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Syftet med den här studien är att undersöka utvecklingen av tidningsspråk i utvalda artiklar 

från 1915–2015 med nedslag vart tionde år. Tesen är att språket har blivit informellare under 
2000-talet i jämförelse med tidigt 1900-tal. Det som undersöks är utvecklingen av LIX, andel 
långa ord, genomsnittlig meningslängd, vänstertunga meningar, rubrikslängd, particip, manlig 

form och epitet. Dessa kategorier kopplas till formellt språk.  
     Resultaten visar att från 1915 till 2015 har LIX-värde, andel långa ord och meningslängd 

minskat medan vänstertunga meningar och rubrikslängd har blivit kortare. Meningslängd och 
vänstertunga meningar har halverats under 100 år och rubrikslängden har blivit kortare för att 
underrubriker har flyttats till brödtexten. Particip, manlig form och epitet upphör helt i de 

yngsta artiklarna. Alla kategorier förutom vänstertunga meningar och epitet uppvisar en 
nedåtgående trend.  

     Jag drar slutsatsen att språket i dessa nyhetsartiklar har blivit informellare, vilket kan 
kopplas till en generell utveckling mot informellt språk inom alla medier under 2000-talet. En 
orsak till ett mer informellt språk kan vara att längden på dessa nyhetsartiklar har förändrats. 

Äldre artiklar liknar notiser i jämförelse med yngre artiklar. De sistnämnda tillåter utveckling 
av resonemang som tidigare inte fått ta plats i artiklarna och språket har på så sätt blivit mer 

informellt.  
___________________________________________________________________________ 
 

Nyckelord: textanalys, tidningsspråk, språkutveckling, formellt och informellt språk 
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1 Inledning 

Språk är ett verktyg människan använder för att kommunicera. Det kan nyttjas för att berätta 

historier, debattera, dela upplevelser och erfarenheter, informera, med mera. Det används i 

flera olika medier, till exempel tidningar. Tidningar gör det möjligt att orientera bland 

nationella och internationella händelser, inhämta och reflektera över information samt också 

dela med sig av kunskap och dylikt. Tidningar har många funktioner, vilket gör det viktigt att 

undersöka språket i tidningar. Det hjälper oss att förstå en texts budskap och hur väl språket 

förmedlar vad som vill sägas. 

Ett sätt att studera tidningsspråk är att undersöka hur det har utvecklats. Genom jämförelse 

mellan äldre texter och nyare artiklar framgår det om språket har utvecklats. Med andra ord, 

om språket i nyare texter har blivit mer eller mindre formellt. Denna studie ämnar att 

undersöka hur formellt och informellt språk har utvecklats. Eftersom formellt språk kan 

kopplas till exempelvis byråkrati, fack- och saklitteratur, vilka ofta uppfattas som svårare att 

förstå än till exempel barn- och ungdomslitteratur, är det av intresse att undersöka ifall språket 

under modernare tid är mer eller mindre informellt än språket under äldre tid. På så sätt är det 

möjligt att förstå om språk i modernare tidningsartiklar har blivit mer förståeligt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur språket i tidningsartiklar från 1915–2015 med 

nedslag vart tionde år har utvecklats. Min tes är att tidningsspråket har blivit informellare 

under den nämnda perioden. För att undersöka detta utgår studien från sex frågeställningar:  

 

 Har språket blivit mer informellt från 1915–2015? 

 Vilket LIX-värde har de respektive texterna? 

 Hur stor andel långa ord består texterna av? 

 Hur ser textmaterialet ut när det gäller meningslängd samt vänstertunga meningar? 

 Hur ser rubrikslängden ut i texterna? 

 Hur ser ordvalet ut i texterna angående particip, manlig form samt epitet?  
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras journalistyrkets historia, tidningsartiklars framställning, historia 

om Västmanlands Läns Tidning, tidigare forskning om tidningsspråkets utveckling samt 

viktiga begrepp som förekommer i den här studien. 

 

2.1 Framställningen av en tidningsartikel 

Enligt Lars J Hultén (1993) skriver en journalist inte om vad som helst, utan det som är nytt, 

oväntat, ovanligt, ”det som få vet något om men som många kan tänkas vara intresserade av” 

(s. 30). Journalistik består av två delar: plikten att informera och lusten att få berätta, vilket är 

två syften som Lundgren m.fl.  (1999:42) påstår är vad som driver journalisten och formar 

artikeln.  

     Men allt som journalisten vill berätta om kommer inte med i nyhetsflödet i en dagstidning 

utan det förekommer värderingar och urvalsprocesser. Enligt Lundgren m.fl. (ibid.:44) är det 

fyra principer som är drivande: en nyhet ska vara ny, äga rum under en kort och begränsad 

tid, ha med människor att göra, och behandla negativa ämnen som exempelvis brott, skandaler 

eller krig. Dessutom bör en journalist, och även läsaren, vara källkritisk. Lundgren m.fl. 

(ibid.:50) talar om fyra källkritiska kriterier: äkthet, tid, oberoende källor, och tendens.  

     Språkligt sett finns ett grundmönster för den professionella nyhetsjournalistiken som avser 

att besvara frågorna när, var och hur (Hultén 2000:26). Texten ska även gärna vara konkret så 

att det blir begripligt samt bindas samman med perspektiv och förklaringar (Hultén 2000:31–

50). Enligt Lundgren m.fl. (1999:43) finns dock inte bara ett skrivarmönster utan journalisten 

kan använda flera sätt att berätta och beskriva en händelse. Samtidigt jämförs journalistiskt 

skrivande med den antika retoriken, vilket anses vara så djupt rotat i västerländsk kultur och 

vardagsliv att dess regler och mönster inte längre betänks (ibid.:43).  

     Erik Fichtelius (2008:77–78) anger fyra punkter att utgå ifrån vid nyhetsjournalistik varav 

tre är ett motto som amerikanska tevebolaget ABC har formulerat och det fjärde hans egen: 

korrekt, kort, klar och konkret. Generellt sett kräver all nyhetsförmedling att en nyhet ska vara 

korrekt, skriver Fichtelius. Kort- och klarhet behövs för att snabbt och effektivt sammanfatta 

det viktigaste i en nyhet. Konkretion behövs för att engagera publiken i det som rapporteras. 

Ett elementärt berättarknep för att engagera en publik är att belysa stora, komplicerade 

händelser genom enskilda individer (ibid.:77).  En teknik för detta är att börja konkret och 

fortsätta med det abstrakta (ibid.:80), vilket också Britt Hultén skriver om och kallar för 

abstraktionsstege (2000:31–50). Genom så kallade abstraktionsstegen dokumenterar reportern 
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problemet, visar hur det ser ut, engagerar publiken och vidgar sedan perspektivet samt 

förklarar (Fichtelius 2008:80). På det här sättet presenterar journalisten en nyhet för läsaren, 

väcker nyfikenhet innan eventuella frågor som väckts hos läsaren besvaras av. 

 

2.2 Västmanlands Läns Tidning 

Västmanlands Läns Tidning, förkortat till VLT, är en liberal dagstidning som ges ut runt om i 

Västmanlands län. Tidningen grundades av Daniel Thorsell år 1831. År 1982 utökades 

utgivningen två gånger per vecka och år 1883 till tre gånger per vecka (VLT 2013). VLT 

övergick till en sexdagarsutgivning år 1919 och har behållit samma form sedan dess (Gunilla 

Lundström m.fl. 2001:138).  

Efter Anders Pers tog hans son, Anders Yngve Pers, över tidningen år 1941 (Lundström 

m.fl. 2001:342). Under den yngre Anders ledning växte tidningen till en av landets största 

landsortstidningar. VLT hade en upplaga på cirka 19 100 år 1941 som ökade med ungefär 41 

procent till år 1945 då upplagan nådde siffror närmare 27 000, vilket var en av de största 

tillväxterna i procent inom landets största landsortstidningar. Under krigsåren försvårades och 

fördyrades distributionen av tidningar i hela landet, vilket ledde till att VLT etablerade egen 

bilburen tidningsdistribution år 1938 (Lundström m.fl. 2001:284). 

Under 1950-talet svepte en så kallad tidningsdöd genom landet. 58 landsortstidningar la 

ner. Till skillnad från många av konkurrenterna både överlevde och ökade VLT i antalet 

upplagor. Tidningen ökade med 11 300 upplagor från efterkrigstiden till slutet av 1950-talet 

(Engblom m.fl. 2002:107).  

År 1981 blev VLT en koncern med säte i Västerås och även utgivare för Sala Allehanda, 

Fagersta-Posten och Avesta Tidning/Avesta Posten (Engblom 2002:289). VLT övergick till 

ett tabloidformat år 2004 och i dagsläget ingår tidningen i tidningsbolaget Promedia 

(Nationalencyklopedin, Vestmanlands Läns Tidning).  

 

2.3 Tidigare forskning om utvecklingen av tidningsspråk 

År 2002 publicerade Pirjo Söderholm sin avhandling om utvecklingen av det svenska språket 

i läroböcker och tidningsspråk. Hon har undersökt bland annat artiklar från Hufvudstadsbladet 

och Dagens Nyheter från 1865–1990. Söderholm (2002:76–83) drar slutsatsen att den grafiska 

meningen har minskat i undersökt material samt att meningar består av i genomsnitt 13,1 ord, 

men vilket kan variera. Hon påstår att en anledning till den varierande meningslängden under 
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hennes analysperiod är att innehållet i artiklarna påverkar ordlängd och meningsstruktur 

(ibid.:79).  

     Söderholm har även undersökt fundament (2002:83–98). Detta kan kopplas till min 

undersökning eftersom Söderholm skriver att tunga fundament är definitionen av vänstertunga 

meningar (ibid.:92). Söderholm har dragit slutsatsen att det har skett en minskning av 

fundaments medellängd i hennes material från 1865–1990 (ibid.:96). I Hufvudstadsbladet har 

fundamentslängden minskat från 5,1 till 3,3 ord och i Dagens Nyheter från 4,4 till 3,4 ord.  

Även Margareta Westman (1974) har undersökt meningslängd och fundamentlängd, samt 

particip, i artiklar ur sex olika tidningar från hösten 1970. Westman har kommit fram till att i 

hennes material har en mening i genomsnitt 13,13 ord (1974:56). Fundamentslängden består 

av 2,8 ord i tidningstexter och är kortare än i de övriga typerna av texter som Westman 

undersökt (broschyr-, läroboks- och debattexter). Particip tar upp 1,13 procent i genomsnitt av 

de undersökta tidningstexterna.  

Hans Strand (1984) har undersökt skillnader mellan morgon-, kvälls- och veckotidningar. 

Han undersökte 100 artiklar om cirka 200 ord ur fem morgontidningar, fyra kvällstidningar 

och sex veckotidningar från 1976. Resultaten visar att morgontidningar i genomsnitt har ett 

LIX-värde om 43 i hans material, den genomsnittliga meningslängden har 16 ord och andelen 

långa ord är 26,4 procent i morgontidningar (s. 25).  

Gunilla Byrman har undersökt genomsnittlig meningslängd och syntax i notiser tagna från 

nio svenska dagstidningar en dag i första veckan av februari vid 12 tidpunkter från 1746–1997 

(1998:16). Enligt Byrman följer hennes material ett generellt mönster av syntaktisk förenkling 

i det svenska språket. Meningslängden, vilket Byrman kallar makrosyntagmlängden, minskar 

från 31,50 ord år 1740 till 11,90 ord år 1997. Under samma period som jag undersöker, 1915–

2015, finns fyra årtal från Byrmans undersökning: 1919, 1944, 1969 och 1997. Resultaten för 

dessa årtal har jag sammanställt i tabell 1 nedan för att enkelt och tydligt visa resultaten ur 

Byrmans studie (1998:105–106) som är av betydelse för min undersökning. I tabell 1 framgår 

genomsnittliga antalet ord per mening och årtal: 

 

Tabell 1: Visar genomsnittligt antal ord per mening och årtal 

Årtal 1919 1944 1969 1997 

Antal ord 17,87 ord 15,35 ord 14,07 ord 11,90 ord 

 

Enligt Byrmans tabell (1998:106) och tabell 1 ovan har meningslängden minskat under 1900-

talet med närmare sex ord. Byrman jämför sina resultat med resultat ur Melin & Lange (2000) 
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och kommer fram till att hennes resultat för 1969 överensstämmer med jämförelsematerialet 

(Byrman 1998:106); enligt Byrman är den genomsnittliga meningslängden i hennes material 

lika lång år 1969 som jämförelsematerialet i Melin & Lange (2000). 

Melin & Lange (2000) har också gjort undersökningar angående LIX, meningslängd samt 

långa ord (ibid.:166). Enligt deras resultat varierar dagspress från 39–46 i LIX-värde medan 

den genomsnittliga meningslängden består av 14 ord. Långa ord tar upp 25 procent av texter i 

dagspress. I två tabeller (ibid.:166) har Melin & Lange presenterat utvecklingen av 

meningslängden och långa ord som jag har sammanställt i tabell 2 och tabell 3 nedan: 

 

Tabell 2: Visar utvecklingen av meningslängden från 1945–1985 enligt Melin & Lange (2000:166) 

Årtal 1945 1955 1965 1975 1985 

Antal ord 17,6 ord 17,5 ord 15,6 ord 13,7 ord 14,0 ord 

 

Tabell 3: Visar utvecklingen av långa ord under 1945–1985 enligt Melin & Lange (2000:166) 

Årtal 1945 1955 1965 1975 1985 

Antal ord 29,3 % 29,5 % 29,0 % 30,2 % 29,3 % 

 

Enligt tabell 2 och tabell 3 ovan har meningslängden och långa ord minskat: meningslängden 

fram till 1975 och långa ord fram till 1965. Meningslängden ökar 1985 medan långa ord ökar 

1975 för att sedan minska 1985.  

 

2.4 Viktiga begrepp 

I detta kapitel presenteras och förklaras viktiga begrepp som undersöks i min textanalys.  

 

2.4.1 Formell och informell text 

Enligt Melin & Lange (2000:41–43) motsvaras formell text av skriftspråklig komplexitet och 

en konservativ språkform. De listar längre fundament, fler particip, klyvningar (långa inskott 

mellan subjekt och predikat), tunga sammansättningar, med mera. De tar upp flera språkligt 

konservativa drag som ålderdomliga verbformer (draga-dra), fast sammansatta verbpartiklar 

(insätta-sätta in), äldre funktionsord (därom, därest, ty), med mera.  

Informell text består av talspråklig enkelhet och jargongartad språkform. Den har fler 

dubbla satsled (nominalfraser som kan dubbleras av pronomen eller annan nominalfras), fler 

uttrycksfulla omskrivningar och fler satsfragment. Informell text har ofta talspråksstavningar, 
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slangartat bildspråk och känslodrag. Den anses vara utpräglat modern och centrerar ofta 

omkring talarens person, vilket innebär förstapersonspronomen, talaktsadverbial och öppna 

värderingar (ibid.:43).  

 

2.4.2 LIX 

LIX är en metod för att beräkna en texts svårighetsgrad. Metoden uppfanns av den svenska 

pedagogen Carl-Hugo Björnsson. Man gör en beräkning genom att addera den genomsnittliga 

meningslängden med andelen långa ord (ord med minst 7 bokstäver) i procent. Värdet tolkas 

efter en lista som varierar mellan 15, vilket är mycket lätt, och 60, vilket är mycket svårt. Men 

det förekommer självklart undantag eftersom LIX bara är en indikation om svårighetsgraden i 

en text.  

 

2.4.3 Långa ord 

Hellspong & Ledin (1997:71) anser att långa ord är minst 7 bokstäver, men lägger till att det 

är en godtycklig definition. Melin & Lange (2000:167) skriver att långa ord består av 7 till 13 

bokstäver innan de räknas som överlånga ord (ibid.:167). Sammansättningar och facktermer 

är några exempel på typer av ord som lätt kan bli långa.  

 

2.4.4 Vänstertunga meningar 

Melin & Lange (2001:71) skriver att vänstertyngd i en mening är ”ett mått på hur mycket 

meningen avviker från det normala i riktning mot stel, formell prosa”. Peter Cassirer (2003) 

påstår att långa fundament före huvudordet gör att en mening blir vänstertung (ibid.:65). 

Enligt Hellspong & Ledin (1997) blir meningar vänstertunga när de flesta orden förekommer i 

fundamentet (ibid.:77). Hellspong (2001) påstår att verb ger viktig information om meningars 

struktur. Ju tyngre och mer invecklad information som förmedlas desto mer måste meningens 

fundament belastas, vilket lätt gör meningen vänstertung (ibid.:29).  

     Det förekommer inga exakta mått av hur sent det finita verbet bör komma för att göra en 

mening vänstertung. Därför har jag utgått från en egen definition: om det finita verbet finns i  

den andra hälften av meningen blir den vänstertung. Mer om det i avsnitt 3.2.3 Ordvalsanalys. 
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2.4.5 Particip 

Enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, particip) är particip en ordklass där 

ordets stam är ett verb med ett suffix gör att hela ordet påminner om adjektiv. Det finns två 

typer av particip – presens particip, vilket är aktivt och beskriver en oavslutad och pågående 

handling, (-ande/-ende, till exempel sjungande och syende) samt perfekt particip, vilket kan 

vara aktiv och passiv samt avslutad och oavslutad, (-d/-en, till exempel lärd och bunden).  

 

2.4.6 Manlig form 

Manlig form innebär maskulinum, vilket är ord och suffix som betecknar varelser av manligt 

kön som till exempel pronomen (han) och suffixet -e (Nationalencyklopedin, maskulinum). I 

den här studien förekommer exempelvis denne och 17-årige. 

 

2.4.7 Epitet  

Nationalencyklopedin (1995) förklarar ett epitet som en ”(karakteriserande) beteckning särsk. 

på person och avseende dennes själsliga egenskaper” och ett ”attribut som omedelbart och 

utan paus ansluter sig till huvudordet ofta om substantiviskt ord” (s 362). I första artikeln från 

1915 (se bilaga 1 del 1) är "Kapten" epitet eftersom ordet har en karakteriserande beteckning 

och agerar attribut omedelbart och utan paus till huvudordet "Sellholm".  

 

3 Material och metoder 

Det här avsnittet presenterar materialet som undersökts, insamlingsmetoden, analysmetoderna 

samt materialets och metodernas reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Materialbeskrivning 

Mitt material består av tidningsartiklar tagna ur Västmanlands Läns Tidning. Dock framgår 

det att vissa av artiklarna är skrivna av andra nyhetsbyråer än VLT. Artiklarna har valts från 

vart tionde årtal från 1915–2015. Tre artiklar har fått representera varje decennium. Men det 

förekommer fler artiklar enstaka årtal för att få ungefär lika mycket text i jämförelse med 

resterande årtal. Några årtal representeras av färre än tre artiklar eftersom det inte fanns flera 

artiklar av tillräckligt bra kvalitet. Antal artiklar och ord per årtal visas i tabell 4 och alla 

artiklar finns med som bilagor: 
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Tabell 4: Antal artiklar och ord per årtal: 

Årtal 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 

Antal 

Artiklar 

8 4 3 3 1 3 3 3 2 4 7 

Ord-

längd 

458 323 241 295 444 580 306 1261 450 438 443 

 

Torsdag är den dag alla artiklar är tagna från. Innan 1919 utkom tidningen endast tre gånger 

per vecka, vilket var måndag, tisdag och torsdag. Därför föll valet på torsdag eftersom det gör 

att artiklarna kommer från både mitten av varje decennium och mitten av veckan. Efter detta 

valdes månad också. Eftersom mitten av decenniet och av veckan redan var bestämt valde jag 

artiklar från juli. På så sätt är alla artiklar från mitten av varje decennium, mitten av året samt 

mitten av veckan.  

Även ämne spelade roll vid materialinsamlingen. Alla analyserade artiklar behandlar brott 

och olyckor. Dessa ämnen ”har det skrivits om från tidningens barndom” (Byrman 1998: 48), 

vilket underlättade sökandet efter jämförbara artiklar.  

 

3.2 Metoder 

I det här avsnittet presenteras min insamlingsmetod och de två analysmetoder jag valde att 

arbeta utifrån.  

 

3.2.1 Insamlingsmetod 

Den tidning som jag valde att inrikta mig på var Västmanlands Läns Tidning eftersom denna 

tidning är en dagstidning och har haft ett dagligt utbud i närmast 150 år. Den var även mest 

tillgänglig för mig som boende i Västmanlands län och en daglig läsare av tidningen. På det 

här sättet hade jag redan en relativt närgående kontakt med tidningen och en överblick av dess 

innehåll, upplägg och tidigare historia. 

     Sedan valde jag typ av artiklar, vilket föll på artiklar om brott och olyckor. Jag tog kontakt 

med tidningsredaktionen för att se om de kunde skicka kopior av artiklar till mig. De svarade 

att de inte har kvar sitt arkiv men att mikrofilmer av tidningen finns tillgängliga för 

allmänheten i Västerås Stadsbibliotek, vilket jag då besökte. Eftersom det inte finns några 

mikrofilmer av tidningen efter 2013 har artiklarna från 2015 inhämtats via mejlkontakt med 
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tidningen. Med hjälp av Västerås Stadsbiblioteks personal fick jag tillgång till mikrofilmerna 

av VLT och jag kunde börja sökandet efter den typen av artiklar som jag behövde. 

Sedan har jag manuellt skrivit in varje artikels innehåll ordagrant i textdokument med hjälp 

av Word eftersom många av artiklarna är av sämre skick. Genom det här sättet blev det lättare 

för mig att analysera ord, meningar och rubriker. Med hjälp av Word räknade jag ord per 

mening och rubrik i varje artikel eftersom det var ett snabbare sätt att räkna än att göra det 

manuellt.  

 

3.2.2 Läsbarhetsanalys 

Hellspong skriver även att en texts läsbarhet beror på dess läsmål och läsare (ibid.:85). 

Svårighetsgraden beror på innehållet och språkliga faktorer som ordval och hur meningen är 

uppbyggd (ibid.:85).  

Mitt val föll på läsbarhetsanalys (ibid.:85–91). Analysen ställer några frågor som 

behandlar uträkningar och statistik, inte bara subjektiva frågor, vilket jag ansåg gjorde den 

mest relevant för undersökningens ändamål. Den bedömer en texts tillgänglighet, krav som 

ställs på läsarens motivation och förkunskaper samt hur stora dessa är och hur lätt ögat avläser 

en text. Frågorna i läsbarhetsanalysen har delats upp i fem avsnitt: lässituationen, textens 

grafiska form, textens språk, textens innehåll och textens sociala funktion. Jag har valt att 

arbeta med två frågor ur textens språk, frågorna 11–12 (se bilaga 12) eftersom de handlar om 

statistik, vilket jag ansåg var tillförlitligt i min analys. Frågor 11–12 behandlar textens 

meningar, meningslängd och LIX (se avsnitt 2.3.1): 

 

3.2.3 Ordvalsanalys 

Förutom läsbarhetsanalysen av Hellspong (2001:85-91) har jag även granskat vänstertunga 

meningar. Vänstertunga meningar anses försvåra språket. Om en mening är vänstertung 

avgörs av det finita verbets position i meningen. Finita verb avgör strukturen i en mening, 

vilket följs av huvudinnehållet (Hellspong 2001:29). Ju senare i meningen det finita verbet 

kommer, desto mer vänstertung är den eftersom fundamentet oftast tyngs ner av svår och 

invecklad information (ibid.:29). Melin & Lange skriver att långa fundament är vanligare i 

formell text (2000:42), vilket är anledningen till att jag har valt att undersöka vänstertunga 

meningar. Dock framkommer inga exakta mått för hur sent verbet bör komma i meningen för 

att den ska bli vänstertung. Därför har jag gjort en egen metod: jag har räknat antal ord fram 

till det finita verbet för att sedan dela antalet med meningens totala ordantal. Om slutvärdet 
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har resulterat i över 50 procent anses det finita verbet komma i menings andra hälft, vilket jag 

har bestämt gör meningen vänstertung. Förekommer inga verb i meningen räknades den som 

högertung eftersom slutvärdet per automatik blir 0 procent. Sedan räknade jag ihop antalet 

vänstertunga meningar och delade det på ett års totala meningsantal, vilket gav det årets 

genomsnitt av vänstertunga meningar.  

Rubrikslängd har jag valt att undersöka eftersom en bra rubrik ska vara kort och ge insikt 

om följande texts handling, enligt Siv Strömquist (2010:21). Längd av rubriker och dess 

utveckling är av intresse eftersom rubriken kan säga lite eller mycket om nyheten. Jag har inte 

separerat typer av rubriker (huvud- eller underrubriker) eftersom Lundgren med flera inte har 

separerat typer av rubriker (1999:31–34). 

När det gäller ordval har jag undersökt particip, manlig form och epitet (se avsnitt 2.5.5 till 

2.5.7). Då undersöktes andelen av varje ordval per artikel: jag har manuellt räknat antal ord av 

varje ordklass per artikel. Sedan räknade jag ut ett årtals totala antal av ett ordval och det 

delades sedan med ett årtals totala ordantal, vilket resulterade i ett ordvals medelvärde per år. 

Jag har inte särskilt och undersökt particip till presens och perfekt, utan particip beskrivs bara 

som particip.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

För att uppfylla studiens syfte har 65 artiklar valts från VLT. Validiteten blir relativt låg då 

antalet artiklar inte är tillräckligt många för att kunna dra generella slutsatser om utvecklingen 

av tidningsspråk. VLT är även en landsortstidning med en liberal inriktning, vilket påverkar 

språket. Söderholm (2002:76) skriver att tidningars olika målsättningar, sociala positioner och 

ideologiska grunder har påverkan på språket. Dock ansåg jag att 65 artiklar från en liberal 

landsortstidning var tillräckligt för att kunna se en indikation på den generella 

språkutvecklingen i journalistiken. Personliga värderingar är inte tillämpade, utan artiklarna är 

slumpmässigt valda. Men eftersom jag har läst, skrivit och beräknat manuellt är det möjligt att 

jag har misstolkat eller rent av missat något i mitt material. De äldre artiklarnas sämre kvalitet 

ligger till grund till möjliga missar eftersom jag helt enkelt inte har kunnat läsa vissa ord eller 

tecken. 

     När det gäller analysmetoderna valdes några frågor läsbarhetsanalysen av Hellspong 

(2001) för att jag ansåg dem vara vetenskapliga. De är objektiva och kan användas av andra 

på exakt samma sätt. Men när det gäller ordvalsanalysen kan det uppstå subjektivt tyckande: 

jag anser att particip, manlig form och epitet är ålderdomliga ordval medan andra kan vara av 
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andra åsikter. Därför är det möjligt att ordvalen jag har valt kanske inte anses ligga till grund 

för formellt språk enligt vissa.  

 

4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultat för de undersökta artiklarnas LIX-värden, långa ord, 

vänstertunga meningar, meningslängd och ordval. Avsnitt 4.2 Ordval består i sin tur av fyra 

underavsnitt: particip, manlig form, epitet och rubrikslängd (för förklaringar, se avsnitt 2.3). 

 

4.1 LIX 

I mitt material har LIX-värdet minskat mellan 1915 och 2015, vilket syns i figur 1. LIX-

värdet börjar 1915 med 52 och slutar 2015 med 37. Under hundra år sker en förändring med 

15 LIX-enheter. LIX-värdet har minskat med 28,9 procent från 1915 till 2015.  

 

 

Figur 1: Varje årtals LIX-värde samt en nedgående trendlinje av LIX.  

 

I början av 1900-talet, från 1915 till 1945, sjunker LIX-värdet från 52 till 43. Vid 1955 sker 

en ökning till 47 i LIX-värde. Sedan sjunker värdet igen till 1975 för att öka återigen till 1985. 

Därefter sjunker LIX-värdet 1995, innan det går upp 2005, för att till sist sjunka 2015. 

     Tillämpas en tolkning från Melin & Lange (2000) av dessa värden upplevs artiklarna från 

1915 och 1955 som svåra och liknar saklitteratur. Språket i artiklarna från 1925 till 1945 

tolkas som medelsvårt och typiskt för dags- och veckopress. Språket i artiklarna från 1965 till 

2005 kan tolkas som medelsvårt. Till 2015 sjunker svårigheten i artiklarna från nämnt år och 

språket tolkas som lätt och skönlitterärt utifrån Melin & Lange (2000:166).  
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Vid jämförelse mellan resultat i figur 1 med resultat av Strand (1984:25) syns att flera års 

LIX-värden över- eller understiger Strands resultat om 43 i LIX-värde för morgontidningar: 

åren 1915–1935 samt 1955 överstiger 43 i LIX medan åren 1965–1975 och 1995–2015 visar 

resultat under 43. 

 

4.2 Långa ord 

Andelen långa ord har minskat i de artiklar som analyserats, vilket framgår av figur 2 nedan. 

Texterna från 1915–1935 består runt en tredjedel långa ord, även om 1935 visar något lägre 

värden än 1915 och 1925.  

 

 

Figur 2: Andel långa ord per årtal. 

 

Artiklarna från 1915-1925 består av ungefär en tredjedel långa ord. Andelen minskar till år 

1935 men som fortfarande har en andel nära en tredjedel. Det är 1945–2015 som siffrorna rör 

sig mellan en fjärde- och en tredjedel långa ord vart tionde år.  

     Vid jämförelse av resultat från 1915 och 2015 har det skett en minskning av andelen långa 

ord med 15,63 procent. Efter år 1925 syns även en återkommande intervall vart tionde år som 

ökar eller minskar med ungefär 1–3 procentenheter.  

Vid jämförelse av ur resultat i figur 2 ovan och tabell över långa ord i Melin & Lange 

(2000:166) framträder flera skillnader. I tabell 5 nedan visas resultat ur Melin & Lange och 

resultat från figur 2 ovan för att framhäva skillnader emellan: 
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Tabell 5: Utvecklingen av andel långa ord ur Melin & Lange samt figur 2 

Årtal 1945 1955 1965 1975 1985 

Melin & Lange 29,3 % 29,5 % 29,0 % 30,2 % 29,3 % 

Figur 2 26 % 28 % 26 % 28 %  26 % 

 

I Melin & Lange minskar långa ord 1945–1965. Sedan ökar resultatet 1975 och minskar igen 

år 1985. I figur 2 ökar och minskar resultaten med 2 procentenheter vart tionde år. Skillnader i 

procentenheter mellan resultat ur Melin & Lange och från figur 2 varierar från 1,5 till 3,3 där 

åren 1945 och 1985 uppvisar störst skillnad mellan resultaten.  

 

4.3 Meningslängd 

Enligt mitt material har meningslängden stadigt minskat från 1915 till 2015, vilket figur 3 

visar. Meningslängden har halverats från 1915–2015.  

 

  

Figur 3: Genomsnittlig meningslängd per år. 

 

I artiklarna från 1915 består en genomsnittlig mening av 20 ord. Antal ord per mening sjunker 

djupt till 1925 för att öka med ett ord till 1935, och ytterligare två ord till 1945. Sedan sker en 

större ökning till 1955 när det ökar med tre ord. Siffrorna sjunker igen från 1955 till 1975 och 

nivåerna är en av dem näst lägsta. Dock sker en ökning igen till 1985. Därefter sker ytterligare 

en minskning, men värdena förblir desamma från 1995–2005. Meningslängden blir mindre till 

2015, vilket är året med de lägsta siffrorna i mitt material.  

Även Melin & Lange (2000:166) har publicerat en tabell över meningslängdens utveckling 

i nyheter 1945-1985. Där framgår det att meningslängden har en liknande utveckling som 
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resultaten ovan. I tabell 6 jämförs resultat av samma årtal ur Melin & Lange med resultat ur 

figur 3 ovan: 

 

Tabell 6: Utvecklingen av genomsnittlig meningslängd ur Melin & Lange samt figur 3 

Årtal 1945 1955 1965 1975 1985 

Melin & Lange 17,6 ord 17,5 ord 15,6 ord 13,7 ord 14,0 ord 

Figur 3 16 ord 19 ord 14 ord 12 ord 16 ord 

 

Meningslängden i Melin & Langes resultat minskar 1945–1975. Till 1985 sker dock en 

ökning. Resultat ur figur 3 visar dock att meningslängden ökar 1945–1955. Därefter sjunker 

den fram till 1975. Till 1985 blir meningslängden längre igen. Det varierar från 1,5 till 2 ord 

mellan resultaten från Melin & Lange och figur 3.  
 

4.4 Vänstertunga meningar 

Det har skett en ökning av vänstertunga meningar från 1915–2015. Det förekommer en 

uppåtgående trend, vilket visas genom prognoslinjen i figur 4, trots avsaknad av vänstertunga 

meningar i artiklarna från 1965.  

 

 

Figur 4: Vänstertunga meningar i procent per årtal samt en nedåtgående trendlinje. 

 

I början av 1900-talet sker en minskning 1915–1925. Därefter sker det successivt ökningar av 

vänstertunga meningar fram till 1955. Vänstertunga meningar försvinner helt 1965. År 1975 

uppvisar det högsta procentresultatet av vänstertunga meningar i mitt material. Fram till 1995 

sjunker resultatet innan det ökar till 2005 och sjunker till 2015. 

     Överlag har vänstertunga meningar sjunkit något mellan 1915 till 2015.  
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4.5 Rubrikslängd 

Den genomsnittliga rubrikslängden börjar med en minskning 1915–1925. Sedan ökar den till 

1935, minskar till 1945 för att sedan öka till de högsta siffrorna i det undersökta materialet, 

1955. Därefter minskar rubrikslängden successivt fram till 1985, vilket syns i figur 5. Till år 

1995 ökar rubrikslängden innan den minskar fram till 2005. År 2015 är rubriklängden nästan 

lika lång som i början av 1900-talet.  

 

 

Figur 5: Den genomsnittliga rubrikslängden i antal ord per årtal samt en nedåtgående trendlinje.  

 

Från 1925–1935 sker en stark ökning i rubrikslängd, från 5,5 ord till 13 ord per rubrik, vilket 

är en ökning med 136,4 procent. År 1945 sjunker rubrikslängden igen innan den stiger till den 

högsta genomsnittliga rubrikslängden, för att fortsättningsvis sjunka fram till 1985. Sedan år 

1995 sker en ökning av den genomsnittliga rubrikslängden, vilket sjunker 2005, för att sedan 

öka 2015 till en genomsnittlig längd nära den år 1915. Under perioden mellan 1915–2015 har 

den genomsnittliga rubrikslängden minskat med 11.11 procent.  

     Under perioden 1915–1965 är den genomsnittliga rubrikslängden 9,54 ord. Mellan 1975 

och 2015 innehar en rubrikslängd på 5,45 ord. Rubrikslängden har minskat med 42,8 procent. 

I den tidigare perioden skrivs fler underrubriker, vilket knappt förekommer alls under den 

senare perioden. Till exempel artikel 1 från 1935 (se bilaga 3 del 1) har en rubrik som består 

av 22 ord, vilket delats upp i huvudrubrik och två underrubriker. Artiklar från 1975 till 2015 

har rubrikslängden utbytts mot avsaknad av underrubriker, eller en tillagd ingress.  
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4.6 Ordval 

I detta avsnitt presenteras resultat för particip, manlig form (se avsnitt 2.4.4) samt epitet (se 

2.4.5).  

 

4.6.1 Particip 

Trots starka uppgångar 1925, 1955 och 2005, vilket visas i figur 6 nedan, framkommer det att 

particip har minskat i det undersökta materialet mellan 1915 och 2015.  

 

 
Figur 6: Medelvärdet av particip per år samt en nedåtgående trendlinje. 

 

Århundradet börjar med en uppgång 1915-1925. Härefter minskar particip fram till 1945, 

vilket ser en förändring fram till 1955. Från 1945-1955 ökar particip med två procentenheter, 

vilket är en procentuell förändring med 285,71 procent. År 1955 visar det högsta medelvärdet 

av particip i mitt material, vilket nästintill halveras till 1965. Därefter fortsätter minskningen 

fram till 1975 som påbörjar en ökning till 1985. Det sker ytterligare en minskning fram till år 

1995, vilket uppvisar århundradets minsta medelvärde. Till 2005 sker en ökning återigen som 

sedan reduceras minimalt till 2015.  

     Beräknas antal år det sker en minskning av particip blir det tydligt varför ordklassen visar 

en nedåtgående trend. Till åren 1935, 1945, 1965, 1975, 1995 och 2015 har particip minskat, 

medan till 1925, 1955, 1985 och 2005 sker ökningar. Det är sex år som det sker minskningar i 

jämförelse med fyra år som det sker ökningar. Därför framgår att Particip har en nedåtgående 

utveckling, vilket representeras av en rak linje i figur 6 ovan.  
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4.6.2 Manlig form 

Likt particip i avsnitt 4.6.1 har manlig form också minskat 1915–2015. År 1915 uppvisar det 

högsta medelvärdet av manlig form i de undersökta artiklarna, till skillnad från året 2015 som 

visar det lägsta medelvärdet. Båda års resultat framgår i figur 7. Från 1915 till 2015 minskar 

manlig form med 94,1 procent.  

 

 
Figur 7: Medelvärdet av manlig form per år samt en nedåtgående trendlinje. 

 

Från 1915–1925 minskar manlig form från 3,9 procent till 1,2 procent; det är en nedgång med 

69,23 procent. Mellan 1925 och 1935 förblir medelvärdet detsamma, innan det ökar igen 1945 

och 1955. Manlig form avtar sedan fram till 1975. Härefter stiger medelvärdet av manlig form 

successivt fram till 2005. Procentuellt sker den högsta ökningen från 1975–2005; manlig form 

ökar med 156 procent 1975-2005. Århundradet slutar med ännu ett avtagande fram till 2015. I 

procentuell förändring avtar manlig form med 90,8 procent 2005–2015.  

     Till skillnad från particip är det fler årtal då manlig form ökar, fem årtal: 1945, 1955, 1985, 

1995 och 2005. Fyra årtal visar nedgångar av manlig form: 1925, 1965, 1975 och 2015. Trots 

skillnaden emellan med ett årtal minskar manlig form kraftigt 1915–2015 och har en trend att 

fortsätta minska därefter enligt trendlinjen i figur 7.  

 

4.6.3 Epitet 

Till skillnad från de tidigare två ordklasserna, particip och manlig form, gör epitet en minimal 

ökning 1915–2015, vilket framgår av trendlinjen i figur 8 nedan. Mellan 1925 och 2005 ökar 

och minskar medelvärdet av epitet med en intervall på vartannat år, vilket också visas i figur 8 

nedan.  
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Figur 8: Medelvärdet av epitet per år samt en nedåtgående trendlinje. 

 

Från 1915–1925 förblir medelvärdet av epitet detsamma. Det minskar med en procentenhet 

till 1935. Därefter ökar epitet till 1945 och minskar sedan till 1955. År 1965 ökar medelvärdet 

av epitet till det högsta värdet av de undersökta åren. En procentuell förändring med närmare 

2 082 procent sker från 1955 till 1965. Därefter minskar epitet återigen, fram till 1975, för att 

sedan öka till 1985. Till 1995 sker ytterligare en avtagning av epitet, vilket ökar därefter till år 

2015. Mellan 1915 och 2015 har epitet ökat med 12,73 procent och 0,28 procentenheter.   

 

5 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras en resultatdiskussion, metoddiskussion samt vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur språket i tidningsartiklar från 1915 till 

2015 om brott och olyckor har utvecklats. Min tes var att språket i valda artiklar från nämnd 

period har blivit mindre formellt. De resultat som framkommer i det material jag undersökt 

styrker min tes om att språket har blivit mer informellt. 

     Mina resultat visar att LIX-värdet har minskat från 52 år 1915 till 37 år 2015, vilket är en 

minskning med 15 LIX-enheter och 28,9 procent. Utifrån hur Melin & Lange (2000) tolkar 

dessa värden kan språket i de flesta av mina artiklar anses ha ett språk som tolkas medelsvårt 

och är typiskt för tidningsspråk med undantag för år 1915, 1995 och 2015. Artiklarna från år 

1915 och 1955 kan tolkas ha en språkligt hög standard medan språket i artiklarna från 2015 

kan tolkas som lätt och likna skönlitteratur, utifrån Melin & Langes tolkningar.   
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     Andelen långa ord har den minskat med 15,83 procent i mitt material. Enligt Hellspong 

(2001:27) har innehållstäta texter med ett starkt fokuserat innehåll ofta fler långa ord. 

Sammansättningar och fackord är två exempel på ord som lätt blir långa (ibid.:27). Eftersom 

de äldre artiklarna i mitt material har högre andel långa ord – och många av dessa är fackord 

och sammansättningar – gör att dem blir formellare än de nyare artiklarna till en viss grad.  

Även den genomsnittliga meningslängden har minskat, med 50 procent. Melin & Lange 

(2000:166) har kommit fram till att meningslängden minskar 1945–1985 i nyhetstext – från 

17,6 ord år 1945 till 14 ord år 1985. Hellspong & Ledin (1997) påstår däremot att 13 ord är 

normen för nyhetsartiklar (s. 75). Alla årtal förutom 1975 och 2015 i mitt material har en 

genomsnittlig meningslängd på 13 ord upp till 20. Artiklarna från år 2015 har genomsnittligt 

10 ord per mening, vilket kan förklaras med att materialet från det året består av mestadels 

notiser.  

Vänstertunga meningar anses försvåra språket och läsningen samt ”associeras med stelt 

skriftspråk” (Söderholm 2002:92). Med tanke på deras koppling till stelt skriftspråk borde en 

nedåtgående trend framgå över en uppåtgående eftersom exempelvis LIX och långa ord har 

minskat. Dock kan anledningen till tillväxten förklaras av artiklarna från 2015. Sex av sju 

artiklar innehåller meningar utan verb, vilket har gjort att jag anser dem vara vänstertunga.  

De höga resultaten för 1955, 1975 och 2015 kan förklaras av flera faktorer. Till mestadels 

beror de höga resultaten på uppbyggnaderna av meningarna där detaljer kring till exempel 

händelsens förlopp, utredningen eller vittnen till händelsen beskrivs relativt ingående. När det 

gäller resultaten för år 2015 kan det förklaras med meningars avsaknad av verb eller dess sena 

position i meningen.  

Även rubrikslängden har minskat: från 6,75 till 6 ord, vilket är en minskning med 11,11 

procent. Under 1915–1965 är den genomsnittliga rubrikslängden 9,54 ord lång medan 1975–

2015 är den 5,45 ord. Under den första perioden har många artiklar flera underrubriker som är 

relativt långa, exempelvis första artiklarna från 1925 och 1935 (se bilaga 2 del 1, bilaga 3 del 

1). Det skrivs även om brott eller olyckor på ett annat sätt under denna period. Till exempel 

nämns både orsak och utfall i rubrikerna i första artiklarna från år 1925, 1935 och 1945 (se 

bilaga 2 del 1, bilaga 3 del 1, bilaga 4 del 1), vilket inte görs på liknande sätt under den senare 

perioden. I stället har orsak, bakgrund och dylikt flyttats till brödtexten under 1965–2015, 

vilket förkortat rubrikslängden under den senare perioden.  

     Vid particip, manlig form samt epitet går att konstatera för samtliga tre språkliga aspekter 

att de förekommer i liten utsträckning under 1995–2005 och försvinner helt 2015.  
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     Enligt Birger Liljestrand (1993:70–73) betecknar particip en person i fast (skrivande) och 

tillfällig verksamhet (skrivning) och tillhör drag av kanslisvenska. Particip har tendens att bli 

långa och komplicera läsningen, vilket är en trolig anledning att de minskat i undersökt 

material. Sedan 1985 har particip sannolikt minskat för att förenkla och förtydliga språket. 

Eftersom particip har en tendens att beskriva både fast och tillfällig verksamhet är det troligt 

att ordklassen blir utbytt mot tydligare och mer konkreta ordval.  

     Anledningen till försvinnandet av manlig form är troligen att e-suffixet och den kvinnliga 

varianten, –a, är invanda nog i svenska språket att de inte uppmärksammas längre (Liljestrand 

1993:69). Till exempel kvinn-a, fodg-e, duv-a och bagg-e har ändelser så invanda att ändelser 

av det motsatta könet (kvinn-e, fodg-a, duv-e och bagg-a) knappast förekommer i modernare 

tider (ibid.:69).  

     Försvinnande av epitet kan kopplas till de frivilliga etiska regler inom journalistik som har 

tillkommit och följs i modernare tid (Eric Fichtelius 2008:70-72). Enligt dessa etiska regler 

bör man undvika att publicera bild eller uppgifter om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller 

dylikt som gör personidentifiering möjlig (s. 72).  

     Jag har kunnat dra slutsatsen att språket på senare tid är informellare i jämförelse med 

tidigt 1900-tal och de språkskillnader som uppstått är största dels förenkling av formuleringar 

och meningar samt andra ordval i modernare tid.  

     En orsak är att längden på nyhetsartiklar om brott och olyckor har förändrats. Artiklar från 

början av 1900-tal liknar notiser, är skrivna inom en spalt, varken personintervjuer eller bilder 

förekommer, och artiklarna har ett mindre format. Utrymme för utveckling av resonemang får 

inte ta plats och därför krävs språk som är direkt och mer formellt. Artiklar från 2000-talet är 

bredare och skrivs oftast över tre spalter – ibland finns bild och personintervju – vilket gjort 

att språket blivit mer informellt eftersom resonemang och olika perspektiv på en händelse får 

plats att tas med.  

     En annan anledning kan vara de pressetiska regler och värderingar som förekommer vid 

den textuella processen. Under tidigt 1900-tal har namn, kön, yrke, etnisk bakgrund, födsel- 

eller bostadsort m.m. publicerats som under senare hälften av 1900-talet och början på 2000-

talet oftast hemlighetshålls för att skydda offer eller anhörigas integritet samt undvika åtal 

mot tidningen. Dock har varken ålder eller kön slutat publicerats i det material som granskats, 

förmodligen på grund av att tidningar vill förmedla lite personinformation för att möta en del 

av publikens nyfikenhet. 

     Den tredje och sista orsaken kan vara en generell språkutveckling mot informellt språk i 

media. På grund av teknik och globalisering uppstår krav på snabbhet och effektivitet, vilket 
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påverkar hur människan kommunicerar och uttrycker sig. Därför har grammatiken, meningar 

och ord blivit kortare och enklare. Känslor tar mer plats i kommunikationen, vilket kan bero 

på att allt fler människor utan krav på objektivitet har fått tillgång att uttrycka sina tankar och 

åsikter via olika medier. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Eftersom formell och informell text har varit svårdefinierade begrepp har sökandet efter en 

eller fler relevanta analysmetoder försvårats. Melin & Lange (2000) har i grova drag beskrivit 

hur formell kontra informell text ser ut som jag har tolkat som riktlinjer i stället för fakta. Att 

valet föll på vissa delar av läsbarhetsanalys av Hellspong (2001) var inte självklart då det inte 

var säkert att de här frågorna skulle förtydliga formell och informell text samt jämlikheter och 

skillnader däremellan. Däremot anser jag att frågorna 10–15 i läsbarhetsanalysen är bra 

riktlinjer att följa vid liknande studier. Möjligheten att välja stilistisk analys, Hellspongs men 

även av andra författare och forskare, finns. Dock anser jag att de frågor jag har stött på i ett 

stilistiskt perspektiv ofta baseras på subjektivt tyckande och hur en läsare upplever en text, 

inte på vetenskapliga fakta. Därför har inte ett stilistiskt perspektiv valts i denna undersökning 

men kan väl vara en bra analysmetod vid granskningen av tidningsspråks utveckling ur andra 

perspektiv än just formell- informell.  

     Samtidigt bör man minnas att formell-informell är adjektiv. Denna ordklass har värderande 

och målande egenskaper, vilket gör det svårt, om inte nästintill omöjligt, att förbigå subjektivt 

perspektiv och tyckande. Subjektiviteten hos en läsare kan ge synpunkter,  tankegångar, 

resonemang samt frågeställningar som ett vetenskapligt perspektiv inte gör.  

     När det gäller de artiklar jag valt så anser jag att de var en bra början, men inte tillräckliga 

för att kunna dra en slutsats angående utvecklingen av tidningsspråk på en generell nivå. Fler, 

större artiklar per årtal hade kunnat förklara delar av de resultat som framgår i min granskning 

eftersom språket ser annorlunda ut i stora artiklar jämfört med i små artiklar. 

 

5.3 Vidare forskning 

Eftersom materialet är baserat på 65 artiklar av olika längder från endast en tidning begränsas 

resultatet och slutsatser gällande språkutvecklingen inom journalistik på en generell nivå. Fler 

artiklar från fler tidningar kan därför vara av intresse för vidare forskning eftersom större och 

mer material tydligare kan visa språkutvecklingen. Dessutom kan fler analysmetoder av andra 

slag, till exempel stilistiska analysmetoder, vara av intresse eftersom fler perspektiv då 
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belyses än de som har använts i den här studien. Alla termer Melin & Lange (2000:42) 

använder för att definiera formell och informell text har inte undersökts i den här studien, 

vilket skulle intressant för vidare forskning. Dessa termer anknyts till grammatik och har en 

större chans att belysa inte bara formell och informell text inom tidningar, utan även 

uppmärksamma den svenska språkutvecklingen generellt. Djupare analyser av till exempel 

ålderdomliga ord, bisatser, meningsuppbyggnad, klyvningar och dylikt skulle förtydliga om 

språket har blivit mer formellt eller informellt. Ofta avspeglas verkligheten i tidningar, språk- 

och innehållsmässigt, vilket gör en större, djupare grammatisk analys intressant för vidare 

forskning. 

 

6 Avslutning 

Dagstidningar läses av nästan varje hushåll i Sverige och tidningar påverkar en stor del av 

befolkningen, både innehåll- och språkmässigt. Därför är det viktigt att undersöka hur språk i 

journalistiken har utvecklats. Att studera språkutvecklingen är ett sätt att granska hur språket 

används jämför.. Det kan belysa sociala fenomen som påverkar språket då språket reflekterar 

verkligheten.  

     På grund av detta har jag valt att undersöka formellt och informellt språk eftersom jag var 

av uppfattningen att äldre texter hade ett formellare språk än nyare texter. Min slutsats är att 

språket har blivit informellare. Mina resultat visar att LIX har minskat och har en nedåtgående 

trend. Menings- och rubrikslängden har blivit kortare, vilket även tidigare forskning kommit 

fram till. Vänstertunga meningar har dock ökat. Men anledningen till detta är materialet från 

2015 som förhöjer medelvärdet för detta år. De undersökta ordvalen har också minskat, 

förutom epitet som ökar – dock väldigt lite.  

Anledningar till utvecklingen av informellt språk kan bero på utvecklingen av artikelns 

utformning, tillkomsten av pressetiska regler samt den generella utvecklingen mot informellt 

språk inom massmedia. Därför förenklas meningar, ord av enklare nivå används mer och 

språket blir mer lättbegripligt och därmed mer informellt.   
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