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Abstraktsida 
 

Denna studie undersöker läsbarheten i ledargenren i morgontidningarna DN och SvD med 

hjälp av läsbarhetsfaktorerna; meningslängd, bisatsfrekvens, personliga pronomen och 

personord, LIX samt OVIX. Hypotesen som prövas i uppsatsen är att ledargenren, liksom 

skriftspråket i allmänhet, har gått mot ett allt ”enklare” och mer läsbart språk med mer inslag 

av talspråklighet. En annan hypotes är att DN som är en liberal tidning har ett enklare språk 

än SvD som är konservativ/moderat. Materialet består av sammanlagt 12 ledartexter från åren 

2004, 2008 och 2012. Undersökningen är av kvantitativ natur och resultatet relateras till 

tidigare undersökningar om ledargenren. 

    Undersökningens resultat ger stöd åt ovanstående hypoteser, då läsbarhetsfaktorerna visar 

på att ledargenren har fått ett mer läsbart skriftspråk, samt att DN är den tidning med mest 

läsbara ledare. Trots att ledargenren har blivit enklare, är den fortfarande en svår genre att läsa 

i förhållande till de flesta andra genrer. Ledargenren visar således även en hög 

skriftspråklighet. 

 

Nyckelord: DN, SvD, läsbarhet, talspråklighet, ledargenre, meningslängd, bisatsfrekvens, 

personliga pronomen, personord, LIX, OVIX. 
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1. Inledning 
Jag har alltid haft en viss hat-kärlek till ledarartiklar. De gånger jag har prenumererat på 

morgontidningar, har jag alltid kännt ett motstånd till att läsa dem och snabbt bläddrat förbi 

ledarsidorna. Men de gånger när jag väl har tagit mig i kragen och läst någon ledare, har jag 

oftast blivit positivt överraskad. Visst kan språket i många fall vara lite snårigt och komplext 

då ledaren ofta behandlar svåra politiska frågor, men informationen och tankegångarna som 

ges i den öppnar nya världar. 

     Denna insikt fick mig att börja fundera på frågor som: Om jag som akademiker känner ett 

visst motstånd till att läsa ledare, hur känner inte då personer med annan utbildning och 

bakgrund? Är ledargenren verkligen så svår att läsa? Och har det alltid sett ut på det sättet? 

Borde det inte vara så att den utveckling mot en mer talspråklighet som skriftspråket i 

allmänhet har gjort, också ger utslag i ledarspråket?! Blir en ledarartikel med stor 

talspråklighet mer läsbar? Och sist men inte minst, är det någon skillnad mellan ledaren i en 

klassiskt konservativ (numera moderat) tidning som Svenska Dagbladet och en klassiskt 

liberal tidning som Dagens Nyheter på punkterna läsbarhet och talspråklighet? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka genren ledare ur en läsbarhetssynvinkel med ett 

historiskt perspektiv. Läsbarhetsundersökningar som denna är intressanta och viktiga då 

ledarens huvudsakliga uppgift är att referera och kommentera den politik som förs och det är 

viktigt att alla i ett demokratiskt samhälle kan ta del av den debatten (Svensson 1993:99).  

     Denna undersökning kommer med hjälp av läsbarhetsformler och andra variabler försöka 

att finna kvantitativa data på hur läsbarheten ser ut i ledartexterna i DN och SvD under ett 

visst tidsspann. Undersökningen kommer därför att ta vid där tidigare undersökningar av 

genren slutar, bl.a. Jan Danells (1971) undersökning om konservativ och liberal 

stockholmspress under 1800-talet, Jan Svenssons (1993) undersökning om språkförändringar i 

den politiska offentligheten mellan åren 1945–1985 och David Håkanssons (2003) 

undersökning om ledarspråk i förändring mellan åren 1985–2000. Dessa undersökningar är 

inte specifikt läsbarhets- eller talspråklighetsundersökningar, men tangerar området läsbarhet 

och talspråklighet då de delvis använder sig av samma variabler.  Ett delsyfte med min 

uppsats är således att undersöka om utvecklingen av ledaren fortsätter i samma riktning som 

dessa visat.  

     Tolv ledare tagna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan åren 2004 och 2012 

kommer att analyseras kvantitativt. Vissa variabler som har använts i tidigare undersökningar 
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kommer att användas även här, för att på så sätt kunna jämföra en eventuell språklig 

läsbarhetsförändring över tid. ”All språkbeskrivning (oavsett om den gäller språkbruket eller 

språksystemet) måste betraktas i ett tidsperspektiv...” (Strand 1984:2). 

     Min hypotes är att utvecklingen inom genren går mot ett allt ”enklare” och mer läsbart 

språk utifrån tidigare forskning om läsbarhet och att skriftspråket delvis blivit mer 

talspråkligt. En annan hypotes är att DN som är en liberal tidning har ett enklare språk än SvD 

som är konservativ/moderat.  

 

Frågor som jag ämnar att besvara med denna undersökning är: 

 Hur ser ledargenren i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) ut under 

åren 2004–2012 när det gäller läsbarhet och talspråklighet?  

 Har ledaren blivit mer läsbar, i förhållande till tidigare forskning, på syntax- och 

lexikonnivå? 

 Vilken av tidningarna DN och SvD framstår potentiellt som lättast att läsa om man ser 

till läsbarhets- och talspråklighetsvariabler? 

 

2. Teori 

I detta kapitel kommer jag att behandla de teorier som jag har som utgångspunkt för min 

undersökning. Först kommer jag att beskriva ledargenren. Sedan kommer jag att diskutera 

begreppet läsbarhet och begreppet talspråklighet samt de teorier om språkutveklingen som är 

knutna till läsbarhet och talspråklighet. Slutligen går jag igenom tidigare forskning som 

bedrivits på ledargenren. 

2.1 Ledargenren 

Ledaren har sett lite olika ut genom tiderna. Man måste därför definiera den utifrån vilken tid 

den är skriven i. Ledaren i Sverige växte fram under 1800-talet med utländska ledare som 

förebilder (Danell 1971:31). Stilen som användes inom ledarengenren under slutet på 1800-

talet var väldigt formell och överförde bara budskap. Dessutom var de aldrig signerade, 

ledarens åsikt blev på så sätt redaktionens åsikt och även stilen blir på sätt och vis 

redaktionens stil (Danell 1971:32).  

     Ledaren har fått sitt namn av att den publicerades överst, på den första annonsfria sidan, i 

tidningens vänstra hörn och därmed kom att inleda texterna. Idag finns ledaren på ledarsidan-

sidorna, som oftast har en bestämd plats i tidningen. Vanligtvis är den, liksom under 1800-
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talet, en osignerad text som formulerar tidningens åsikt i olika aktuella frågor (ofta politiska), 

vars främsta syfte är att påverka läsarnas kunskaper och åsikter på olika sätt (www.ne.se).  

 

2.2 Läsbarhet 

Texter har en mycket viktig funktion i människors kunskaps- och informationsinhämtning 

(Reichenberg & Lundberg 2008:9–10). Därför är det viktigt att texter är anpassade efter den 

tilltänkta läsaren (Björnson 1968:5; Reichenberg & Lundberg 2008:11). ”Läsarens intresse, 

utbildning och läsförmåga bör korrespondera mot textens art och nivå” (Björnsson 1968:5). 

Läsbarheten beror således både på texten som ska läsas, men även på läsaren själv. Ju mer tid,  

ansträngning, motivation, förkunskaper och lässkicklighet, en text kräver av sin läsare, desto 

svårare är den (Björnsson 1968:17; Hellspong 2001:85).  

   I det här sammanhanget måste man skilja på läsbarhet och läslighet. Det senare påverkas av 

textens yttre kvaliteter, såsom radavstånd, storlek på typsnitt o.s.v. Jag väljer att inte diskutera 

dessa vidare då min undersökning enbart behandlar lexikologiska och syntaktiska faktorer och 

hur dessa påverkar läsbarheten. Läsbarheten hos en text däremot beror på språkliga 

egenskaper som t.ex. ordval och meningsbyggnad, d.v.s. lexikologiska och syntaktiska 

faktorer (Björnsson 1968:13; Hellspong 2001:85). Lars Melin kommer t.ex. fram till i sin 

undersökning ”Packat och oklart” att komplexitet i en text, d.v.s. en text med långa meningar, 

inskott m.m. gör den svårare att läsa. Men att informationstäthet, d.v.s. en text med långa ord 

och många substantiv, är ännu svårare att läsa (Melin 2007:8). 

     Det man beaktar i språket när man undersöker läsbarhet kvantitativt är faktorer som till 

exempel: antal ord per grafisk mening, ordlängd, personligt tilltal (personliga pronomen), 

meningslängd, bisatstäthet etc. En text med god läsbarhet har en låg frekvens av språkliga 

faktorer som t.ex. bisatstäthet och långa ord i lätta texter och hög frekvens av dessa 

egenskaper i svåra texter (Björnsson 1968:23).  

     Det är med hjälp av dessa faktorer som man har tagit fram läsbarhetsformler såsom 

läsbarhetsindex, LIX och ordvariationsindex, OVIX
1

 (Björnsson 1968:16–17; Melander 

1995:32; Platzack 1974:11–12). De flesta läsbarhetsformler använder dels en ordfaktor som 

visar hur vanliga ord är i texten, dels en meningsfaktor som visar komplexiteten hos meningar 

i texten, t.ex. LIX (Björnsson 1968:203; Platzack 1974:11). Ett av testens huvudsyften är att 

läsaren ska kunna jämföra två texter med varandra för att kunna se vilken som är mest lättläst. 

                                                 
1 Dessa formler beskrivs närmare senare i kapitlet samt under metodbeskrivning. 
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I första hand ska dessa texter vara ganska närbesläktade för att en bra jämförelse ska kunnas 

göra (Björnsson 1968:27).  

     Kritik har riktats mot läsbarhetsformler såsom LIX. Jarl Backman ger som exempel två 

meningar som båda innehåller samma ord, men med olika ordföljd: ”Man söker den perfekta 

formeln, som mäter läsbarhet, som är oupptäckt” samt ”Formeln, den perfekta, som är 

oupptäckt, som  mäter läsbarhet, söker man” (Backman 1976: 6). Båda dessa meningar får ett 

LIX på 47, trots att den senare meningen  är mer syntaktisk komplex. Detta visar att man inte 

enbart kan förlita sig på läsbarhetsformler, man måste utnyttja fler faktorer för att få en 

helhetsbild av en texts läsbarhet (Backman 1976: 6).  

2.3 Talspråklighet 

För det första måste man göra en avgränsning mellan tal och skrift. Talet har en naturlig 

redundans, i.o.m. att de samtalande parterna kan be om förtydligande omedelbart och även ta 

hjälp av exempelvis kroppsspråk (Reichenberg & Lundberg 2008:10, 27). Skriften å andra 

sidan är distanserat, d.v.s. författaren och läsaren är åtskilda. Detta medför att skriften 

exempelvis måste innehålla fler kohesiva band än talet (Reichenberg & Lundberg 2008:13). 

Man är som läsare även mycket beroende av syntaktiska ledtrådar såsom ord och deras 

böjningar, samt ordningsföljd (Reichenberg & Lundberg 2008:27). 

     Per Lagerholm använder begreppet muntlighet när han diskuterar förhållandet och 

skillnaderna mellan tal och skrift (1999:7). Vad det gäller utvecklingen av muntlighet i 

skriftspråket påpekar Lagerholm att det är svårt att formulera en enda hypotes om hur det har 

gått till (Lagerholm 1999:10). Utvecklingen har skett på många olika nivåer i språket och kan 

både ha externa och interna orsaker. Dessutom kan texterna själva bidra till utvecklingen 

(Lagerholm 1999:11).  

     Skillnaden mellan tal och skrift varierar beroende på vilken kontext respektive genre 

det/den används i. Det finns således både situationella och funktionella skillnader mellan 

olika texter (Lagerholm 1999:29). Lagerholm menar att olika genrer kan vara mer eller 

mindre talspråkliga respektive skriftspråkliga, vid olika tidpunkter. Dels kan genrerna T, C, 

D, E, F och S förflytta sig över en glidande skala, dels kan de två ytterpolerna talspråk och 

skriftspråk förflytta sig närmre varandra eller längre ifrån varandra (1999:25–26). Lagerholm 

poängterar att man måste sära på skillnaden mellan tal och skrift, respektive muntlighet och 
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skriftspråklighet, där det senare motsatsparet enbart har att göra med skrift
2
 (Lagerholm 

1999:34–35). 

     Utvecklingen av det allmänna språkbruket i skrift går enligt många forskare mot en mer 

talspråklig stil. Hans Strand (1984:1) påpekar att: ”man t ex [har] konstaterat att det s k  

moderna genombrottet i litteraturen har en motsvarighet i en förändring i svenskt språkbruk 

under samma period.” Språkbruket förändrades snabbt under tiden kring 1880, det blev mer 

och mer likt talspråket, dvs meningarna blev kortare, syntaxen blev lättare med färre bisatser, 

mer vardagliga ord användes osv. Denna förändring har fortsatt och utvecklingen tycks inte 

ha avstannat. Vidare menar Strand dock att språkbruket kan variera mellan olika genrer eller 

texttyper vid en och samma tidpunkt (Strand 1984:1).  

     Josephson (2005:6) hävdar att det är bra om talet och skriften närmar sig varandra, då det 

öppnar upp skriftspråket för en större grupp människor när det inte är så avancerat. 

Talspråkligheten torde göra texterna enklare att läsa, då texterna börjar närma sig sättet folk i 

allmänhet pratar. Josephson (2005) fastslår dock att:  

Hur som helst kan ingen säga att tal och skrift i allmänhet närmat sig varandra inom sakprosan. 

Kortare meningar och färre bisatser i nyare texter visar inte talspråklighet. En längre mening 

uppbyggd med att-bisats på att-bisats kan vara mycket talspråkligare än en kort bisatslös mening. 

(2005:101) 

 

      Tänkbara förklaringar till den utveckling mot mer talspråklighet som sker nu, kan vara en 

ökad medvetenhet om språkvård, läsbarhet och hur ett enklare språk öppnar upp för fler läsare 

(Håkansson 2003:215). Melin (1998:185) kommenterar att muntligheten, som vi ser idag, har 

sitt ursprung i att skriften har mist sin prestige nu när alla är läs- och skrivkunniga. Talet får 

också en allt större betydelse i och med de ”nya” medierna som telefon, radio och tv 

(Lagerholm 1999:22). Siv Strömquist (2011:18–19) anger även hon att utvecklingen mot en 

ökad talspråklighet i dagens samhälle till stor del beror på media och då speciellt krönikorna i 

dagspressen. Krönikören förväntas ha en personlig stil och ett personligt tilltal, krönikan får 

på så sätt en högre läsbarhet. ”Skriftspråket närmar sig alltså talspråket i skribenternas strävan 

mot enkelhet och intimitet” (Strömquist 2011:19).  

     Intimisering (begreppet informalisering används av Svensson 1993) och den s.k. du-

reformen hör starkt samman med talspråklighet. Intimisering innebär att gränsen mellan vad 

som är privat och offentligt mer och mer suddas ut (Josephson 2005:98). Denna ökade 

                                                 
2
 Det är motsatsparet talspråklighet/muntlighet och skriftspråklighet som är intressant för min undersökning, då 

den behandlar text. En text med stor talspråklighet ska enligt min hypotes var mer läsbar än en text med stor 

skriftspråklighet. 
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jämlikhet bidrar sålunda till att språket också förändras, med bl.a. enklare syntax och ett 

motstånd mot främmande ord (Svensson 1993:39). Vi använder exempelvis sällan titlar 

numera när vi tilltalar eller skriver om personer. Vi har inte längre samma hierarkier som på 

50-talet, och det stora genombrottet för intimiseringen kom under 1970-talet med du-

reformen. Samtalstilen blir nu mer och mer engagerad och man visar närhet, genom t.ex. 

förnamnstilltal. Detta gäller även i skriftspråket. Skriften närmar sig det vardagliga 

samtalandet när det gäller ordval och meningsbyggnad (Josephson 2005:89–98; Melin 

1998:182). 

     

2.4 Termer och variabler 

Det finns en mängd termer och variabler som används inom både läsbarhetsforskning och 

talspråklighetsforskning. Här följer en genomgång av dem som har betydelse för min 

undersökning. 

 2.4.1 Meningslängd  

Meningslängd mäts i enheten genomsnittligt antal ord per mening. Björnsson (1968:38) 

menar att med en genomsnittlig längre mening torde innehållet och språket i texten bli mer 

komplext. Även Melin & Lange (1995:53) sällar sig till den meningen då de påpekar att man 

kan få en grov uppfattning om en texts komplexitet om man ser till meningslängden. Långa 

meningar betyder ofta att informationsinnehållet är högt, och att det kan finnas andra 

komplicerande drag (Lagerholm 1999:52). Vidare påpekar Björnsson att texter av olika 

svårighetsgrad både kan innehålla korta och långa meningar, men att i den svårare texten är 

meningarna alltid längre än i den enklare. Björnsson (1968:39) ger även en definition på långa 

meningar: meningar med ca. 8–15 ord.  

     Talet har i regel kortare meningar än skriften, därför kan korta meningar i skrivna texter 

ses som talspråksdrag (Lagerholm 1999:52). 

2.4.2 Bisatsfrekvens 

Långa och många bisatser påfrestar även de korttidsminnet. Melin (2004:9) påpekar att 

korttidsminnet enbart klarar mellan 5–9 enheter och att det varar högst en sekund. Det 

används för att hålla kvar ord och siffror som vi ännu inte förstått eller sett något mönster i.                

     Långa meningar, långa ord, många bisatser etc. ger alla en belastning på korttidsminnet 

och det kan enligt Melin (2004:8) medföra två saker: ”Antingen glömmer vi allt eftersom vi 

läser eller också läser vi allt mindre fokuserat i väntan på det ord som ska ge förklaringen”. 
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När vi börjar läsa en mening måste nämligen alla orden sparas i korttidsminnet tills vi får 

något begripligt att hänga upp den på. En mening som t.ex. har många ord innan det 

förklarande verbet kommer att belasta korttidsminnet mycket mer än en mening där verbet 

kommer tidigt (Melin 2004:69). 

2.4.3 Personliga pronomen     

En texts personanknytning kan även den spegla dess svårighetsgrad. När en författare 

använder sig av ett personligt läsartilltal, blir texten enklare att läsa, i och med att 

informationstätheten
3
 minskar (Svensson 1993:179). Reichenberg & Lundberg (2008:52) 

menar att språket i texten på så sätt närmar sig muntligt tal.  

     Några sätt att ta reda på hur hög personanknytning en text har är att studera förekomsten 

av meningar med frågor, befallningar, utrop och önskningar räknas som alla räknas som 

personmeningar. Ytterligare tre sätt att räkna ut en texts personanknytning är att räkna 

förekomsten av personord, det vill säga personliga, reflexiva och possessiva pronomen, räkna 

förekomsten av maskulina respektive feminina substantiv, till exempel kung och hustru, samt  

räkna namn på personer och djur (Björnsson 1968:37). 

2.4.4 LIX  

LIX är en läsbarhetsformel utvecklad av Björnsson (1968) som indikerar objektivt hur lätt 

eller svår en text kan vara att läsa. Man kan dock enbart mäta löpande text, och bör inte heller 

använda formeln på poesi (Björnsson 1968:67) Det som anges genom LIX-formeln är den 

genomsnittliga meningslängden i en text, som sedan läggs ihop med procenttalet långa ord. 

Detta ger ett tal som avrundat till heltal är LIX. LIX sträcker sig från 15 som anses som 

mycket lättläst, till 60 som anses mycket svår att läsa.  

 

Tabell 1. Björnssons LIX-tolk ur (Strand 1984:30) 

Texttyp LIX Ord/mening %Långa 
ord 

Tolkning 

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 

 

                                                 
3 Informationstäthet är enkelt uttryckt mängden fakta i ett textavsnitt. Ju mer informationstät en text  är, 
ju mer måste läsaren bearbeta. 
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     Strand menar att ”[e]n av fördelarna med lix är att det kan användas både som 

läsbarhetsmått och som språkligt mått. Som språkligt mått ger lix en uppfattning om bl a 

graden av grammatisk komplexitet och lexikalisk precision” (1984:25).  

     Kritik som har riktats mot läsbarhetsformler som t.ex. LIX och även min andra variabel 

OVIX, är att man med dem nöjer sig med att endast hitta symptom på om en text är lätt eller 

svår att läsa. I stället för att gå till roten med problemet och finna orsaken till varför just denna 

text är lätt eller svår (Platzack 1974:13).  

     Kritiker säger också att man måste vara medveten om att man inte kan säga att långa ord 

automatiskt ger en hög abstraktionsgrad, men att specifikationsgraden ökar i och med det 

långa ordet (Svensson 1993:105). Björnsson anger själv att det finns lätta långa ord såsom 

vardagsrum och bussförare, och svåra korta ord såsom alv och nesa, men att i beräkningen av 

LIX använder man sig av medelvärden och stora tal, vilket bör innebära att sådana ord ger 

något större utslag (1968:114).  

     Jarl Backman kommenterar att han i sina undersökningar har funnit tecken på att korta och 

långa ord i LIX, snarare ska ses som en grafisk variabel, än som en lexikalisk (1976:7). 

Backman påtalar även problematiken med förkortningar typ LO, som vid LIX-beräkningar 

ska handhas som ett ord (1976:7).  

      Annan kritik som har riktats mot LIX är att texter skrivna i preteritum får ett högre LIX än 

texter skrivna i presens. Denna kritik är dock obefogad enligt Rechenberg & Lundberg 

(2008:39–40) då en omskrivning från preteritum till presens endast påverkar verb som böjs 

enligt mönstret -a, -(a)de, -(a)t. 

     Ytterligare kritik som riktats mot LIX är att en försvårande läsbarhetsfaktor som t.ex. långt 

avstånd mellan subjekt och predikat i en text inte syns i LIX (Reichenberg & Lundberg 

2008:40). Vidare säger dock Reichenberg & Lundberg (2008) att:  

 

Den typ av kritik som riktas mot LIX tyder följaktligen på att man inte riktigt har satt sig in i vare 

sig syftet med LIX-metoden eller de statistiska resonemang som styrker metodens tillförlitlighet. 

(2008:40)   

 

LIX ger med andra ord, som ovan sagts, en god indikation på hur svår eller lätt en text kan 

vara att läsa. Men om man vill veta exakt vad det är som är lätt eller svårt med en text måste 

man gå vidare och undersöka ytterligare variabler (Reichenberg & Lundberg 2008:50).  
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2.4.5 OVIX      

Läsbarhetsformeln OVIX, ordvariationsindex, talar om hur många olika ord det finns i en 

text. OVIX utvecklades av Hultman (1994:55) med anledning av att han ville ta reda på om 

klagomålen riktade mot ungdomars usla ordförråd verkligen stämde. Då det är en formel som 

är okänslig för textlängd, kunde han på detta sätt jämföra ordvariationen hos gymnasister med 

den hos professionella vuxna författare, trots att materialet bestod av olika texter med 

varierande längd (Hultman 1994:58). Utöver det ger OVIX även en fingervisning om hur 

lättläst alternativt svårläst en text är. Ju högre OVIX, desto fler ord behöver en läsare kunna. 

Hultman (1994:62) räknar t.ex. ut att Olof Lagercrantz bok Om konsten att läsa och skriva 

(1985) har ett OVIX på 77, medan barnboken Pippi Långstrump av Astrid Lindgren (1945) 

endast har ett OVIX på 54.    

  

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.  (Strand 1984:35) 

  

Strand påpekar dock att grafordsräknande, trots homonymiproblemen, är ett bra sätt och lätt 

att jämföra olika texters ordförråds omfattning. Till skillnad från räknande av kodord, som ger 

i stort sett samma resultat, men är mer krävande (1984:36). 

2.5 Tidigare forskning om ledargenren     

Liksom jag tidigare nämnt finns det ingen tidigare forskning specifikt om ledargenren och 

läsbarhet
4

. Men det finns undersökningar om ledarspråket som delvis studerar samma 

variabler som läsbarhetsforskningen. En historisk sammanställning av dessa undersökningar 

följer här, med fokus på syntaktiska och lexikaliska variabler, eftersom det är det syntaktiska- 

och lexikaliskaplanet som är mest intressant för min undersökning. Efter varje avsnitt i 

tidigare forskning, följer en tabell med de exakta värdena för variabler som är extra 

intressanta att relatera till min undersökning. 

     Jag inleder genomgången av tidigare forskning vid 1850-talet. På 1850-talet var det 

nämligen en del tidningsmän som började att skapa billiga och läsbara tidningar för hela 

folket, bl.a. DN och SvD. Tidningarnas läsekrets var tidigare ytterst limiterad och bestod 

mestadels av borgarklassen (Åkermalm 1972:13). Lägre klasser hade i regel inte råd att köpa 

                                                 
4
 Det finns dock undersökningar som tar upp läsbarhet hos andra genrer i tidningstexter. 
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tidningar och än mindre kunde de läsa så pass bra att de kunde tillgodogöra sig innehållet. 

Åkermalm (1972:13–17) beskriver att tidningarna i senare delen av 1800-talet nästan helt 

ändrade karaktär i jämförelse med tidigare årtionden av 1800-talet.  

2.5.1 Ledaren 1868–1895 

Jan Danell (1971–1972) har gjort en undersökning i två delar om ”Konservativ och liberal 

stockholmspress” under åren 1868–1895. Han undersöker där den språkliga och stilistiska 

utvecklingen hos konservativa respektive liberala tidningar, och då framförallt hos 

inrikesledare. Under denna tidsperiod skedde ”det moderna genombrottet”
5

 inom 

skönlitteraturen och Danell kommer i sin undersökning fram till att: ”genomgripande 

förändringar i en mängd fall [har] visat sig äga rum just kring 1880” (Danell 1971:99). Han 

konstaterar även att förändringarna sker något tidigare och starkare i liberal press än i 

konservativ. En orsak till detta kan enligt Danell vara tidningarnas ”sociala dialekter” (Danell 

1971:97–99). 

2.5.1.1 Syntax 

I del ett av ”Konservativ och liberal stockholmspress” undersöker Danell (1971:48–76) 

verbets plats i bisatser. Frekvensen av bisatser med avvikande ordföljd såsom ”solen härligt 

skiner”, där normen säger att det borde stå ”solen skiner härligt” (Danell 1971:49), ger en 

tendens om hur svår och arkaisk en text är.  

     Han undersöker även något som han kallar klammerkonstruktioner. Dessa tillhör inte 

talspråk på något vis och en hög frekvens av dessa ger potentiellt en svårläst text. Danell 

skiljer här på olika klammerkonstruktioner: nödvändiga och icke nödvändiga relativsatser, 

inskott av olika slag samt framförställda attributiva particip och adjektiv med bestämningar. 

Författaren (Danell 1971:57) menar att en text med inskott blir svårare att läsa, då läsaren är 

tvungen att hålla informationen från meningens början i minnet under läsningen av inskottet. 

Samma sak gäller för framförställda attributiva particip och adjektiv med bestämningar.  

    I del två av undersökningen studerar Danell (1972) menings- och satslängder, samt 

hypotaktiska förhållanden. Meningslängden i Danells material ökar till en början, från 34,1 

ord år 1868 till 39,8 ord år 1879. För att år 1880 drastiskt minska till 30,9 ord (Danell 1972:8–

9). Vad det gäller satslängder kommer Danell fram till att det är bisatserna som visar den mest 

intressanta utvecklingen under tidsperioden för undersökningen. Bisatser per 10 meningar 

visar ungefär samma mönster som mneningslängderna, nämligen en hög puckel år 1878–

                                                 
5
 Det moderna genombrottet är en litteraturhistorisk term och avser perioden 1879–1909, en tid med stora 

förändringar i samhället. Arbetarrörelsen tog sig ton och kampen för kvinnors rösträtt var i full gång. Strindbergs 

”Röda rummet” kommer ut 1879 m.m. (Olsson m fl 2009) Se även tidigare stycke om talspråklighet.  
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1879, för att sedan år 1880 och framåt minska (Danell 1972:22–24). Danell (1972:25) säger 

att: [r]esultat av förändringarna torde innebära en påtaglig syntaktisk förenkling”. De 

undersökta texterna går från hypotax mot paratax. Se tabell 2 för information om 

meningslängd och bisatsfrekvens i Danells undersökning. 

 

Tabell 2. Meningslängd och bisatser (Danell 1972) 

 1868 1876 1878 1879 1880 1882 1885 1895 

Meningslängd 34,1 38,7 37,6 39,8 30,9 32,7 28,7 29,5 

Bis./10 men. 21,4 18,2 23,7 21,7 18,3 16,3 15,8 15,3 

 

2.5.1.2 Lexikon 

På det lexikaliska planet beaktar Danell bl.a. han/hon som anaforiskt pronomen till 

sakordkorrelat i stället för anforiskt den, exempelvis: bilen han rullar istället för bilen den 

rullar. Användandet av han/hon som anaf. pron. är redan under slutet av 1700-talet en 

arkaism, som mestadels används av författare med dialektpåverkan (Danell 1971:76). Danell 

kommer dock fram till att han/hon ännu 1895 används flitigt (1971:76–77). Dessutom hittar 

Danell exempel på författare som är inkonsekventa i bruket av han/hon och den i samma text. 

Anmärkningsvärt är att förekomsten av hon/han är större i liberal press än i konservativ press 

(Danell 1971:79). 

     Danell har även undersökt funktionen av densamme (1971:85–86). Resultatet visar att 

densamme med försvagad betydelse kan brukas som ersättning för denne, den eller ett 

personligt pronomen, då oftast i satsslut där andra former hade blivit alltför avhuggna. Han 

hittar även belägg för att densamme kan användas som korrelat till ett viktigt subjekt i början 

av en mening. Detta antas kunna bidra till en del syftningsfel, speciellt vid långa meningar. 

Densamme verkar även användas i fall där författare inte har en känsla för vilken 

genusbeteckning ett ord har, och således inte kan använda hon/han (Danell 1971:88). 

     Ytterligare ett drag som Danell har undersökt är relativpronomet hvilken (1971:90–92). 

Han kommer fram till att det i materialet används som en ersättning för som när man vill 

förebygga syftningsfel, då hvilken kan böjas efter genus och numerus, vilket inte som kan. 

Mestadels tycks dock hvilken,  i samverkan med som, användas för att ge språklig omväxling.  

2.5.2 Ledaren 1945–1985 

Jan Svensson (1993) har i sin undersökning om språk i den politiska offentligheten undersökt 

språkförändring hos bl.a. ledare i fem större morgontidningar mellan åren 1945 och 1985. 

Svensson påpekar att ”det finns en utbredd föreställning om att det offentliga språket har 
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blivit enklare under efterkrigstiden. Framför allt brukar förenklingen om syntax framhållas.” 

(Svensson 1993:42) Anledning till denna förenkling menar Svensson troligtvis beror på 

myndigheternas strävan efter ett demokratiskt språk, som så många som möjligt kan förstå 

(1993:50). Han vill med sin undersökning ta reda på om hans material följer detta mönster 

(Svensson 1993:42). Svensson kommer dock fram till att inga större förändringar sker hos 

ledarartiklarnas språk i efterkrigstiden: ”Syntaxen förenklas, men för övrigt är konstansen 

påtaglig” (Svensson 1993:120). Anledningen till detta kan vara att skribenterna inte behövt 

anpassa sig så mycket till rådande språkutveckling eftersom ”ledarskribenterna läses nu som 

tidigare av en ganska liten grupp i samhället, som både kan förväntas vara insatta i ämnena 

och vana vid en relativt avancerad språkform” (Svensson 1993:121). 

2.5.2.1 Syntax 

På det syntaktiska planet av undersökningen kommer Svensson bland annat fram till att 

meningslängden successivt sjunker fram till 1975, men att det mellan de båda sista 

undersökningsåren inte sker någon egentlig förändring (1993:100). Bisatsfrekvensvärdena är 

relativ stabila under de första undersökningsåren, ökar lite 1965, för att sedan sjunka 

dramatiskt mellan 1975 och 1985. Att meningarna inte blir kortare när bisatserna blir färre 

förklarar Svensson med en ökad grad av samordning (1993:101). Satsförkortningarna däremot 

har det högsta värdet 1985. Det verkar alltså inte finnas något entydigt samband mellan 

underordnade fraser och syntaktisk komplexitet (Svensson 1993:101). Se tabell 3 för närmare 

information om Svensson resultat.  

 

Tabell 3. Meningslängder och bisatser (Svensson 1993).  

 1945 1955 1965 1975 1985 

Meningslängd 19,1* 18,4* 17,3* 15,9* 16,0* 

Bisatser/1000 ord 49,8 49,9 55,2 51,8 38,8 

* ord/makrosyntagm, ord per makrosyntagmer är i regel något färre än ord per mening. 

2.5.2.2 Lexikon 

I sin undersökning av ordklassfrekvenser hittar Svensson (1993:102) relativt höga värden för 

adjektiv respektive particip (i jämförelse med Svenssons andra material). Att frekvensen av 

adjektiv är hög förklarar han med att en ledarartikel ofta har en värderande funktion samt att 

det finns en ambition att uttrycka sig precist och utförligt. När det gäller participen har de 

mest troligt samma funktion. För övrigt visar inte resultaten på någon större förändring i 

ordklassfrekvens mellan de olika åren. Den enda lite större skillnaden som finns är minskad 

frekvens av pronomen mellan 1945 och 1985 (Svensson 1993:102). Detta menar han kan ha 
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att göra med en minskad personnärvaro, och en ökad förtätning i och med en mer 

substantivisk stil (Svensson 1993: 179). Se tabell 4 för information om personliga pronomen i 

Svenssons undersökning.  

      Han hittar även en förändring bland substantiven. Egennamnen ökade, medan det skedde 

en signifikant minskning av abstrakta substantiv mellan 1945 och 1985 (Svensson 1993:103–

104). Angående det uppger han att:  

Förändringen stämmer väl in i bilden av en allmän utveckling mot ett i olika avseenden enklare 

språk, men den stämmer inte in i de resonemang som på senare år förts om den tilltagande 

tendensen till ökad användning av långa (och därmed abstrakta) ord.  (Svensson 1993:104)  

 

Adverben har delats upp i undergrupperna partiklar, nekande adverb, konjunktionella adverb 

samt övriga adverb. De konjunktionella adverben t.ex, är den undergrupp som torde ha mest 

påverkan på läsbarheten, då den minskning som sker efter 1975 enligt Svensson kan visa på 

en minskad textbindning, det vill säga en potentiellt svårare text (1993:107). 

     Konjunktioner har delats upp i undergrupperna samordnande och underordnande. De första 

åren följs värdena åt, men från och med 1965 blir samordnande konjuktioner vanligare och 

underordnande ovanligare. Detta bidrar till att texterna övergick från en hypotaktisk text i 

början av perioden till en mer parataktisk text i slutet (Svensson 1993:107). 

     I sin undersökning av långa ord (≥ 7 bokstäver) och överlånga ord (≥14), ser han ingen 

utveckling under den undersökta tidsperioden. Svensson påpekar dock att de långa  orden är 

betydligt vanligare i ledartexterna än i hans andra material (Svensson 1993:108). 

Ordvariationsmåtten visar på att ordvariationen minskar succesivt fram till 1975, för att sedan 

öka igen mellan de båda sista undersökningsåren. För högfrekvent förekommande ord gäller 

det omvända (Svensson 1993:108-109).   

 

Tabell 4. Antal per 100 löpord (Svensson 1993) 

 1945 1955 1965 1975 1985 

Pers. pron. 1,7 1,7 1,5 1,1 1,4 

     

2.5.3 Ledaren 1990–2000 

David Håkansson har gjort en undersökning av 30 ledarartiklar i dagstidningar från åren 1990 

och 2000. Undersökningen är en förlängning av Svenssons undersökning av perioden 1945–

1985. Håkanssons hypotes är att, trots att ledarspråket var förhållandevis statiskt under 
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perioden för Svenssons undersökning, så är det tänkbart att en förändring kan ha skett under 

1990-talet i och med en ökad medvetenhet om att ett komplext språk stänger ute vissa 

läsargrupper (Håkansson 2003:215).  

     Håkanssons hypotes är ”att 1990-talets ledare har förändrats i riktning mot ett mindre 

komplext språkbruk” (Håkansson 2003:226). Meningslängden och bisatsfrekvensen visar på 

att en del av hypotesen har infriats. Men han konstaterar att: ”även om förändringar sker 

under den period som denna undersökning omfattar måste det dock framhållas att en stor 

konstans fortfarande råder” (Håkansson 2003:227).  

     Utöver det påpekar Håkansson (2003:226) att ”en period av stor förändring verkar följas 

av en period av stabilitet”. När man jämför Svenssons och Håkanssons undersökningar ser 

man att språkförändringarna verkar ske i intervaller, man kan alltså inte se någon linjär 

förändring. 

2.5.3.1 Syntax      

Under perioden 1990–2000 minskar antalet ord per grafisk mening. De konstanta 

meningslängder som Svensson fann mellan åren 1975–1985, har alltså mellan åren 1990– 

2000 återigen fortsatt mot kortare längder, från 17,1 ord år 1990 till 14,6 ord år 2000 

(Håkansson 2003:218). Likaså fortsatte bisatsfrekvensen att sjunka under Håkanssons 

undersökning, liksom i Svenssons undersökning. Båda kommer även fram till slutsatsen att 

det finns ett starkt samband mellan kortare meningslängd och färre bisatser (Svensson 

1993:53–54, Håkansson 2003:219). Håkansson (2003:26) menar att ”[s]yntaxförändringar 

verkar [...] ske i intervaller”. Slutligen påpekar han att texterna i hans undersökning blir mer 

och mer parataktiska (2003:220). 

 

Tabell 5. Meningslängd och bisatser (Håkansson 2003) 

 1990 2000 

Meningslängd 17,1 14,6 

Bis./1000 ord 37,3 34,5 

 

2.5.3.2 Lexikon 

Liksom i Svenssons undersökning där ordklassfördelningen var i stort sett oförändrad mellan 

1945 och 1985, ser det likadant ut i denna undersökning mellan 1990 och 2000. När det gäller 

nominalkvoten, som har med informationstätheten att göra, sker således ingen större 

förändring (Håkansson 2003:221). 
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     Användningen av pronomen kan visa på hur pass personlig en text är. Pronomen i sig gör 

dock inte texten mer personlig, utan det är just personliga pronomen som ger den effekten. I 

Håkanssons  undersökning ökar andelen personliga pronomen, till skillnad från Svenssons 

undersökning där pronomenfrekvensen sjönk. Enligt Håkansson är detta ett tecken på att 

språkbruket i ledaren går mot en mindre informationstäthet (2003:221). Författaren tolkar det 

också som en förändring mot ett mer informellt språkbruk (Håkansson 2003:226–227). 

     Under perioden 1990–2000 kan Håkansson inte hitta någon tendens till fler långord i 

ledartexterna, utan frekvensen har varit konstant under i stort sett hela andra halvan av 1900-

talet (2003:222–223). Frekvensen av överlånga ord går till och med ner under perioden 1990–

2000. Författaren menar att detta ”kan tyda på att språket i ledarartiklarna utvecklas mot en 

minskad språklig komplexitet” (Håkansson 2003:224). Detta resultat visar även 

läsbarhetsindexet som sjunker från 48 till 45 under perioden för undersökningen  (Håkansson 

2003:224). 

     Ordvariationen ökar under perioden 1990–2000 och samma sak gäller för engångsorden, 

vilket ger konsekvensen att högfrekventa ord minskade. Håkansson sammanfattar 

undersökningen om ordvariation med: ”Det förekommer idag ett mindre antal högfrekventa 

ord i ledartexterna men det rör sig i något högre grad än tidigare om ett mer varierat 

högfrekvent ordförråd” (Håkansson 2003:225). Intressant är iakttagelsen Håkansson gör om 

OVIX (ordvariationsindex). OVIX-undersökningen av hela materialet visar en i stort sett 

konstans för 1990 och 2000, till skillnad från undersökningen av antalet graford per 100 

löpord. Författaren förespråkar därför OVIX då det inte är lika känsligt som antalet graford 

per 100 löpord (Håkansson 2003:225-226).  

     Undersökningen av ordmåtten ger motstridiga resultat, ordlängden och läsbarhetsindex 

minskar men ordvariationsindex är i stort sett konstant. Håkansson finner detta underligt då 

journalisterna enligt tidens anda borde förklara och utveckla ord och uttryck som kan tänkas 

vara svåra för ovana läsare, detta för att göra informationen mer tillgänglig, och detta borde 

ha resulterat i ett mer varierat ordförråd, men så har inte skett. 

      

3. Material och metod 

I detta kapitel presenteras mitt urval av material närmare. Jag kommer även att beskriva min 

undersökningsmetod och motivera mitt val av variabler. 
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3.1 Kvantitativ och komparativ 

Strand (1984:3) anser att det finns två lämpliga sätt att undersöka tidningsspråkets variation 

och samtidigt hålla alla andra variabler konstanta. Det första är att hålla tidningen konstant 

och undersöka olika genrer eller avdelningar inom tidningen. Det andra sättet är att hålla 

genren konstant och i stället variera tidningen. Det senare är vad jag har gjort, då jag har valt 

att undersöka ledargenren i två olika tidningar, DN och SvD, med nedslag på åren 2004, 2008 

och 2012.  

     Denna undersökning är av kvantitativ karaktär då jag räknar variabler och försöker få syn 

på texternas grad av talspråklighet och läsbarhet. Svensson (1993:49) menar att data av 

kvantitativa undersökningar i en del fall förklarar sig själva. Undersökningen är även 

komparativ då jag inte enbart väljer att se på ledargenren som helhet utan även gör en 

jämförelse de två tidningarna emellan. Sist men inte minst är min undersökning synkronisk, 

då de undersökta ledarna enbart är utspridda över ett decennium och är av litet mått. Men 

undersökningen sätts i ett diakroniskt perspektiv när jag ser till och relaterar mina resultat 

med tidigare undersökningar och den eventuella utvecklingen av genren som har skett över 

tid. Jag kommer dock att ta in vissa kvalitativa resonemang för att komplettera de kvantitativa 

resultaten, då en text alltid tillkommer i en diskurs som inte helt går att frånse. 

3.2 DN och SvD 

Materialet består av ledarartiklar från tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Dessa två tidningar valdes då de är två utav Sveriges tre
6
 största morgontidningar, och har på 

det viset en stor läsarkrets att ta hänsyn till. De står dessutom för två olika politiska 

åskådningar. Dagens Nyheter betecknar sig som oberoende liberal. Detta kan man läsa på 

deras hemsida: 

 

Dagens Nyheter är oberoende liberal. Vi står fria från partier, organisationer och ekonomiska 

maktsfärer. Vår utgångspunkt är att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att följa 

vad som händer i världen och kunna delta i debatten om viktiga samhällsfrågor. Vi verkar i en 

upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk. 

  

DN ska verka i en upplysningstradition. DN:s utgångspunkt är att människor med olika 

förutsättningar och social bakgrund har rätt och möjlighet att delta i och förstå gemensamma 

angelägenheter. DN ska vara en bred kvalitetstidning och fungera som Sveriges viktigaste 

demokratiska mötesplats. (DN.se hämtad den 1/12-2013) 

                                                 
6
 Göteborgs Posten når ut till fler läsare än Svenska Dagbladet, men är politiskt mycket nära Dagens Nyheter och 

har därför valts bort. 
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Svenska Dagbladet betecknar sig som obunden moderat. Tidningarna har funnits sedan 1864 

respektive 1884, och förekommer i flera diakrona undersökningar förutom de redan nämnda. 

Genom detta val går det således att göra en jämförelse mellan min undersökning och tidigare 

undersökningar. 

      Från dessa två tidningar valdes 12 ledarartiklar ut, fördelade på åren 2004, 2008 och 2012 

(se tabell 6). Årtalen valdes ut för att man skall kunna se en utveckling över tid, de blir även 

en fortsättning på tidigare undersökningar. För varje undersökningsår valdes fyra ledare ut, 

två från försommaren och två från början av december från respektive tidning. Anledningen 

till detta är att temana/ämnena som debatteras i ledarna, torde vara av olika slag, och sålunda 

borde inte ”inne-ord” eller liknande förekomma mer än några gånger. Danell (1971:30) 

menar, apropå val av material från olika tidpunkter av året, att: ”I varje fall märks redan vid 

en flyktig genomgång av materialet en viss skillnad i valet av ämnen, vilket kan inverka på 

språk och stil.”  

 

Tabell 6. Antal ord 

 DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

Ord totalt 575 621 457 536 545 552 

Ord urval 200 194 208 207 192 198 

   SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

Ord totalt 585 564 499 392 329 456 

Ord urval 211 201 198 202 202 217 

    

Ledarna i min undersökning är alla osignerade alternativt signerade av redaktionen som helhet 

och berör inrikespolitiska ämnen. Detta har avsikten att materialet ska vara så nära den 

”klassiska” ledaren som möjligt. Ledaren ska, liksom tidigare nämnts, enbart uttrycka 

redaktionens åsikt om olika ämnen. När det gäller utrikespolitiska ledare är de, i större 

utsträckning än inrikespolitiska ledare, referat från händelser utan närmare kommentarer 

(Danell 1971:31).  

     Ur varje artikel togs sedan ett stickprov omfattande ca. 200 ord. Urvalet till stickprovet 

togs på så sätt att jag började 100 ord in i varje text (exklusive överskriften) och räknade 200 

ord framåt. För att få syntaktiskt hela enheter flyttade jag gränsen till närmaste grafiska 

mening, allt detta i likhet med tidigare undersökningar (Svensson 1993; Håkansson 2003). 

     Det totala antalet ord i de utvalda ledartexterna samt det totala antalet ord i stickprovet, har 

avprickats med Microsoft Words ordräknare till hjälp. Dubbelnamn som bl.a. ”Ann-

Charlotte” (SvD080528) och sammansättningar som bl.a. ”vab-intyg” (SvD120601) har 
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räknats som ett ord i enlighet med Björnssons (1968:67-68) riktlinjer för vad som bör räknas 

som ett enskilt ord.  

3.3 Undersökta variabler  

De variabler som jag har valt att använda i min undersökning är: meningslängd, 

bisatsfrekvens och LIX. Dessa har alla delvis minskat i tidigare undersökningar vilket tyder 

på en ökad talspråklighet och läsbarhet i texterna, och jag vill se om den minskningen 

fortsätter i mitt material. Andra variabler som jag har använt är personord och personliga 

pronomen i första och andra person. Dessa variabler har i viss mån ökat i tidigare 

undersökningar, vilket även det visar på en ökad talspråklighet och läsbarhet. Slutligen har jag 

valt att ta med OVIX för att det är ett lämpligt läsbarhets- och talspråklighetsmått. Även om 

den har varit oförändrad i tidigare undersökningar (se Håkansson 2003:225–226), utesluter 

det inte att en förändring sker under mina senare undersökningsår.  

     Alla valda variabler är kvantifierbara och är även i stor mån jämförbara med materialet i 

tidigare forskning, i och med att jag har försökt att förhålla mig till samma manualer som 

tidigare forskare har använt, nämligen Telemans (1974) Manual för grammatisk beskrivning 

av talad och skriven svenska, Hultmans (1994) Hur gick det med OVIX?, samt Björnssons 

(1968) Läsbarhet. Vissa modifikationer av metoderna har jag dock tyvärr fått göra för att 

anpassa dem efter mitt syfte, tidsram och uppsatslängd. Detta gör att vissa variabler ändå inte 

är helt jämförbara med tidigare undersökningar. Mer förklaring följer under varje variabel. 

3.3.1 Meningslängd 

Meningslängden räknas i enheten antal ord per grafisk mening, d.v.s. ekvationen totalt antal 

ord per stickprov dividerat med antal grafiska meningar per stickprov. En grafisk mening är 

en sekvens av ord som börjar med en versal och slutar med stort skiljetecken. Med stort 

skiljetecken menas punkt, kolon, utropstecken eller frågetecken. Man får dock se upp med att 

alla versaler inte är meningsinledande, exempelvis stor bokstav i egennamn. Inte heller alla 

punkter är meningsavslutande, vissa punkter visar bara på förkortningar. Vidare får man se 

upp med om författaren inte följer de normer som finns för interpunktion etc. (jfr Teleman 

1974:255–256).                     

     Allt detta har jag tagit i beaktande när jag manuellt har räknat antalet meningar hos mina 

ledare, och det har heller inte orsakat några problem. Meningar som: ”Men tydligen är det 

detta som upprör LO:s chefekonom.” (DN041210) har självklart enbart räknats som en 

mening, trots versal i LO:s och även ett kolon, vilka båda normalt sett är meningsavslutande.  
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     Björnsson anger att man måste vara försiktig med att dra slutsatser om man har ett 

stickprov på ca. 100 ord. Nackdelen med att räkna meningslängden är alltså ”att man vid 

svårare texter behöver ett rätt stort underlag för att med godtagbar säkerhet kunna uttala sig 

om meningslängden” (Björnsson 1968:204). Jag anser att ca. 200 ord, som mina stickprov 

innehåller, bör vara fullgott för att kunna dra slutsatser kring. De tidigare undersökningar jag 

har tittat på, förespråkar också stickprov om just 200 ord (Svensson 1993; Håkansson 2003). 

3.3.2 Bisatsfrekvens 

De tidigare undersökningar som har använt Telemans (1974) manual skiljer på en mängd 

olika bisatser. Då tidsutrymmet för denna uppsats är begränsat har jag inte kunnat följa det. 

Jag valde i stället Björnssons (1968:40–41) rekommendation om att använd BIFF-regeln: ”I 

Bisatser kommer Inte Före det Finita verbet”.  

     BIFF-regeln är inte helt oproblematisk eftersom den kan ge utslag på meningar som ändå 

inte är bisatser och kan missa bisatser där t.ex. fogeordet är utelämnat. Jag har ändå valt att 

använda den då den ger ett snabbt och lätt sätt att detektera bisatser. Som ytterligare 

hjälpmedel använde jag ett satsschema vari jag fyllde alla satser. De satser som kunde ha inte 

före det finita verbet, i satsadverbialställning, räknade jag som bisats.  

     Sedan dividerade jag det totala antalet meningar i stickprovet med antal bisatser och denna 

kvot ger bisatsfrekvensen. Jag har även räknat ut antalet bisatser per 1000 ord för att kunna 

relatera denna undersöknings resultat med tidigare undersökningars. 

3.3.3 Personliga pronomen 

Vad det gäller personanknytning har jag valt att räkna personord, d.v.s. personliga-, reflexiva- 

och possessiva pronomen, då förekomsten av dem enligt Björnsson (1968:37) ger ett bra 

utslag på texters läsbarhet. Ett högt värde av dess pronomen torde leda till högre läsbarhet. 

Jag har även valt att enbart räkna personliga pronomen i första person och andra person var 

för sig, då det enbart är dessa pronomen som enligt Håkansson (2003:221–222) gör en text 

mer personlig (och därmed mer talspråklig och läsbar).  

3.3.4 LIX  

Björnssons formel för LIX ser ut som följer:  

 

     Antal ord / antal meningar + (antal långa ord * 100) / antal ord  = LIX 
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För antal ord och antal meningar använde jag resultat från tidigare uträkningar. Ord med 

minst 7 bokstäver eller flera har räknats som långa ord, i enlighet med Björnssons (1968:39) 

definition för långa ord. Här tog jag Microsoft Words ordräknare till hjälp genom att markera 

ord för ord för att se hur många bokstäver de innehöll. 

 

Exempel för DN040523: 

     200 / 14 + (62 * 100) / 200=LIX 45 

 

3.3.5 OVIX 

Formeln som Hultman har utformat för att räkna ut OVIX ser ut som följer: 

 

 ln antal graford / ln totalt antal ord = x 

 2 – x = y  

 ln y / ln totalt antal ord = k (k står för konstanten) 

 1 / k = OVIX (runda av) 

 

Uträkningen av OVIX i min undersökning gick till så att jag med hjälp av sökverktyget i 

Microsoft Word gick igenom alla ord i varje stickprovsmaterial var för sig. På sätt kunde jag 

utesluta alla graford som förekom mer än en gång. Graford är ord som ser exakt likadana ut. 

Exempelvis räknas verbet var och substantivet var, som ett och samma graford, trots att de 

tillhör olika ordklasser (Hultman 1994:55). Det totala antalet ord hade jag sedan tidigare 

räknat ut med Microsoft Word (se avsnitt meningslängd). Under uträkningens gång 

avrundades delresultaten till fyra decimaler. Slutresultatet (=OVIX) avrundas dock alltid till 

heltal (Hultman 1994:62). 

 

Exempel för SvD040529: 

 ln 153 / ln 211 = 5,0304/5,3519 = 0,9399 

 2 – 0,9399 = 1,0601 

 ln 1,0601 / ln 211= 0,0584 / 5,3519 = 0,0109 

 1 / 0,0109 = 91,7431 

 OVIX 92 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten med tillhörande analys utifrån de undersökta variablerna 

var för sig. Dels presenteras resultatet utifrån undersökningsår, detta för att man skall kunna 

relatera resultaten till tidigare undersökningar och eventuellt se en utveckling över tid, dels 

presenteras resultatet utifrån tidningtillhörighet, detta för att man skall kunna utföra en 

komparativ analys mellan DN och SvD. För att belysa om läsbarhet och talspråklighet skiljer 

sig mellan de båda undersökta tidningarna.  

      

4.1 Meningslängd 

Om man ser till materialet som helhet, visar meningslängdens mönster en instabilitet. Som 

framgår av diagram 1 nedan visar materialet år 2004 en genomsnittlig meningslängd på 16,9 

ord. År 2008 däremot sjönk den till 14,2 och når således det lägsta resultatet detta år. År 2012 

steg meningslängden återigen till 17,2.  

4.1.1 Meningslängden i DN respektive SvD      

Om man ser till tidningarna var för sig, så var meningslängden år 2004 för DN 16,0. För SvD 

var den högre med 17,8. År 2008 har meningslängden sjunkit för de båda tidningarna, men är 

fortfarande högre för SvD än för DN. DN har nu en meningslängd på i genomsnitt 12,5 ord 

och SvD har ett genomsnitt på 16,0 ord. År 2012 har meningslängden slutligen stigit till 17,0 

ord för DN respektive 17,4 ord för SvD. SvD visar alltså rakt igenom undersökningen en 

högre genomsnittlig meningslängd än DN, även om de båda tidningarna under det sista 

undersökningsåret närmar sig varandra. Sammantaget kan man säga att SvD har en 

genomsnittlig meningslängd som är 11% längre än den genomsnittliga meningslängden för 

DN. 

     När man studerar tabellen med resultaten för var text för sig, kan vi se att den text som har 

störst diskrepans mellan kortaste meningen på tre ord och den längsta meningen med 51 ord 

är DN040523. Texten med minst diskrepans är SvD040529, där den kortaste meningen är på 

sex ord och den längsta är på 22. 

     Det stickprov som har det högsta genomsnittliga medeltalet vad gäller meningslängden är 

SvD041213 med en medellängd på 22,3. Det stickprov som har det lägsta medeltalet är 

DN080612 med en medellängd på 11,6 — alltså en halvering ungefär mellan de båda 

stickproven. 
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Tabell 7. Meningslängd. 

  DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

Men.l.medel  14,3 17,6 11,6 13,4 16 18 

Men.l.max 51 28 22 29 29 32 

Men.l.min 3 4 3 4 10 7 

  SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

Men.l.medel 13,3 22,3 15,2 16,8 18,4 16,3 

Men.l.max 22 39 28 25 30 49 

Men.l.min 6 5 7 5 4 4 

 

 2004 2008 2012 

Meningslängd 16,9 14,2 17,2 
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Diagram 1. Ordfrekvens per grafisk mening. 

4.1.2 Meningslängden i relation till tidigare forskning 

I Håkanssons (2003) undersökning under perioden 1990–2000 går meningslängden ner från 

17,1 till 14,6, för att sedan i denna undersökning gå upp till 16,9 år 2004, sedan ner igen till 

14,2 år 2008, och sedan återigen upp till 17,2 år 2012. Värdet för den genomsnittliga 

meningslängden har alltså åkt berg- och dalbana under perioden 1990 till 2012. Den markanta 

nedgången av meningslängden, från 39,8 år 1879 till 29,5 år 1895, som Danell hittar i sitt 

material, liksom den sjunkande makrosyntagmlängden, från 19,1 år 1945 till 16,0 år 1985, 

som Svensson (1993) ser i sin undersökning kan vi alltså inte se hos meningslängden under 

perioden 1990–2012. 

4.1.3 Läsbarhetsanalys av meningslängden  

Vi kan se att den genomsnittliga meningslängden i denna undersökning under år 2004 och 

2012 ligger över den definition på långa meningar som Björnsson ger (se sidan 6) och är 

således överlånga. Medan meningslängden år 2008 ligger i överkant på definitionen av långa 

meningar. 
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     Vad gäller meningslängd som läsbarhetvariabel, så kan vi i LIX-tolken på sidan 7 se att 

stickprovsmaterialet under åren 2004 och 2012 räknas som svår text, medan materialet år 

2008 räknas som  medelsvår. Svårighetgraden har alltså gått ner en hel del sedan 1879, då det 

högsta värdet med 39,8 registrerades. Men i förhållande till dagens texter ligger 

svårighetsgraden fortfarande relativt högt. Läsbarheten är således låg och har inte blivit högre 

sedan Håkanssons undersökning (år 2008 undantaget).  

4.2 Bisatsfrekvens 

När man studerar diagram 2 ser man att bisatsfrekvensen följer en liknande kurva som 

meningslängen, vilket inte är förvånande med tanke på vad som sägs om förhållandet 

meningsfrekvens och bisatsfrekvens (se sidan 14). 

     Genomsnittet år 2004 är 12 bisatser per text, vilket år 2008 minskar till 7,5, för att år 2012 

stiga till 11,75. Vad det gäller bisatser per 1000 ord ser vi i diagram 3 även där en liknande 

kurva. År 2004 visar undersökningen 59,5 bisatser per 1000 ord, vilket är ett väldigt högt 

värde, faktiskt det högsta värdet i jämförelse med tidigare undersökningar. År 2008 sjunker 

värdet till 36,8 bisatser, vilket i jämförelse med de andra undersökningarna kan räknas som ett 

mer normalt värde. År 2012 stiger det till höga 57,7 bisatser, vilket det är det näst högsta 

resultatet i alla undersökningar.  

4.2.1 Bisatsfrekvens i DN respektive SvD      

Om man ser till tidningarna var för sig, så visar DN återigen de lägsta resultaten. År 2004 var 

bisatsfrekvensen i DN:s ledare 10,5, medan SvD:s ledare hade ett högre resultat med 13,5 

bisatser i genomsnitt. Fyra år senare har både DN och SvD samma låga resultat med 7,5 

bisatser per text. År 2012 har frekvensen stigit till 9 för DN och hela 14,5 för SvD. 

Sammantaget är bisatsfrekvensen 24% högre för stickproven ur SvD än för stickproven ur DN 

under perioden 2004–2012.   

    Samma sak gäller bisatser per 1000 ord. År 2004 ligger DN med 53,3 bisatser betydligt 

lägre än SvD med 65,6 bisatser. År 2008 ligger de båda tidningarna nästan på samma värde, 

med 36,2 bisatser för DN och 37,5 för SvD. År 2012 är skillnaden enormt stor: DN har 46,1 

bisatser per 100 ord, medan SvD har hela 69,3 bisatser, vilket sammantaget ger en 

procentskillnad på 21% mellan stickproven ur SvD och stickproven ur DN under perioden 

2004–2012.  
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Tabell 8. Bisatsfrekvens   

 DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

Bisatser 9 12 6 9 9 9 

 SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

Bisatser 13 14 9 6 16 13 
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Diagram 2. Bisatsfrekvens 

4.2.2 Bisatsfrekvensen i relation till tidigare forskning 

Danell ser en stadig nedgång av bisatsfrekvensen från 1880-talet och framåt. Svensson ser att 

bisatsfrekvensen till en början är relativt konstant, från 1965 minskar den dock drastiskt. 

Även i Håkanssons undersökning ses en nedgång av bisatsfrekvensen.  

     Tyvärr går det inte att göra någon god jämförelse mellan tidigare forskning och min 

undersökning. Då mitt material är för litet, medförde det att värdet sköt i höjden när jag 

räknade om antalet bisatser per stickprov, till antalet bisatser per tusen ord. Jag tror inte att 

bisatsfrekvensen generellt i dagens tidningsledare ser ut så, utan jag har nog tyvärr råkat få 

med extremer i mina stickprov. Det intressanta är dock det faktum om sambandet mellan 

meningslängd och bisatsfrekvens som jag tidigare har påtalat, även ses i denna undersökning. 

4.2.3 Läsbarhetsanalys av bisatsfrekvensen 

De många bisatserna ger stickproven en i huvudsakligen hypotaktisk karaktär. En hypotaktisk 

text är oftast svårare att läsa än en parataktisk. Dock är en del av de bisatser som jag har 

funnit i stickproven s.k. att-satser och borde således vara enklare att läsa och förstå, än en text 

med t.ex. många inskott och satsförkortningar. 

4.3 Personliga pronomen och personord 

Bruket av personliga pronomen i första person och andra person är mycket begränsat i hela 

materialet. Jag hittar endast exempel ur tre texter i stickproven, en text är från DN och två är 
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från SvD. När det gäller personord, det vill säga summan av personliga, reflexiva och 

possessiva pronomen, så är genomsnittet för personord i de undersökta texterna 9 år 2004, 15 

år 2008 och slutligen 7,5 år 2012.  

4.3.1 Personliga pronomen och personord i DN respektive SvD 

DN använder i sin ledarartikel från 081212 tre personliga pronomen i första person plural: vi, 

vi och oss. SvD:s ledarartikel från 080528 använder ett personligt pronomen i andra person 

singular och tre i första person plural: du, vi, oss och vi. Slutligen hittar jag två personliga 

pronomen i första person plural, i SvD från 120601: vi och oss. 

År 2004 har DN 10 personord, år 2008 12 personord och år 2012 enbart 5 personord. SvD har 

år 2004 8 personord, år 2008 18 personord och år 2012 10 personord.  

 

Tabell 9. Antal pronomen. 

 DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

Pers.pron 2 7 3 5 0 2 

Reflex.pron 0 1 0 1 2 1 

Poss.pron 0 0 1 0 0 0 

Poss.reflex 0 0 2 0 0 0 

 SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

Pers.pron 6 1 4 6 4 6 

Reflex.pron 0 0 2 1 0 0 

Poss.pron 0 0 0 1 0 0 

Poss.reflex 1 0 2 2 0 0 

 

Tabell 10. Personliga pronomen. Antal per 100 löpord. 

 2004 2008 2012 

Pers. Pron. 2,0 2,2 1,5 
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Diagram 3. Personord. 

4.3.2 Personliga pronomen och personord i relation till tidigare forskning 

Svenssons (1993) finner att förekomsten av alla typer pronomen minskar under hela 

undersökningsperioden. De personliga pronomina följer även de detta mönster. Antalet 

personliga pronomen per 100 löpord i Svenssons undersökning ligger på 1,7 år 1945, för att 

sedan sjunka till 1,1 år 1975, och stiga något till 1,5 år 1985. I relation till min undersökning 

där antalet personliga pronomen ligger på 2,0 år 2004, för att sedan öka något  till 2,2 år 2008, 

och återigen sjunka till 1,5 år 2012. Värdena ligger i huvudsak lite över Svenssons resultat, 

vilket kan tyda på att ledartexterna har blivit mer personliga och således mindre 

informationstäta. Även Håkansson (2003) verkar vara av den uppfattningen i sin 

undersökning, där han finner en viss ökning av personliga pronomen. 

4.3.3 Läsbarhetsanalys av personliga pronomen och personord 

Pronomen är som tidigare visat sparsamt använt i stickproven. Men som vi ser i diagram 3  

ser förhållandet omvänt ut mot förhållandet för meningslängd och bisatsfrekvens. 

Förekomsten av pronomen är lågt år 2004, vilket tyder på att läsbarheten är låg. Detta år är 

meningslängden och bisatsfrekvensen hög, vilket även det ger en text med låg läsbarhet. År 

2008 däremot går användandet av pronomen upp något i undersökning. Läsbarheten torde då 

följdaktligen stiga något från tidigare undersökningsår. Detta år är meningslängden och 

bisatsfrekvensen som lägst i denna undersökning, läsbarheten har alltså även här potentiellt 

ökat, för att sedan år 2012 återigen gå ner, då pronomenfrekvensen återigen går ner, samtidigt 

som meningslängd och bisatstäthet går upp. 

    Läsbarheten i denna undersöknings stickpov är med tanke på den låga förekomsten av 

pronomen, och då framförallt de personliga pronomina, låg. Dock kan man i relation till 
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tidigare undersökningar och då främst Svenssons, se en viss ökning i bruket av pronomen. 

Detta tyder på en eventuell ökad läsbarhet över tid. 

4.4 LIX 

När det gäller läsbarhetsindex visar diagram 4 ytterligare ett annat mönster. Genomsnittet har 

minskat från år 2004 med LIX 49,  till LIX 47 år 2008. Mellan de två sista undersökningsåren 

har LIX dock stått still. År 2012 är LIX fortfarande 47. 

    Meningslängden är en del av LIX vars resultat vi kan se under avsnittet 4.1. Den andra 

delen är procentandelen långa ord. År 2004 är procentandelen långa ord för stickproven 

31,64. År 2008 sjunker värdet något till 31,25%. För att sedan år 2012 sjunka ytterligare till 

29,58%. 

      

Tabell 11. LIX och långa ord. 

 DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

LIX 45 49 43 44 45 41 

Andel långa ord % 31 31,44 31,25 29,95 29,69 21,78 

 SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

LIX 45 55 52 45 51 51 

Andel långa ord % 31,28 32,84 35,86 27,94 31,68 35,16 
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Diagram 4. Läsbarhetsindex. 

4.4.1 LIX i DN och SvD 

När man ser till tidningarna för sig, så ligger DN genomgående lägre än SvD. DN har gått 

från ett LIX på 47 år 2004, till 44 år 2008, för att ytterligare sjunka till 43 år 2012. SvD ligger 

på LIX 50 år 2004, sjunker sedan lite till 49 år 2008, för att sedan stiga två grader till 51 år 

2012. DN går alltså mot ett allt lägre LIX under undersökningens period. Medan LIX för SvD 

börjar högt, går ner något, för att slutligen år 2012 stiga till ett högre LIX än år 2004. 



28 

 

     Vad det gäller procentandelen långa ord är det SvD som genomgående har de högsta 

resultaten, undantaget SvD081212 som har lägst procentandel det året. 

4.4.2 LIX i relation till tidigare forskning 

LIX ligger alltså genomgående på ungefär samma nivåer som i Håkanssons (2003) 

undersökning, där LIX för år 1990 är 48, och för år 2000 är LIX 45.  

    När vi ser till långa ord i Svenssons (1993) och Håkanssons (2003) undersökningar, ser vi 

inte heller någon tydlig utveckling över tid. Värdet ligger hela tiden runt 30%. Långa ord 

följer alltså inte mönstret för meningslängd. Meningslängdernas variation har således någon 

annan orsak i denna undersökning. 

4.4.3 Läsbarhetsanalys av LIX  

LIX för stickproven ligger på saklitteratur enligt Björnssons LIX-tolk (se sidan 7) och räknas 

därför som svåra texter. SvD041216 närmar sig t.o.m. gränsen för facklitteratur, d.v.s. en 

mycket svår text att läsa. Något som potentiellt gör texterna SvD080528 och SvD121211 

ytterligare lite svårare att läsa, är det faktum att procentandelen långa ord ligger över 35% och 

ska då i enlighet med LIX-tolken räknas som mycket svår. Dock krävs en kvalitativ 

undersökning för att verkligen visa hur svåra de långa orden är. Som redan framhållits, kan 

vissa långa ord vara relativt enkla att förstå, medan korta ord kan vara svåra (se sidan 8).  

4.5 OVIX 

Resultatet för ordvariationsindexet visar i diagram 5 först en uppåtgående kurva för de båda 

tidningarna. År 2004 var OVIX 75, år 2008 hade det stigit till 85, medan det år 2012 slutligen 

hade sjunkit till 82. Vi kan alltså inte se någon direkt tendens för om OVIX är på väg att öka 

eller minska. Det verkar som om OVIX fluktuerar en hel del. 

 

Tabell 12. OVIX. 

 DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

OVIX 57 79 90 91 96 65 

 SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

OVIX 92 71 88 69 69 96 
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Diagram 5. OVIX. 

4.5.1 OVIX i DN och SvD 

När det gäller tidningarna var för sig kan man år 2004 och 2008 se stor spridning när det 

gäller OVIX. Det första undersökningsåret har DN ett OVIX på 68, medan SvD har ett på 81. 

År 2008 är det också en stor skillnad mellan de båda tidningarna, men nu är det DN som har 

det högsta resultatet med 91, och SvD har minskat OVIX till 79. År 2012 visar DN återigen 

det lägsta resultatet med 81, men SvD ligger mycket nära med resultatet 83.  

     DN visar alltså under undersökningsåren ett ökat OVIX. OVIX för SvD ligger ganska jämt 

under alla undersökningsåren. OVIX för de båda tidningar uppvisar år 2012 ingen större 

skillnad.  

4.5.2 OVIX i relation till tidigare forskning 

Svensson (1993) ser i sin undersökning en tendens till minskad ordvariation hos ledarspråket. 

Håkanssons (2003) å sin sida ser ingen sådan utveckling i sin undersökning, där OVIX i stort 

sett ligger still. År 1990 är  OVIX 73,8 och år 2000 är det 73,3. OVIX ligger alltså högre i 

min undersökning, än i tidigare undersökningar. Men då värdet fluktuerar mycket, kan man 

inte med säkerhet säga åt vilket håll OVIX i ledargenren är på väg.  

4.5.3 Läsbarhetsanalys av OVIX  

Stickproven visar rakt igenom ett högt OVIX (jämför med exemplen på sidan 8). Läsaren av 

dessa texter behöver således ha ett relativt stort ordförråd för att kunna tillgodogöra sig 

informationen som ges, och texterna visar en låg läsbarhet. Dock kan man inte med hjälp av 

OVIX se svårighetsgraden på orden i en text är. Även här, liksom hos LIX, krävs en kvalitativ 

undersökning av orden i texterna.  
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5. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av läsbarhetsformler och andra variabler 

undersöka genren ledare ur en läsbarhetssynvinkel med ett historiskt perspektiv. Tolv ledare 

tagna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan åren 2004 och 2012 har analyserats 

kvantitativt på syntax- och lexikonnivå.  

     Hypotesen var att språket inom ledargenren har blivit mer läsbart, dels på grund av den 

språkvård och upplysning om läsbarhet som pågår, dels på grund av att skiftspråket i dagens 

samhälle sägs ha blivit mer talspråkligt i och med den s.k. intimiseringen. En annan hypotes 

var att DN som är en liberal tidning använder sig av ett enklare språk än SvD som är en 

moderat tidning, en hypotes som formulerats med anledning av vad tidigare undersökningar 

har visat. Men det faktum att DN på sin hemsida påtalar vikten av lättillgänglig information 

för läsarna styrkte min hypotes (på SvD hemsida har jag inte kunnat hitta något liknande). 

     Resultaten visar att ledargenren förvisso har blivit mer läsbar över tid; dock visar 

resultaten igen entydighet om vilken väg genren är på väg att ta vad det gäller läsbarhet och 

talspråklighet. Det kan kanske vara så som Håkansson (2003:226) säger om sin undersökning 

att förändringar av syntaxen verkar ske i intervaller.  

     Ledargenren är enligt de kvantitativa resultaten fortsatt en svår genre att läsa med 

förhållandevis låg läsbarhet och en relativt hög skriftspråklighet. Stickproven visar på långa 

meningar med många bisatser. En kvalitativ studie kanske skulle visa ett annat resultat. 

Kanhända att de långa meningarna beror på samordning, som är ett talspråksdrag, eller att 

bisatserna efter omständigheterna inte vållar så stora problem för läsaren trots allt, med tanke 

på vad Josephson säger om bisatser och talspråklighet (se sidan 5). Vid en snabb överblick av 

stickproven kan jag dock inte hitta många exempel på det.  

     Angående förhållandet meningslängd och bisatsfrekvens ställer både Svensson (1993:54) 

och Håkansson (2003) sig frågan: är det de kortare meningslängderna som gör att 

bisatsfrekvensen sjunker? Eller är det tvärtom färre bisatser som gör meningarna kortare? Jag 

sällar mig nog till Håkansson hypotes om att det är ”en minskad bisatsfrekvens som driver 

utvecklingen mot en minskad meningslängd” (2003:220). Jag tror att de som aktivt försöker 

skriva en text med hög läsbarhet, snarare försöker att undvika bisatser av olika slag, än att 

med vilja dra ner på antalet ord. 

     Ledargenren visar inte heller någon större läsbarhet eller talspråkliga drag när man ser till 

användandet av pronomen, och då särskilt de personliga pronomina. Inte särskilt många 

pronomen förekommer i stickproverna. Om man ser över tid har dock en viss förändring skett. 

I tidigare undersökningar förekom ännu färre personliga pronomen. Så ett visst genomslag har  
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du-reformen ändå haft. Jag hade dock personligen förväntat mig att ledargenren idag skulle 

vara ännu mera ”du” med läsaren, med tanke på vad som säga om intimisering, och att 

försöka nå fram i dagens mediabrus. Ledargenren verkar fortfarande vilja hålla fast vid sin 

prestige och bilden av en allvetande opinionsbildare.    

     Resultatet av LIX-undersökningen visar även den en ledartext med låg läsbarhet. Men över 

tid har ledartexten förmodligen blivit enklare att läsa, med tanke på att att meningslängderna 

har minskat sedan 1800-talet. Meningslängderna har dock varierat under den undersökta 

perioden 2004–2012, och har gått från högt, till lägre, till högt igen. Medan andelen långa ord 

har gått ner något under perioden. Intressant är att det är den höga andelen långa ord i 

stickproven  som ”trissar” upp LIX år 2008. År 2012 är det istället de långa meningarna som 

håller uppe LIX på en fortsatt hög nivå. 

     Undersökningen av OVIX visar även den på en genre med låg läsbarhet. Läsaren behöver 

ha ett stort ordförråd för att kunna tillgodogöra sig innehållet i ledartexterna. I övrigt verkar 

ordvariationen i denna undersökning, med tanke på de stora individuella skillnaderna mellan 

stickproven, mer visa på författarens preferenser och temat för ledaren, snarare än 

tidningstillhörighet eller kanske till och med tillhörigheten till ledargenren. 

     Sammanfattningsvis kan man säga att ledaren är en genre med låg läsbarhet när man ser 

till de undersökta variablerna. Den innehåller en hög frekvens av variabler som ger en svårläst 

text och en låg frekvens av variabler som gör en lättläst text. De kvantitativa resultaten visar 

på en låg talspråklighet, det vill säga ledargenren är med dagens mått mätt mycket 

skriftspråklig. En brasklapp ska dock lämnas, en kvalitativ undersökning av variabler såsom 

bisatser och långa ord hade eventuellt kunnat visa på en viss talspråklighet. Dock har 

ledargenren i förhållande till tidigare forskning av densamma, blivit mer läsbar, särskilt om 

man ser till den tidiga undersökningen av ledargenren på 1800-talet.  

     DN är den tidning som sammantaget visar den största läsbarheten och skulle således 

potentiellt vara lättare att läsa än SvD. Dock kan sägas att SvD under de två sista 

undersökningsåren använder fler personliga pronomen än vad DN gör. Detta verkar emellertid 

inte haft någon inverkan på de övriga variablerna. Jag vågar således dra slutsatsen att av 

stickproven visar DN den högsta läsbarheten. 

     Hypotesen om en ”enklare” ledargenre har följdaktligen delvis kunnat verifieras. 

Ledargenren har blivit mer läsbar över tid, men i förhållande till andra av dagens genrer är 

den svårläst. Likaså har hypotesen om att ledaren i DN skulle vara lättare att läsa än ledaren i 

SvD, även den verifierats. 
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Avslutningsvis kan säga att en eventuell framtida undersökning skulle kunna komplettera 

denna undersöknings kvantitativa metod, med en kvalitativ metod, för att finna hur de 

försvårande dragen i tidningsledaren egentligen ser ut. Dessutom skulle jag vid en framtida 

undersökning använda mig av ett större testmaterial, för att undvika att eventuella extremfall 

får för stort utslag i reultatet. Det skulle även vara intressant att göra en komparativ analys 

mellan två genrer, exempelvis tidningsledare och riksdagsmaterial (liknande den som 

Svensson 1993 har gjort). 
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7. Bilagor 

Tabell 13. Sammanställning av alla undersökta variabler. 

 DN040523 DN041210 DN080612 DN081212 DN120526 DN121214 

Ord totalt 575 621 457 536 545 552 
Ord urval 200 194 208 207 192 198 
Meningar 14 11 18 15 12 11 
Långa ord 62 61 65 62 56 45 
Graford 119 135 150 150 143 128 
Men.l.medel  14,3 17,6 11,6 13,4 16 18 
Men.l.max 51 28 22 29 29 32 
Men.l.min 3 4 3 4 10 7 
Bisatser 9 12 6 9 9 9 
Pers.pron 2 7 3 5 0 2 
Reflex.pron 0 1 0 1 2 1 
Poss.pron 0 0 1 0 0 0 
Poss.reflex 0 0 2 0 0 0 
LIX 45 49 43 44 45 41 
Andel långa ord % 31 31,44 31,25 29,95 29,69 21,78 
OVIX 57 79 90 91 96 65 

 

 SvD040529 SvD041216 SvD080528 SvD081212 SvD120601 SvD121211 

Ord totalt 585 564 499 392 329 456 
Ord urval 211 201 198 202 202 217 
Meningar 16 9 13 12 11 14 
Långa ord 66 66 72 57 65 76 
Graford 153 133 143 132 152 159 
Men.l.medel 13,3 22,3 15,2 16,8 18,4 16,3 
Men.l.max 22 39 28 25 30 49 
Men.l.min 6 5 7 5 4 4 
Bisatser 13 14 9 6 16 13 
Pers.pron 6 1 4 6 4 6 
Reflex.pron 0 0 2 1 0 0 
Poss.pron 0 0 0 1 0 0 
Poss.reflex 1 0 2 2 0 0 
LIX 45 55 52 45 51 51 
Andel långa ord % 31,28 32,84 35,86 27,94 31,68 35,16 
OVIX 92 71 88 69 69 96 

 


