

589 579 697 1 865 

72.5 74.9 75.6 74.4 

43.1 45.6 47.4 45.4 

2.8 2.8 3.3 3.0 



Kategori M K V Totalt 

advers, antal 160 144 167 471 

% av samord 19.7 18.6 18.1 

00 1—1 

% av konj 11.7 11.3 11.4 11.5 

% av löp 0.8 0.7 0.8 0.8 

disj, antal 48 39 52 139 

% av samord 5.9 5.0 5.6 5.5 

% av konj 3.5 3.1 3.5 3.4 

% av löp 0.2 0.2 0.2 0.2 

expl, antal 8 4 6 18 

% av samord 1.0 0.5 0.7 0.7 

% av konj 0.6 0.3 0.4 0.4 

% av löp 0.0 0.0 0.0 0.0 

kons, antal 7 7 0 14 

% av samord 0.9 0.9 - 0.6 

% av konj 0.5 0.5 - 0.3 

% av löp 0.0 0.0 0.0 

Tabell 4:9 Olika typer av underordnande konjunktioner i morgon-, 
kvälls- och veckotidningsreportage: antal, andel av 
uo konj f andel av konj samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

att, antal 242 197 183 622 

% av uo 43.7 39.6 33.4 38.9 

% av konj 17.7 15.5 12.4 15.1 

% av löp 1.2 1.0 0.9 1.0 

komp, antal 129 122 138 389 

% av uo 23.3 24,5 25.2 24.3 

% av konj 9.4 9.6 9.4 9.5 

% av löp 0.6 0.6 0.7 0.6 

temp, antal 87 89 143 319 

% av uo 15.7 17.9 26.1 19.9 

% av konj 6.4 7.0 9.7 7.8 

% av löp 0.4 0.4 0.7 0.5 



Kategori M . , . K V Totalt 

kond, antal 37 44 25 106 

% av uo 6.7 8.9 4.6 6.6 

% av konj 2.7 3.5 1.7 2.6 

% av löp 0.2 0.2 0.1 0.2 

konc, antal 20 10 17 47 

% av uo 3.6 2.0 3.1 2.9 

% av konj 1.5 0.8 1.2 1.1 

% av löp 0.1 0.0 0.1 0.1 

kaus^ antal 20 14 10 44 

% av uo 3.6 2.8 1.8 2.8 

% av konj 1.5 1.1 0.7 1.1 

% av löp 0.1 0.1 0.0 0.1 

interr, antal 14 6 10 30 

% av uo 2.5 1.2 1.8 1.9 

% av konj 1.0 0.5 0.7 0.7 

% av löp 0.1 0.0 0.0 0.0 

kons, antal 2 6 15 23 

% av uo 0.4 1.2 2.7 1.4 

% av konj 0.1 0.5 1.0 0.6 

% av löp 0.0 0.0 0.1 0.0 

fin^ antal 3 9 7 19 

% av uo 0.5 1,8 1.3 1.2 

% av konj 0.2 0.7 0.5 0.5 

% av löp 0,0 0.0 

o
 

.
 

o
 0.0 



Tabell 4:10 Sammansatta resp personbetecknande adjektiv i 
morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage: 
antal, andel av adjektiv samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

sammans, antal 66 65 68 199 

% av adj 7.0 7.1 6.6 6.9 

% av löp 0.3 0.3 0.3 0.3 

personb, antal 23 11 9 43 

% av adj 2.4 1.2 0.9 1.5 

% av löp 0.1 0.1 0.0 0.1 

Tabell 4:11 Perfekt och presens particip i morgon-, kvälls-
och veckotidningsreportage: antal, andel av par
ticip samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

perf, antal 273 232 236 741 

% av part 75,2 79.2 77.1 77.0 

% av löp 1,3 1.1 1.1 1.2 

pres, antal 90 61 70 221 

% av part 24.8 20.8 22.9 23.0 

% av löp 0,4 0.3 0.3 0.4 

Tabell 4:12 Attributiva adjektiv resp predikativa particip i 
morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage: antal, 
andel av adjektiv resp particip samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

attr adj, antal 635 587 646 1 868 

% av adj 67.4 63,7 62.4 64.4 

% av löp 3,0 2,8 3,1 3,0 

pred part, antal 175 185 184 544 

% av part 48,2 63.1 60.1 56.5 

% av löp 0.8 0.9 0.9 0.9 



Tabell 4:13 Sairanansatta^ personbetecknande samt genitiviska 
particip i morgon-, kvälls- och veckotidnings
reportage: antal, andel av particip samt andel 
av löpord 

Kategori M K V Totalt 

sammans, antal 189 133 130 452 

% av part 52.1 45.4 42.5 47.0 

% av löp 0.9 0.6 0.6 0.7 

personb, antal 35 24 15 74 

% av part 9,6 8.2 4.9 7.7 

% av löp 0.2 0.1 0.1 0.1 

genitiv, antal 3 1 2 6 

% av part 0.8 0.3 0.6 0.6 

% av löp f)..0 0.0 0.0 0.0 

Tabell 4:14 Personbetecknande räkneord i morgon 
och veckotidningsreportage; antal, 
räkneord samt andel av löpord 

L - ,  kvälls
andel av 

Medium antal % av räkn % av löpord 

M 12 2.7 0. 1 

K 7 1.7 0. 0 

V 5 1.4 0. 0 

Totalt 24 2.0 0. 0 

Tabell 4:15 Initialord och förkortningar med genitivmorfem 
i morgon-, kvälls- och veckotidningsreportage: antal, 
andel av fork samt andel av löpord 

Kategori M K V Totalt 

initial, antal 66 81 28 175 

% av förk 26.1 45 .0 43 .8 35 .2 

% av löp 0.3 0 .4 0 ,1 0 .3 

genitiv, antal 16 14 9 39 

% av förk 6.3 7 .8 14 .1 7 .8 

% av löp 0.1 0 .1 0 .0 0 .1 



Tabell 5:1 Anföringsverb i direkta anföringar i morgon-, kvälls-
och veckotidningsreportage; antal 

Anföring sverb . M , K V Totalt 

anser 1 - - 1 

avslöjar - 1 1 2 

bekräftar 1 - 1 2 

berättar 4 8 9 21 

betonar 1 - 1 2 

erkänner - 1 - 1 

fnittrade - - 1 1 

fnyser - 1 - 1 

fortsätter 1 1 2 4 

framhåller 1 - - 1 

frågade - - 1 1 

fyller i 1 - - 1 

förklarade 3 - 1 4 

förklarar - 2 7 9 

försäkrar - 2 - 2 

heter det 1 - - 1 

konstaterade - 1 - 1 

konstaterar - - 1 1 

kommenterar 1 - 1 

1er - - 1 1 

menar 4 - 2 6 

minns - - 2 2 

muttrar 1 - - 1 

myser - 1 - 1 

mässade - 1 - 1 

presenterar sig 1 - 1 

påtalar 1 - - 1 

ropar - 1 - 1 

sa 4 1 3 8 

sade 4 1 1 6 

skrattar - - 1 1 

skriver 1 - - 1 

stammade - - 1 1 

summerade - - 1 1 

svarar 4 2 - 6 



Anföringsverb M K V Totalt 

säger 43 49 39 131 

säjer - - 1 1 

tillägger 1 1 - 2 

tror 2 - - 2 

tycker 1 1 - 2 

tyckte 1 2 1 4 

undrar 1 - - 1 

uppmanar 1 - - 1 

utropar 1 - - 1 

vrålar - - 1 1 

Summa 85 78 79 242 
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