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Sammandrag 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den rent språkliga skillnaden mellan morgon- och 

kvällstidningar med kvantitativ och kvalitativ metod. En enkätundersökning av typen blindtest 

har också genomförts för att bredda resultatet. Nyhetsartiklarna behandlar samma ämne och är 

publicerade 060918 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Expressen 

samt Aftonbladet. Resultatet visar att morgontidningarna har ett mer nominalt språk och 

kvällstidningarna verbalt; kvällstidningarna har ett verbval och en personomnämning som 

vetter mot det personliga medan morgontidningarna är mer formella och distanserade. 

Skillnaderna i artiklarnas stycken är markant mellan medierna; kvällstidningarna har något 

lägre språklig komplexitet jämfört med morgontidningarna. Den kvalitativa undersökningen 

av innehållet pekar mot att uppdelningen morgon- kontra kvällstidning skulle vara för snäv. 

En mer nyanserad uppdelning fås genom att placera tidningarna på en skala där DN och EXP 

är varandras motpoler och där de övriga står i förhållande till dessa: 

DN  <  SDS  <  GP  <  AB  <  EXP 

Skalan uppvisar vissa likheter med resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Det 

visade sig vara svårt för informanterna att avgöra om ett utdrag kom från en morgon- eller 

kvällstidning. Informanterna hade klara åsikter om vad som kännetecknar en kvällstidning 

men fann också dessa tecken bland morgontidningarna varvid dessa fick mer vacklande svar 

och motiveringar.  
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1    Inledning 
 
I princip alla vuxna svenskar kommer i daglig kontakt med någon form av dagstidning och 

konkurrensen är hård för tidningarna att sälja nummer. Denna ständiga kontakt med 

dagstidningar gör att läsaren skapar sig en uppfattning om hur morgon- och kvällstidningar 

fungerar språkligt och får förväntningar på medierna. Den allmänna uppfattningen tycks vara 

att morgontidningar informerar stelt och opersonligt, kvällstidningar underhåller med snudd 

på skvaller. Nationalencyklopedin beskriver kvällstidningar som en ”lösnummerförsåld 

tabloidtidning med inriktning på sensationella nyheter, bilder, sport och nöjen”. 

Morgontidningar förklaras vara avsedda för spridning bland allmänheten och innehåller 

allmänna nyheter (Nationalencyklopedin, sök morgontidning resp. kvällstidning). 

 Om man i en artikel skalar bort bilder, rubriker, underrubriker och har ren text framför 

sig som behandlar samma nyhet, är det i så fall språket som gör att kvällstidningar kanske 

klassas till sensationslystna nyhetsförmedlare och morgontidningar mer dämpade? Skiljer sig 

språket i respektive informationsmedium åt och på vilket sätt? Eller är det läsarens 

förväntningar på respektive medium som avgör hur texterna uppfattas?  

Med denna uppsats avser jag undersöka om det finns rent språkliga skillnader mellan 

morgon- och kvällstidningar. 

 

 

1.1    Syfte 
 
I denna uppsats analyserar jag artiklar ur Sveriges största morgontidningar respektive 

kvällstidningar som behandlar samma nyhet. Genom att analysera artiklar som behandlar 

samma nyhet vill jag se om det går att peka på detaljer som rent språkligt skiljer medierna åt. 

Syftet är alltså att undersöka vad som skiljer sig rent språkligt mellan morgon- och 

kvällstidningar. Jag vill med resultatet kunna konstatera om språket i sig är en avgörande 

faktor för att se om en text är typisk för en kvällstidning respektive morgontidning.  

Min hypotes är att kvällstidningarna har ett mer dramatiskt ordval. Morgontidningarna 

tror jag undviker starka ordval och förstärkande prefix. Jag tror också att det finns en tydlig 

innehållslig skillnad mellan morgon- och kvällstidningarna. 
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1.2    Anknytning till tidigare forskning 
 
1974 publicerades Margareta Westmans avhandling Bruksprosa där hon genomförde en 

kvantitativ studie av fyra olika texttyper: broschyrer, tidningar, debattartiklar samt läroböcker. 

Sammanlagt analyserads 28 artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska 

Dagbladet, Expressen, Aftonbladet samt i viss mån veckotidningen Vi. Westman 

sammanställde lexikala och syntaktiska data och räknade ut frekvenser för språkliga drag för 

att på så vis peka på skillnader mellan texttyperna (1974:17 ff).  

 Hans Strand undersökte i Nusvenskt tidningsspråk (1984) morgon-, kvälls- och 

veckotidningar. Morgontidningarna representerades av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Arbetet, kvällstidningarna av Aftonbladet, 

Expressen, Göteborgstidningen och Kvällsposten. Strands resultat visade bland annat att 

morgontidningarna hade ett mer nominalt språk och kvällstidningarna ett mer verbalt samt att 

kvällstidningarna hade ett ordval som gav en mer personlig ton. Kvällstidningarna kom ofta i 

en slags mellanposition, omgiven av morgon- och veckopress. 

I Språk och offentlighet – om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten 

undersökte Jan Svensson bland annat politiska nyhetsartiklars förändring under perioden 

1945-1985 (1993:122-149). Artiklarna var publicerade i Arbetet, Arbetarbladet, Dagens 

Nyheter, Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet och rörde i störst utsträckning 

inrikespolitik, men även utrikespolitik och artiklar av mer allmän karaktär fanns i materialet. 

Svenssons resultat visade att substantiven under perioden 1945-1985 blev vanligare på 

pronominas bekostnad, adjektiv och particip blev ovanligare medan verben tog upp allt större 

kvot. Svensson uppmätte också en tendens för stigande användning av räkneord och 

konstaterade att egennamn blivit allt vanligare, vilket han trodde kan ha sin förklaring i en 

ökad personcentrering. 

Inte någon av ovanstående tidigare undersökningar använde sig av artiklar som 

behandlade samma händelse. Detta vill jag göra i min uppsats för att kunna peka på de 

skillnader och likheter som finns i artiklar som återger en enskild händelse. Eftersom 

medierna och deras förutsättningar står under en ständig förändring är det dessutom av 

intresse att ha en uppdaterad kvantitativ undersökning av detta slag.  
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1.3    Uppsatsens disposition 
 
I det följande ges en beskrivning av uppsatsens disposition. Kapitel 2 behandlar uppsatsens 

metodval där val av analysmetod och vilken litteratur som står till grund för denna redovisas. 

En viss del av de metoder som används vid analys av undersökningsmaterialet beskrivs under 

respektive avsnitt och där finns också en mer utförlig förklaring om detaljer i 

tillvägagångssättet. I nästföljande kapitel redogörs för materialet som skall analyseras och 

vilka kriterier jag har ställt upp för val av tidning och händelse som artiklarna behandlar.  

Resultatet av undersökningen presenteras i kapitel 4. För att underlätta för läsaren 

behåller jag den röda tråden i framställningen genom att börja med klassificering av 

artiklarnas enskilda ord till att gå till syntaktiska förhållanden och avsluta med analys av 

artiklarnas stycken samt en kvalitativ analys av innehållet. Resultatet diskuteras i avsnitt 4.4. 

En enkätundersökning av typen blindtest har även genomförts för att bredda resultatet i 

kapitel 4 och resultatet av denna återfinns i kapitel 5. I den avslutande diskussionen i kapitel 6 

knyter jag samman resultatet från enkätundersökningen och resultatet från undersökningen 

som genomfördes i kapitel 4.  

 

 

2    Metod  
 
I uppsatsen analyserar jag undersökningsmaterialet både kvantitativt och kvalitativt. Den 

kvantitativa delen består i att jag beräknar och sammanställer exempelvis nominalkvoter för 

texten, hur stor del olika ordklasser upptar av texten, undersöker materialets språkliga 

komplexitet och jämför i viss mån mitt resultat med de resultat Westman och Strand kommer 

fram till i sina avhandlingar. För att avgränsa undersökningen utelämnar jag rubrikanalys, 

läsbarhetsanalys och i de allra flesta fall också djupdykningar i underordnade kategorier i 

exempelvis olika slags typer av bisatser och satsdelar1. 

Inledningsvis har jag grammatiskt delat upp orden i undersökningsmaterialet efter 

ordklasstillhörighet utifrån Ulla Stroh-Wollins Koncentrerad nusvensk formlära och syntax 

                                                           
1Björnsson menar i Läsbarhet att rubriker och bildtexter skall hoppas över i läsbarhetsberäkningen och detta 
tillämpar jag också i denna uppsats (1968:67). Jag är medveten om att Westman inkluderar rubriker, 
underrubriker, bildtexter och övrig text som tillhör artikeln i sin undersökning. Detta gör Westman med hänsyn 
till lärobokstexter, som också undersöks i hennes avhandling, där sådan text upptar ca 13 procent av det totala 
antalet ord och i vissa fall upp till 40 procent. Av tidningsmaterialet i Westman består 6,41 procent av totalt  
21 764 ord av sådan extratext. Westman separerar dock löptext från extratext vid beräkning av genomsnittligt 
antal ord per makrosyntagm. I ordklassberäkningen är rimligtvis den procentuella skillnaden mycket liten i min 
undersökning om extratext skulle medräknas. Jag anser därför att resultatet från min undersökning i hög 
utsträckning är jämförbart med Westman. Strand undersöker endast löptext. 
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(1998) och Manual för grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska av Ulf Teleman 

(1974). Klassificeringen av orden har skett med tanke på dels ordets lexikala roll och dels hur 

det fungerar syntaktisk. Utifrån denna klassificering beräknar jag hur stor del de olika 

ordklasserna upptar i texten. Jag undersöker också artiklarnas stycken kvantitativt: hur de är 

uppbygga och hur de tillsammans sammanlänkar artikeln till en helhet.  

För att undersöka komplexiteten i texterna har jag analyserat ordmängden i 

makrosyntagmerna och fundamenten i dessa2. Ulf Teleman menar att ett enkelt mått på en 

texts grammatiska komplexitet är att beräkna antalet ord per makrosyntagm (1974:10). Då en 

makrosyntagm har relativt fast struktur skulle det då innebära att ju fler ord som kan sättas 

inom dess struktur, desto mer komplex torde den vara. Om makrosyntagmen innehåller en 

eller flera bisatser torde komplexiteten rimligtvis också öka. Ett ordrikt fundament, det som 

föregår det finita verbet i huvudsats, gör makrosyntagmen vänstertung och kan då uppfattas 

som svårläst och/eller informationstung (Jörgensen och Svensson 1987:136-146). Att då 

beräkna antal ord i fundamentet och förekomsten av bisatser i detsamma skulle kunna visa på 

en viss komplexitet.  

 Den kvalitativa undersökningen av materialet består av att jag undersöker om det 

förekommer till exempel ovanliga ord och hur tidningarna förhåller sig till ordvalet. Jag 

undersöker också om det finns en strävan efter att skapa en personlig relation med läsaren och 

till ämnet, dels genom att se hur personer i materialet omnämns och dels ordval och 

satskonstruktioner som tyder på en formell eller informell hållning. Även innehållet i dess 

helhet kommer att undersökas kvalitativt. Metoden jag använder vid innehållsanalysen utgår 

från Britt Hulténs Journalistikanalys – en introduktion (2000) och presenteras närmare i 

avsnitt 4.3.3. Risken med en kvalitativ textundersökning är att en viss subjektivitet kan lysa 

igenom. Då jag vetenskapligt, noggrant och metodiskt granskar undersökningsmaterialet och 

ger väl underbyggda exempel torde borga för att subjektivitet förhindras och resultatet bli 

representativt för materialet.  

Vid analysen använder jag mig som nämnts också av Margareta Westmans avhandling 

Bruksprosa publicerad 1974 och Hans Strands Nusvenskt tidningsspråk (1984) som berördes i 

avsnitt 1.2. Westman beräknar grammatiska och syntaktiska data för lärobokstexter, 

tidningstexter, broschyrtexter och debattexter. Dock har avhandlingen mer än 30 år på nacken 

vilket kan vara ett validitetsproblem eftersom mediesystemet, enligt Hadenius och Weibull 

(2003), genomgått stora förändringar och särskilt från och med 1990-talet har det skett 

grundläggande omställningar. Ytterligare ett problem i att jämföra Westmans undersökning 

                                                           
2 Termen makrosyntagm definieras i 4.2.1. 
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med min är att hennes tidningstexter består av, som nämnts, artiklar från Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet samt i viss mån 

veckotidningen Vi. Westman har alltså slagit samman resultat ur de tidningar som jag i min 

undersökning skiljer åt. Trots dessa nackdelar med att genomföra en jämförelse tror jag att det 

kan vara av intresse att se skillnaderna och peka på vilka de är. Strand uppdelar förvisso sina 

resultat i morgon-, kvälls-, och veckotidningar men, i likhet med Westman, är avhandlingen 

över 20 år gammal och risken föreligger att resultatet inte är giltigt för 2006. De kvantitativa 

metoder som Westman och Strand använder utnyttjar jag i stor del, dock betydligt avgränsat. 

Jag gör ingen jämförelse med Svenssons undersökning, som nämndes i samband med 

anknytning till tidigare forskning i avsnitt 1.3, då den inte baseras på några kvällstidningar 

utan enbart morgontidningar. 

En stor del av resultatet, både det kvantitativa och kvalitativa, som framkommer under 

analysarbetet diskuterar jag med utgångspunkt i Metoder för brukstextanalys av Lennart 

Hellspong (2001) och Vägar genom texten av Lennart Hellspong och Per Ledin (1997). Jag 

har valt att använda de som jag ansett för uppsatsen relevanta delar i en strukturell 

analysmetod (2001:61 ff) och stilanalys (2001:68 ff). Med en strukturell analys ser jag främst 

till den textuella strukturen i undersökningsmaterialet: en kvantitativ och kvalitativ 

beskrivning av språket och kompositionen. Med stilanalysen undersöker jag om materialet 

skiljer sig sinsemellan mellan medierna i språk och stil. I Hellspong och Ledin utgår jag från 

kapitel 7 i Vägar genom texten (1997:65-114) som behandlar texters form och texutella 

struktur.  

Alla undersökta ord och språkliga förekomster som presenteras har beräknats med 

yttersta noggrannhet men detta till trots har jag säkerligen inte kunnat undvika fel i 

klassificeringen. Min förhoppning är att de är fördelade över materialet och på så vis inte 

nämnvärt påverkar resultatet i sammanställningen. 

 

 

3    Material och urval 
 
Som representanter för morgontidningarna har jag valt Dagens Nyheter (DN), Göteborgs-

Posten (GP) och Sydsvenska Dagbladet (SDS). Anledningen till detta val är att jag vill 

undersöka tidningar med stor upplaga samt viss geografisk spridning. Detta eftersom olika 

geografiska områden kanske kan ha skilda journalistiska traditioner. Om så är fallet undviker 

man att resultatet enbart gäller i en viss region. Jag är medveten om att jag har valt 
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morgontidningar från endast den södra delen av Sverige. Skälet till detta är att de valda 

tidningarna har en stor och samtidigt varierad läsekrets.  

Sverige har två stora aktörer på kvällstidningsfronten: Aftonbladet och Expressen. 

Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen är lokala upplagor av Expressen och deras nationella 

nyheter är fullständigt eller i stort desamma som i Expressen. Därför utelämnas dessa i 

undersökningen och undersökningen utgår bara från Aftonbladet (AB) och Expressen (EXP).  

DN har spridning mer eller mindre i hela riket och även GP och SDS täcker stora 

regionala områden. Vid jämförelse av DN köpt i Malmö och DN från Stockholm visade det 

sig att Malmöversionen innehöll valprognoser medan Stockholmsversionen innehöll 

valresultat. För att garantera resultatets giltighet i min analys använder jag tidningar från 

respektive hemstad: DN från Stockholm, GP från Göteborg samt SDS:s Malmöutgåva. Då 

både EXP och AB har tryckerier i södra Sverige ser jag inget problem att undersöka exemplar 

köpta i Malmö även om huvudkontoret för respektive tidning finns i Stockholm.  

Ägandeförhållanden skiljer sig till viss del mellan tidningarna som undersöks; Bonnier 

AB står som ägare till den större delen av materialet: Expressen, Dagens Nyheter och 

Sydsvenska Dagbladet. GP-koncernen har som moderbolag Tidningsaktiebolaget Stampen, 

Aftonbladet ägs till ungefär hälften av Schibsted ASA och den andra hälften av 

Landsorganisationen (se under respektive tidning i litteraturförteckningen). Jag tror dock inte 

att ägandeförhållanden spelar in på resultatet i undersökningen. Bonnier AB, som är ägare till 

hälften av tidningarna i undersökningen, äger dessutom både morgon- och kvällstidningar.  

 Mina kriterier för urvalet av det material som skall undersökas är att nyheten skall vara 

en uppmärksammad händelse som fått stort utrymme i samtliga medier.  Genom att använda 

en och samma händelse kan det bli möjligt att få jämförbara resultat vad gäller typ av ord som 

är mest frekventa och även kunna peka på skillnader i ordval. Som jag nämnde i avsnitt 1.1 

förväntar jag mig att ordval och innehåll skiljer sig mellan medierna.  

Jag har valt att i denna uppsats följa valutgången i riksdagsvalet 2006. Artiklarna jag 

analyserat är samtliga publicerade den 18 september 2006, alltså måndagen efter valet. Då 

valresultatet blev klart sent dagen innan, den 17 september, har artiklarna till stor del skrivits 

under stark tidspress för att kunna tryckas i nästkommande dags tidning. Jag ser inte detta 

som något problem i min analys då detta är ett vanligt fenomen vad gäller tidningar och 

deadlines. I min uppsats har jag uteslutit krönikor och analyser då de ofta har en personlig 

prägel och därför kan komma att ändra resultatet till den grad att det inte längre är 

representativt för nyhetsartiklar i morgontidningar och kvällstidningar. Direkta återgivelser av  
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typen ”avskedstalet ord för ord” är också uteslutna. Artiklarna är alla enligt signatur skrivna 

av olika journalister. 

Samtliga tidningar i min undersökning klassas som storstadspress (Hadenius & Weibull 

2003:85 ff). Det är totalt fem dagstidningar, varav tre morgontidningar och två 

kvällstidningar, som jag undersöker. Samtliga tidningar i undersökningen har vikt många 

sidor och artiklar åt att redovisa valresultatet och jag har därför vid urvalet tagit hänsyn till 

dels storleken på artikeln och dels ämnet. Artiklarna har relativt lika upplägg ämnesmässigt. 

Jag analyserar brödtexten och ingressen; bildtexter, rubriker och underrubriker är således 

utelämnade. Jag undersöker två artiklar per tidning, sammanlagt ca 700–1000 ord per tidning. 

Ordmängden skiljer sig totalt sett mellan medierna, de undersökta artiklarna från 

kvällstidningarna innehåller 1378 ord och morgontidningarna 2649. Då alla beräkningar i 

undersökningen sker utifrån grupperingen morgon- respektive kvällstidning och inte det totala 

antalet ord är resultatet fortfarande till allra största del jämförbart. Dock kan det uppstå 

problem vid en framtida användning av resultatet och det kan istället fungera mer som en 

fingervisning om det språkliga draget i respektive medium. Det kan dessutom vara vanskligt 

att utläsa något generellt resultat då det är ett stickprov från tidningar utgivna på en och 

samma dag.  

Artiklarna jag valt att undersöka är: Borgerliga alliansen tar över makten (DN1), 

Persson tackar för sig efter valförlusten (DN2), Alliansen jublar över valsegern (GP1), Göran 

Persson tackar för sig (GP2), Reinfeldt stor segrare när alliansen vann (SDS1), Fredrik 

Reinfeldt: Det känns historiskt (SDS2), Grattis, älskling (AB1), Äntligen är segern vår! 

(AB2), En tröst i natten (EXP1) samt Hon kan ta över (EXP2).  

Tidningarna har olika politiska sympatier. Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk, 

Expressen är liberal, Göteborgs-Posten uppger sig ha en liberal politisk tendens, Dagens 

Nyheter och Sydsvenska Dagbladet anser sig vara oberoende liberala (se litteraturförteckning 

under respektive tidning). Tidningarna framhäver dock att den politiska prägeln finns i 

ledarmaterialet och ibland i vida ramar i kulturredaktionen, övrig nyhetsrapportering är 

således ideologiskt obunden. Det kan tänkas att det faktum att artiklarna behandlar en politisk 

händelse spelar in på resultatet i förhållande till om en annan icke-politisk nyhetsrapportering 

analyserats. Valutgången i riksdagsvalet är en händelse som rör, eller åtminstone borde röra, i 

stort sett den hela tidningsläsande befolkningen i Sverige. Reportage från denna händelse tror 

jag därför borde vara återgivna på ett sätt som i stort inte avviker från tidningarnas generella 

icke-politiska nyhetsrapportering. En avvikelse av detta slag kan dock komma att visa vissa 

utslag i den kvalitativa delen i uppsatsen.  
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4    Analysresultat av morgon- och kvällstidningar  
 
I detta kapitel analyseras undersökningsmaterialet enligt metod som presenterades i kapitel 2.  

Resultatet kommer till viss del att jämföras med Westmans och Strands resultat. Kapitlet är 

uppdelat i avsnitt som behandlar lexikal analys av det enskilda ordet (4.1), syntax (4.2) samt 

textbindning och innehåll (4.3). Resultatet diskuteras i avsnitt 4.4. 

 

 

4.1    Lexikal analys 
 
I följande avsnitt behandlas de lexikala förhållanden som återfinns i undersökningsmaterialet. 

Syftet är att se hur texten i undersökningsmaterialet fördelas i de olika ordklasskategorierna 

för att på så vis se lexikala skillnader mellan medierna. Jag låter substantiv, adjektiv och verb 

få egna avsnitt i 4.1.1-4.1.3. En lätt beröring av andra ordklasser samt övriga lexikala 

observationer finns i avsnitt 4.1.4. I detta avsnitt har jag även undersökt vissa lexikala 

förhållanden, som t.ex. användningen av mer eller mindre exakta klockslag, förekomsten av 

tidsadverbial och åldersuppgifter hos de intervjuade i artiklarna, något även informanterna 

som deltog i enkätundersökningen (se kapitel 5) tog fasta på, 

 

 

4.1.1    Substantiv 
 
Vid sammanräkningen av substantiv låter jag samtliga underkategorier ingå såsom 

egennamn3, abstrakter, tingbeteckningar, adjektiv- och verbalsubstantiv. Av den totala 

mängden är 28,6  procent av morgontidningarnas ord substantiv jämfört med 25,1 procent hos 

kvällstidningarna4. I Westmans undersökning har resultatet för den totala andelen substantiv i 

tidningstexterna lagt sig mellan mitt resultat för morgon- och kvällstidningar med 27,30 

procent substantiv. En del i förklaringen till skillnaden i substantivanvändningen kan finnas i 

att kvällstidningarna tenderar att använda personligt pronomen istället för egennamn. Av 

orden i morgontidningarna är 8,6 procent pronomen jämfört med 10,7 procent i 

kvällstidningarna – i Westman 11,47 procent. Morgontidningarna använder fler substantiv 

                                                           
3 Det finns ett problem med att räkna Fredrik Reinfeldt som två substantiv då reportrarna ytterst sällan skulle 
skriva bara Fredrik. Jag är medveten om detta problem men för att vara konsekvent i min metod räknar jag 
Fredrik Reinfeldt som två substantiv. Sammansatta efternamn av slaget Lundby-Wedin räknas som ett substantiv. 
4 I min undersökning är samtliga resultat avrundat med en decimal. Detta gör också Strand medan Westman 
använder två decimaler. Skillnaden i resultatsredovisningen kan tyckas vara ologisk med användandet av en eller 
två decimaler. Detta har sålunda sin orsak i att jag inte ingriper i Westmans resultat. 
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jämfört med kvällstidningarna på bekostnad av pronomen och verb vilket gör texten mer 

nominal och kvällstidningarna istället mer verbal (Hellspong & Ledin 1997:78). Detta 

återkommer jag till i avsnitt 4.1.3.  

Av det totala antalet ord är 6,6 procent sammansatta substantiv i morgontidningarna 

jämfört med 4,9 procent i kvällstidningarna5. I Westman är 6,99 procent av orden 

sammansatta substantiv, alltså fler än i både morgon- och kvällstidningarna i min 

undersökning. Nyhetsvalet spelar säkerligen en roll i resultatet då det frambringar ord som 

partiledare, maktskifte och riksdagsval. Det finns en vilja att noga precisera yrkesbeteckning 

vilket i sin tur kan ha lett till att många substantiv är sammansatta, särskilt bland 

morgontidningarna (Hellspong och Ledin 1997: 67). Denna precisering syns i ord som 

partiledare och statsminister som är ofta återkommande som epitet eller i stället för 

egennamn vid personbenämning som jag återkommer till nedan.  

Vad gäller enskilda ordval använder sig både morgon- och kvällstidningar av ett mer 

laddat ordval, både bland sammansatta substantiv med ett förstärkande förled, och bland enkla 

substantiv6. Exempel på dessa är rysare, rekordresultat, segervinden, promenadseger och 

segervrål. Utav den totala mängden substantiv hos medierna, exklusive egennamn, är 6,6 

procent av morgontidningarnas substantiv starkare laddat eller har ett förstärkande förled 

jämfört med kvällstidningarnas 6,1 procent. Kvällstidningarna har alltså något färre.  

Det förekommer hos morgontidningar en viss strävan att välja ett ”svårare” ord: 

Göteborgs-Posten använder parallellt i stället för samtidigt vid flera tillfällen. Ett ordval av 

detta slag skulle kunna tyda på en vilja att ge texten en mer akademisk eller byråkratisk ton. 

En liknande ton kan skapas genom att använda citationstecken som exempelvis DN1: 

”kosackvalet”. Man skulle kunna anta att citationstecknen visar att DN inte riktigt accepterar 

uttrycket eller vill markera att det inte är ett ordval de själva skulle välja om inte det vore det 

slags skällsord som användes när det begav sig 1928. 

Westman menar att egennamn ”bidrar till att göra framställningen konkret och åskådlig” 

(1974:74). Vad som är värt att notera är att det aldrig i morgontidningar förekommer endast 

förnamn på de inblandade utan alltid för- och efternamn eller bara efternamn. Expressen är 

den enda tidningen i undersökningsmaterialet som använder enbart förnamnet vid enstaka 

tillfällen och i något fall med en slags retorisk funktion. Tidningarna tycks ha en tradition att 

benämna politiker vid deras fullständiga yrkesbeteckning med epitet eller apposition. Man 
                                                           
5 Jag har räknat utifrån Telemans beskrivning där ett substantiv räknas som sammansatt när det består av delar 
som kan delas upp i mindre självständiga ord med i stort sett oförändrad betydelse (1974:224). 
6 Undersökning av starkt ordval kan tyckas något godtycklig med tanke på risken med subjektivitet. Jag har efter 
bästa förmåga behållit ett objektivt vetenskapligt bearbetande av materialet och av denna anledning väljer jag att 
låta dessa resultat ingå i uppsatsen. 
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väljer att skriva, med exempel från DN2; Linnéa Björnstam, ombudsman vid LO-distriktet i 

Stockholm, även om personen i fråga inte innehar en mer inflytesrik post än så. Tabell 1 visar 

förekomsten av olika sätt att benämna personer i artiklarna i procent av summan av det totala 

omnämnandet av personer. Förekomsten av användning av för- och efternamn, enbart 

förnamn, enbart efternamn, apposition, pronomen, titel- och yrkesbeteckning eller epitet, har 

analyserats i samtliga makrosyntagmer i texten. Endast beteckningar i tredje person har 

sammanställts, repliker eller referat av typen ”vi vann” ingår således inte i beräkningen. 

Exemplet Linnéa Björnstam, ombudsman vid LO-distriktet i Stockholm (DN2) räknas därmed 

som 1 för- och efternamn och 1 apposition.  

 
 

Tabell 1.  Procentuell förekomst av benämningssätt av personer i texten av det totala antalet benämningar i 
tredje person. 
 
  Morgontidningar Kvällstidningar 

För- och efternamn 44,3 % 32,4 % 

Enbart efternamn 6,1 % 3,0 % 

Enbart förnamn 0 % 13,7 % 

Titel 6,0 % 4,9 % 

Epitet 16,8 % 11,8 % 

Apposition 3,4 % 1,0 % 

Pronomen  23,5 % 33,3 % 

 

 

Som tabell 1 visar har morgontidningarna till stor del, 44,3 procent, benämnt personer i 

texten med både för- och efternamn jämfört med kvällstidningarnas 32,4 procent. 

Formaliteten i morgontidningarnas benämning förklaras av att det i högre grad än i 

kvällstidningarna används både för- och efternamn, enbart efternamn, titel, epitet och 

apposition. Kvällstidningarna å andra sidan påvisar i jämförelse med morgontidningarna en 

mer informell hållning till läsaren och de omnämnda personerna med frekvent användning av 

enbart förnamn och pronomen. Strand (1984:118) påpekar att det kan visa en strävan hos 

morgontidningarna att framstå som formell, neutral, saklig och objektiv medan 

kvällstidningarna försöker däremot i högre utsträckning upprätta en slags personlig kontakt  

dels med ämnet som behandlas i artiklarna och dels med läsarna. Det tror jag späder på den 

formella hållningen i morgontidningarna och kan ha sin orsak i ämnet i artiklarna. 

Att använda titlar, epitet, apposition, för- och efternamn eller enbart efternamn kan ha sitt 

samband med att det handlar om en politisk händelse och att det inom medierna tycks vara 
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allmänt vedertaget att använda tydliga och exakta titlar. Det passar sig inte att kalla de som 

styr eller skall styra ett land vid bara förnamn. Hade artiklarna inte handlat om riksdagsvalet 

utan om en allmän privatperson hade förmodligen enbart förnamnet förekommit lika ofta som 

bara efternamnet även i morgontidningar, om inte oftare. Detta indikerar Strands resultat av 

presentationsformer i direkta anföringar där 11,8 procent är enbart förnamn i morgontidningar 

och 20,5 procent i kvällstidningar (1984:111 f). Morgontidningarna kan alltså sägas ha ett mer 

formellt och opersonligt sätt att återge källor i direkta anföringar, vilket också framgår i 

avsnitt 4.2.3, jämfört med kvällstidningarna. Det torde vara liknande tendens med benämning 

av personer i löptexten. Andelen egennamn har dessutom blivit allt vanligare bland 

nyhetsartiklar som behandlar politiska ämnen och detta kan enligt Svensson (1993:127 ff) 

bero på att personliga motsättningar och inte sakfrågorna får fokus. Svensson menar att det 

kan ha sin grund i den konfrontationsjournalistik som introducerades kring 1960-talet där man 

skulle lyfta fram konflikter i samhället.  

 

 

4.1.2    Adjektiv 
 
Journalistens, eller tidningens, åsikt lyser igenom vid val av värderande uttryck (Hellspong 

och Ledin 1997:68). Att använda adjektiv i förstärkande syfte förekommer hos både morgon- 

och kvällstidningar i min undersökning7. Det skulle kunna tänkas att de återgivna replikerna 

från de glada – eller besvikna – politikerna innehåller en större mängd adjektiv än övrig 

textmassa. Då repliker av liknande slag återkommer i samtliga artiklar låter jag dessa ingå 

utan problem i den totala adjektivsammanräkningen.  

Hos morgontidningarna är 5,7 procent av orden adjektiv mot kvällstidningarnas 6,5 

procent. Morgontidningarna använder alltså ungefär en procentenhet färre adjektiv än 

kvällstidningarna. Av de förekommande sammansatta adjektiven med ett förstärkande förled  

finns endast ett bland samtliga texter, rekordsvaga, som återfanns i Sydsvenska Dagbladet.  

Morgontidningarna liksom kvällstidningarna väljer generellt starkare adjektiv. Ordet 

uselt används t.ex. minst lika ofta som svagt eller dåligt.  

 
 
 
 
 
                                                           
7 Bland adjektiv räknar jag också particip, i adjektivistisk funktion. 
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4.1.3    Verb  
 
I Westmans undersökning stämmer resultatet av den totala andelen verb i texterna överens 

med resultat i tidigare undersökningar som refereras till i Bruksprosa (1974). Westmans 

undersökning visar att tidningstexterna har ett överskott av verb jämfört med övriga texttyper. 

16,74 procent av tidningstexternas ord är verb, inräknat både hjälpverb och huvudverb 

(Westman 1974:89). I min undersökning fördelas resultatet för samma beräkning på vardera 

sidan om Westman. I morgontidningarna är 16,5 procent av den totala textmassan verb och i 

kvällstidningarna 17,3 procent.  

 För att konstatera hur nominal eller verbal en text är kan man använda sig av en enkel 

nominalkvot vilket innebär att man dividerar antalet substantiv med antalet verb. I tabell 2 

åskådliggörs resultatet rörande texternas substantiv- och verbandel samt nominalkvot.  

 

 
Tabell 2. Andel substantiv, verb samt nominalkvot i morgon- och kvällstidningar. 
 
 Morgontidningar Kvällstidningar 

Andel substantiv 28,6 % 25,1 % 

Andel verb 16,5 % 17,3 % 

Subst + verb 45,1 % 42,3 % 

Nominalkvot 1,73 1,45 

 
 
 

Jan Einarsson (1978:95 ff) menar att en nominal stil oftast anses stå för opersonlighet och 

distans. Det skulle i denna undersökning då innebära att morgontidningarna är mer 

opersonliga och distanserade än kvällstidningarna då nominalkvoten är 1,73 hos 

morgontidningarna och 1,45 hos kvällstidningarna.  

Som tabell 2 visar lägger sig andelen substantiv på var sin sida om Westmans resultat, 

27,30 procent, och likaså fördelar sig verben på vardera sidan om Westman där verben upptar 

16,74 procent. Den totala mängden verb och substantiv är i skillnaden i jämförelse med 

Westman nästan symmetriskt lika stor. Med resultatet av enkel nominalkvot för de bägge 

medierna tydliggörs det att morgontidningarna är mer informationspackade jämfört med 

kvällstidningarna. I Westman är nominalkvoten för tidningstexter 1,63 – också här ett 

mellanläge jämfört med mina resultat. (Westman 1974:90).  

 I mitt resultat innehåller morgontidningar fler substantiv än kvällstidningar – hos Strand 

är förhållandet det motsatta. Förhållandet mellan Strands resultat och mitt vad gäller 
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verbandelen hos texterna är liknande, även om skillnaden är större i min undersökning. Hos 

Strand innehåller kvällstidningarna 26,2 procent substantiv och morgontidningarna 25,8 

procent, verben upptar 17,4 procent i kvällstidningarna och 17,1 procent i morgontidningarna 

(Strand 1984:68). Både andelen verb och andelen substantiv ligger högre i förhållande till 

Westman. Substantiven och verben finns hos Strand med högre frekvens i kvällstidningarna 

än i morgontidningarna – tvärtemot mitt resultat. Skillnaden mellan min och Strands 

undersökning kan vara ett symptom på att, som nämnts i avsnitt 4.1.1, i valet av artiklar spelar 

ämnet en stor roll för hur de olika ordklasserna fördelas. Det kan tänkas att artiklar som 

behandlar ett annat ämne – ett icke-politiskt – skulle ge ett annat utslag i förhållandet mellan 

verb och substantiv. Skillnaden gentemot Strand skulle också kunna bero på att medierna 

förändrats under de 20 år som gått sedan Strand genomförde sin undersökning.  

 Verbens tempus har enligt Hellspong och Ledin (1997:70 f) fler funktioner än att relatera 

skeenden till textens tid. Valet av tempusform kan också visa och betona vad som är viktigt i 

en text. Presens anses av författarna ligga närmre textens syfte medan perfekt och preteritum 

står längre bort, presens kan också vara ett sätt att belysa skribentens egen uppfattning. 

Nyheter saknar för det mesta en rak kronologi och har istället en tidsdisposition med mycket 

komplexa rörelser mellan nu och då (Hellspong 1997:105). Strand menar att ett reportage i en 

tidning är en preteritumrelation då journalisten refererar något som skett (1984:114 f). Strand 

skriver vidare att de olika tempusformerna bör kunna säga någonting om den språkliga 

komplexiteten och om mediernas förhållningssätt till verkligheten (Strand 1984:78 f).  

 Verben har också klassificerats efter tempus8: presens, preteritum, perfekt, 

pluskvamperfekt, passiver, futurum, konditionalis samt infinitiv. Resultatet av den 

procentuella förekomsten av varje tempusform i det totala antalet verb presenteras i tabell 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 I likhet med substantivräkningen finns det även bland verben vissa svårigheter med att räkna verben som 
enskilda ord. Hjälpverbet behöver ett huvudverb för att kunna uppbära det fulla uttrycket för en handling (Stroh-
Wollin 1998:23ff). Vid beräkning av verben räknas perfekt, pluskvamperfekt, futurum, konditionalis och 
passiver som ett verb. Vid räkning av total andel verb i förhållande till samtliga ord räknas ovanstående 
hjälpverb + huvudverb som två ord. 
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Tabell 3. Procentuell förekomst av olika verbtempus i morgon- respektive kvällstidningar. 
 
Tempus Morgontidningar Kvällstidningar 

Presens 25,8 % 29,9 % 

Preteritum 46,8 % 41,2 % 

Perfekt 9,8 % 8,3 % 

Pluskvamperfekt 0,3 % 2,0 % 

Futurum 4,8 % 5,9 % 

Konditionalis 1,0 % 2,5 % 

Infinitiv 11,5 % 10,3 % 

 

 

I tabell 3 kan man konstatera att kvällstidningarna har större variation på verbens tempus än 

morgontidningarna. Resultatet visar att morgontidningar använder preteritum, perfekt och 

infinitiv i högre utsträckning än kvällstidningar. Övriga verbtempus använder kvällstidningar 

oftare. Skillnaden är stor i jämförelse med Strand (1984:78) där presens står för 48,0 procent 

av verben i morgontidningarna och 50,7 procent i kvällstidningarna. Andelen preteritum är 

20,5 procent i morgontidningarna och 21,5 procent i kvällstidningarna. Resultatet är alltså i 

princip det omvända jämfört med resultatet i min undersökning. En tendens som är gemensam 

för de bägge undersökningarna rör andelen presens, där kvällstidningar innehåller fler än 

morgontidningarna i de båda undersökningarna. Preteritum har något högre frekvens i 

kvällstidningarna hos Strand medan förhållandet i min undersökning är det omvända, där 

nästan hälften av textens verb, 46,8 procent, är preteritum i morgontidningarna jämfört med 

41,2 procent i kvällstidningarna.  

Valet av tempus är inte helt fritt, vissa former som exempelvis presens kan behövas för 

andra uppgifter i artiklarna än den rent återgivande av händelseskeendet. Hög andel 

preteritum anser Strand (1984:114 f) ha sin grund i att reportaget är i förhållandet till 

verkligheten generellt sett en preteritumrelation då någon berättar något som redan har skett 

för någon annan. Användning av presens gör att texten enligt Strand formellt sett snarare blir 

en beskrivning än en berättelse. Att preteritum används i betydligt högre grad bland 

morgontidningar än hos kvällstidningar skulle då kunna ha sin förklaring i att 

morgontidningarna har en starkare markerad verklighetsrelation än kvällstidningarna.  

Hellspong och Ledin menar att många passiver tenderar att göra en text mer opersonlig 

(1997:70). Bland verben i undersökningsmaterialet är 4,8 procent i morgontidningarna 

passiver jämfört med 6,4 procent i kvällstidningarna. Kvällstidningarnas verb är alltså 

procentuellt sett oftare i passiv form jämfört med morgontidningarna. Att enbart beräkna 
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passiver tycks dock vara ett trubbigt instrument för att avläsa texters, eller kanske mer 

specifikt just tidningstexters, tendens till opersonlighet. Flera variabler som redovisats ovan 

och i följande avsnitt visar att kvällstidningar är mer personliga och verbala än 

morgontidningar. 

Verb kan vara statiska, t.ex. är och har, eller dynamiska, t.ex. vandra och utveckla. 

Hellspong och Ledin (1997:69 f) beskriver statiska verb som att de uttrycker ett tillstånd och 

dynamiska en förändring. Bland verben finns det både bland morgon- och kvällstidningarna 

en övervikt av dynamiska verb. Av morgontidningarnas verb är 72,2 procent dynamiska och 

av kvällstidningarnas 65,7 procent. De dynamiska verben finns framförallt i text som 

behandlar reporterns kontakt med de intervjuade och skildrande av valvakor och glädjeyra, 

medan de statiska främst finns representerade vid mer allmän fakta, så som tidigare resultat 

och det politiska tillståndet i Sverige.  

 

 

4.1.4    Övriga lexikala observationer 
 
Ledin och Hellspong menar att räkneord9 bidrar till exakthet (1997:68). Både kvälls- och 

morgontidningarna i undersökningsmaterialet innehåller ett antal räkneord. Räkneorden som 

används har dock skilda funktioner. Förekomsten av räkneord, olika slags tidsangivelser samt 

åldersuppgifter för de intervjuade, av typen ”Mona, 49”, har sammanställts och åskådliggörs i 

tabell 4.  

 

 
Tabell 4. Tidsangivelser och räkneord (r.o.) räknat per totalt antal ord eller makrosyntagmer (MS). 
 
 Morgontidningar Kvällstidningar 

Temporal bisats/tot MS 7,3 % 7,4 % 

Tidsadverbial/tot MS 32,9 % 33,1 % 

Räkneord/tot antal ord 1,8 % 1,9 % 

Klockslag/tot r.o. 14,6 % 15,4 % 

Ålder/tot r.o. 0 % 26,9 % 

Procentsatser/tot r.o. 45,8 % 30,8 % 

Årtal/tot r.o. 22,9 % 15,4 % 

Fördelning 

av r.o. 

Övriga r.o./tot r.o. 16,7 % 11,5 % 

 

                                                           
9 Jag räknar inte obestämd artikel en/ett som räkneord utan enbart grund- och ordningstal (Stroh-Wollin 
1998:23). 
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Som tabell 4 visar används det procentuellt ungefär lika många tidsadverbial både i morgon- 

och kvällstidningarna där ca en tredjedel av makrosyntagmerna innehåller tidsadverbial. 

Likaså använder både morgon- och kvällstidningar ungefär lika många temporala bisatser och 

räkneord. Typen av räkneord skiljer sig dock mellan medierna. I morgontidningarna ges mer 

utrymme än i kvällstidningarna åt att gå igenom det nya valresultatet och 

vallokalsundersökningar i procentsatser och jämför det med tidigare år. Detta kan tyda på att 

de i högre utsträckning försöker göra historiska återkopplingar. Kvällstidningarna tar främst 

fasta på ministrarnas åldrar och deras anhöriga på ett sätt som inte återfinns i 

morgontidningarna vilket späder på den personliga hållningen ytterligare. Både morgon- och 

kvällstidningarna skriver i nästintill lika stor utsträckning mer eller mindre exakta klockslag 

och på så sätt tydliggör tidningarna att de bevakade hela valvakan och följde de inblandande 

tills de kom hem på natten. Det kan tyda på att tidningarna vill bevisa för läsarna att de var 

fysiskt på plats och kan ge de mest exakta uppgifter om klockslag.  

I stort sett hela materialet saknar direkta inlån eller främmande ord. Det enda engelska 

direktlån som förekommer återfinns i SDS1 där man låtit Göran Perssons replik stå 

oredigerad: men den comebacken ska inte jag leda. I övriga tidningar där samma referat 

förekommer används istället ett mer svenskt alternativ. DN2 skriver: det arbetet kommer icke 

jag att leda, GP2: men det blir inte under min ledning, EXP1: jag ska inte fortsätta att driva 

partiet, det ska någon annan göra.  

Ulf Teleman (1979:18) menar att de felsägelser och felskrivningar man som läsare ofta 

möter kan användas med avsikt för att ge effekt åt det skrivna. Denna typ av medvetna 

felskrivningar förekommer troligen inte i de undersökta artiklarna. De återfunna 

felstavningarna i artiklarna som undersökts beror förmodligen enbart på slarv. I texterna kan 

följande exempel hittas: kvartettet (GP1) i stället för kvartetten, den avgående justitieminister 

Thomas Bodström (EXP2) i stället för justitieministern. Det finns också exempel på att ett ord 

utelämnats i all hast både hos morgon- och kvällstidningarna, t.ex.: där moderaterna [har] 

hälften av platserna (GP1), så sent som [klockan] 22 (AB1). Vidare kan det konstateras att det 

förekommer ett något inkonsekvent användande av vad som kan sägas vara lexikaliserade 

initialord. I DN1 används både tv och teve i sammansättningen tevehuset. Anledningen till 

denna inkonsekvens skulle kunna vara att tv tar upp färre tecken än teve eller att tv-huset stör 

läsningen eftersom bindestrecket blir ett slags glapp när texten läses. Dessutom kan det bero 

på okunskap hos reportern – eller redigeraren – som inte kunnat avgöra om det skall skrivas 

tvhuset eller tv-huset.  
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Kvällstidningarna väljer konsekvent den mer talspråksnära varianten sa medan 

morgontidningarna helst väljer sade även om sa också förekommer om än i mindre 

utsträckning. DN använder enbart sade medan det i SDS och GP inte tycks finnas någon för 

tidningen enhetlig norm i valet mellan de bägge formerna då både sade och sa återfinns i 

olika artiklar i samma upplaga. Det verkar där snarare vara den enskilde journalistens ordval. 

Ett val mellan formerna sa/sade kan anknytas till Teleman (1979:18) som menar att nya 

stavningar kan användas i syfte att över tid uppsåtligt försöka ändra de samhälleliga 

språknormerna. Att då DN är konsekvent i användningen av sade medan GP och SDS 

använder sa i lika hög utsträckning som sade skulle kunna visa att de senare börjar ge efter för 

en relativt ny stilnorm som är fullständigt anammad av kvällstidningarna i 

undersökningsmaterialet. 
 

 

4.2    Syntax 
 
Texterna i min undersökning varierar syntaktiskt och i detta avsnitt pekar jag på likheter och 

skillnader i satsernas konstruktion och komplexitet medierna sinsemellan. För att avgränsa 

mig väljer jag att undersöka texternas fundamentlängd, bisatsfrekvens, makrosyntagmers och 

grafiska meningars genomsnittliga längd samt förekomsten av ofullständiga satser. Syftet är 

att försöka konstatera texternas uppbyggnad och komplexitet. I detta avsnitt analyserar jag 

också bruket av direkta anföringar i syfte att konstatera hur formellt eller informellt morgon- 

och kvällstidningar behandlar dessa i olika avseenden. 

 

 

4.2.1 Satskonstruktioner 
 
Makrosyntagmer (MS) kan vara en huvudsats, en huvudsats med bisatser eller vara icke-

satsformad, som t.ex. ett meningsfragment eller utrop (Westman 1974:115). De ingår inte i 

någon större syntagm och kan inte heller syntaktiskt relateras till omgivande text (Stroh-

Wollin 1998:9). Skillnaden mot den grafiska meningen (GM) är att en GM är en skriven 

textbit som börjar med en stor bokstav och avslutas med större skiljetecken: punkt, 

frågetecken, utropstecken samt ibland kolon (Jörgensen och Svensson 1987:158).  

Exemplet nedan är hämtat från GP2 och innehåller 2 MS och 1 GM: 
 

 Att hans avgång sker i mars spelar mindre roll, nu är det sagt och därmed 

i stort sett gjort. 
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Förhållandet mellan GM och MS i undersökningsmaterialet åskådliggörs i tabell 5. 

 

 
Tabell 5. Förhållandet mellan GM och MS i undersökningsmaterialet. 
 
 Morgontidningar Kvällstidningar 

Antal 191 116 
GM 

Antal ord/GM 13,9 11,9 

Antal 207 121 
MS 

Antal ord/MS 12,8 11,4 

Bisats/tot MS 58,0 % 39,7 % 

 
 
 

Som tabell 5 visar har morgontidningarna alltså längre makrosyntagmer och grafiska 

meningar än kvällstidningarna. Westmans resultat för löptexten är hos tidningar 12,49 ord per 

makrosyntagm och 13,09 ord per grafisk mening – återigen hamnar resultatet på vardera sidan 

om Westman (1974:58). Tidningstexter är för övrigt den texttyp i Westmans undersökning 

som har kortast makrosyntagmer.  

Ett sätt att bedöma texternas komplexitet är att beräkna antal bisatser i texternas MS; ju 

mer information man kan pressa ner i en MS desto högre torde komplexiteten bli (Teleman 

1974:10)10. Antalet bisatser dividerat med totalt antal MS innebär att i genomsnitt 58,0 

procent av MS i morgontidningarna innehåller en bisats jämfört med 39,7 procent i 

kvällstidningarna. Bisatser förekommer alltså procentuellt sett i betydligt högre grad i 

morgontidningarna än i kvällstidningarna.  

Att GM är relativt långa, så som i morgontidningarna, gör att informationen ofta ger ett 

tungt intryck. Hellspong och Ledin menar att det finns nackdelar också med korta meningar 

då dessa kan ”hota sammanhanget så att varje påstående får något lösryckt över sig” (1997:76 

f). Att växla längden mellan långa och korta meningar kan däremot bli effektfullt. Denna 

förstärkande funktion har de ofullständiga satserna som återfinns i bägge 

undersökningskategorierna, t.ex. Slaget om Sverige (AB1) och Före detta statsminister i 

Sverige (SDS1). De båda ofullständiga GM är effektfulla på ett sätt som inte fungerar när 

                                                           
10 För att inte texternas komplexitet skall gå förlorad räknar jag även de satser som har en bisatskaraktär men är 
subjektslösa satser med finit verb underordnade en huvudsats. Exempel: Det hjälpte inte statsminister Göran 
Persson att miljöpartiet gjorde ett starkt val, erövrade 5,1 procent av rösterna och tangerade 1998 års rekordval. 
De finita verben i de underordnade satserna är markerade som icke-kursiva. Exemplet innehåller utifrån 
beskrivningen således 3 bisatser. 
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EXP2 låter en MS stå utan subjekt vilket gör att meningen istället känns avhuggen och 

felkonstruerad. Den subjektslösa MS ingår i en GM som innehåller subjekt i den första av två 

MS: Han saknar helt förankring i den så kallade rörelsen, gick med i partiet först när Göran 

Persson utnämnde honom till justitieminister. Resultatet ger dock ingen annan effekt än att 

texten upplevs stympad.  

 

 

4.2.2    Fundament 
 
Fundamentet är det eller de ord som i en påståendesats står framför det finita verbet. Ett tungt 

fundament gör att texten kan upplevas som svårläst och/eller informationstung då större krav 

ställs på läsaren. Om dessutom fundamentet består av en eller flera bisatser blir det ändå mer 

att hålla i minnet för läsaren. En mening som innehåller ett långt fundament brukar kallas för 

vänstertung och associeras ofta med ganska stelt skriftspråk. (Jörgensen och Svensson 

1987:136-146.) 

Jämför exemplen nedan, båda hämtade från GP2:  
 
1. Göran Persson var osynlig för de många anhängarna på valvakan som hölls på  

Norra Latin, strax intill Folkets Hus i Stockholm, ända fram till klockan 23 i går kväll. 
 
2. När samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin stod redo för att intervjuas av SVT  

sekunderna efter att den första indikationen redovisats, i form av SVT:s  

vallokalsundersökning (Valu), var blicken ledsen, kanske vemodig.  
 
Båda exemplen ovan innehåller totalt lika många ord. Den stora skillnaden i fundamentets 

längd och antalet bisatser i detta gör att exempel 2 är betydligt tyngre att läsa. Fundamentet i 

exempel 1 består av två ord och exempel 2 består av hela 24, fördelade i två bisatser. I tabell 6 

redovisas fundamentets genomsnittliga ordmängd och procentuell mängd av fundamenten 

som innehåller bisatser. 

 

 
Tabell 6. Fundamentets förhållanden i morgon- och kvällstidningarna. 
 
 Morgontidningar Kvällstidningar 

Ord/fundament 3,0 2,8 

% av fundament bisats 10,5 % 7,4 % 
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Fundamentlängden har beräknats i alla makrosyntagmer av påståendetyp som innehåller finit 

verb. Frågor ingår således inte i fundamentberäkningen. Genomsnittlängden i ord för 

fundamentet är, som åskådliggörs i tabell 6, i morgontidningarna 3,0 och i kvällstidningar 2,8. 

Skillnaden är inte stor även om fundamenten alltså är något kortare i kvällstidningarna än i 

morgontidningarna. De tre längsta fundamenten är i morgontidningarna 26, 24 och 13 ord 

långa, i kvällstidningarna 18, 18 och 12. Morgontidningarna har alltså flera fundament som är 

betydligt längre än kvällstidningarnas längsta. I Westman är samma beräkning av 

fundamentlängden 2,8 ord för tidningar, alltså samma genomsnittliga fundamentlängd som 

kvällstidningarna har i mitt resultat (Westman:1974:155). Anledningen till att fundamenten i 

morgontidningarna är längre än i Westman kan bero på ämnet i artiklarna då tidningarna vid 

benämning av politikerna ofta använder sig av flerordsbeskrivningar.  

 Morgontidningarnas makrosyntagmer innehåller ett något mer vänstertungt fundament 

jämfört med kvällstidningarna. Skillnaden mellan medierna kan bland annat ha sin förklaring i 

att fundamenten är betydligt fler till antalet i morgontidningarna då artiklarna innehåller fler 

och mer ordrika MS. Det kan tänkas att eftersom artiklarna är längre kan de då också variera 

texten på ett annat sätt med långa fundament. Det förekommer oftare att fundamentet består 

av en bisats i morgontidningarna än i kvällstidningarna vilket leder till att fundamentet inte 

bara blir längre utan också mer språkligt komplext.  

 

 

4.2.2    Anföringar 
 
Artiklarna består till stor del av talstreckssekvenser där en person blir intervjuad och repliken 

markeras med nytt stycke och talstreck. Andelen talstreckssekvenser är i stort densamma i 

texterna hos både morgon- och kvällstidningarna där ungefär en tredjedel av styckena är helt 

eller delvis talstrecksmarkerade repliker.  

Det finns en skillnad mellan morgon- och kvällstidningar huruvida direkta anföringar har 

utsatt källa och anföringsverb eller inte. De direkta anföringarna med utsatt källa är bland 

morgontidningarna 64,1 procent och bland kvällstidningarna 72,0 procent av det totala antalet 

repliker. Kvällstidningarna lägger alltså större vikt på att redovisa källorna jämfört med 

morgontidningarna. Resultatet är motsatt Strands resultat där 49,7 procent av de direkta 

anförningarna i morgontidningarna har utsatt källa och anföringsverb och 34,2 procent i 

kvällstidningarna (1984:108 f).  

Tidningarna utnyttjar fem metoder för att ange källa, där den första är anföringssatser av 

typen ”sade han” med ett personligt pronomen, den andra anföringssatser av typen ”sade 
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Reinfeldt” med ett egennamn, epitet och egennamn eller egennamn och apposition, den tredje 

av typen ”säger statsministern” med en titel eller yrkestitel. I den fjärde anges källan vara 

anonym och i den femte metoden som används är repliken utan utsatt källa och därmed löst 

förbunden till kringliggande text och låter läsaren själv förstå vem som stod för yttrandet. I 

diagram nr 1 åskådliggörs den procentuella förekomsten av de olika typerna i tidningarna. Då 

alla egennamn i de utsatta källorna i undersökningsmaterialet utom ett består av endast 

efternamn eller för- och efternamn låter jag dem stå samlade i samma kategori.  

 

 
Diagram 1. Procentuell förekomst av benämningssätten i direkta anföringar. 
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I kvällstidningarna fördelas källorna ungefär lika mellan personligt pronomen, egennamn och 

kontext med någon övervikt för egennamn. I morgontidningarna däremot används till största 

del egennamn som källa i de direkta anföringssatserna, 41,0 procent, därefter kontext, 

personligt pronomen och i viss mån titel. Genom att metodiskt främst använda egennamn med 

epitet i anföringssatser där det hade fungerat lika väl med ett personligt pronomen eller ett 

förnamn ges en mer distanserad och formell hållning (jmf Strand 1984:111 f). I 

undersökningsmaterialet är det endast kvällstidningarna som använder sig av anonyma källor, 

vilket alltså inte påträffas i morgontidningarna. 

 Anföringsverben som används i morgontidningarna är samtliga i preteritum, 96,1 

procent, och övriga 3,9 procent är passiver. Kvällstidningarna varierar i tempus och låter 38,9 

procent vara i presens och övriga 61,1 procent preteritum. Jämfört med Strand är skillnaden 

markant. I Strand (1984:110) används preteritum i betydligt lägre utsträckning som 

anföringsverb – i morgontidningarna endast 14,1 procent och i kvällstidningarna 7,7 procent.  
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Presens är det dominerande tempus i Strand och består av 85,9 procent av 

morgontidningarnas anföringsverb och 92,3 procent av kvällstidningarna.  

Morgontidningarna har procentuellt sett mindre variation på typen av anföringsverb. 

Sade eller sa används i störst utsträckning med 84,6 procent och övriga 15,4 procent är andra 

typer. Hos kvällstidningarna är anföringsverben sa och säger 72,2 procent, övriga 27,8 

procent. Morgontidningarna varierar sa/sade med neutrala och sakliga verb som tyckte, 

frågade, förklarade och trodde. Kvällstidningarna har mer personliga och expressiva 

variationer, t.ex. utbrast och berättade, och tycks på så vis ha en vilja att upprätta en personlig 

relation. Strand menar att formen berätta kan innebära att man strävar efter att upprätta en 

personlig relation jämfört med de mer neutrala verben i morgontidningarna (Strand 1984:110 

f). Förutom att vilja upprätta en relation till läsaren, vill kanske kvällstidningarna också visa 

för läsaren att den intervjuade personen i fråga delger information i förtroende till tidningen 

(Strand 1984:118). En liknande känsla av relationsskapande kan funktionen med anonyma 

källor kanske anses ha. Genom att som i EXP2 skriva ”[e]n ledamot av partiets mäktiga 

verkställande utskott sa till Expressen sent i natt […]”, får man som läsare känslan av att 

något berättats i förtroende av en högt uppsatt person.  

Journalisterna röjer inte sin identitet och framträder aldrig i första person utan låter 

istället tidningsnamnet stå som mottagare för en kommentar, som i exemplet sa Ohly till DN 

(DN1). Förekomsten av denna typ av formulering finns i morgontidningarna så väl som i 

kvällstidningarna: bland morgontidningarna finns det två belägg för företeelsen och tre bland 

kvällstidningarna. Det kan visa att mitt bland mängden av journalister väljer personen i fråga 

att svara på just deras fråga som av den anledningen skulle kunna vara en välformulerad och 

konstruktiv fråga värd att svara på. Läsaren får kanske också uppfattningen förtydligad att 

tidningarna ger dem förstahandsuppgifter och på så sätt kan artikelns status höjas med ett 

slags bevis för att ”vi var där!”. 

 

 

4.3    Texternas uppbyggnad och innehåll 
 
Avsnittet behandlar hur artiklarnas stycken är uppbyggda och deras funktion, samt innehållet i 

de analyserade artiklarna. Jag undersöker också användningen av mellanrubriker och fetstilta 

styckesmarkörer i artiklarna. Anledningen till detta är att jag se om det finns ytterligare 

skillnader mellan morgon- och kvällstidningar i det funktionella och grafiska utförandet.  
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4.3.1    Stycket 
 
Att dela in texten i mindre stycken gör att textmassan blir mindre kompakt för läsaren då de 

delar upp texten i mindre enheter (Westman 1974:33). Styckesindelningen markeras genom 

indrag i samtliga tidningar i min undersökning.  

Artiklarnas stycken länkas ofta samman genom att använda ett bakåtsyftande pronomen, 

en inledande samordnande konjunktion, adverb eller något annat ord som syftar på något som 

nämnts i ovanstående stycke. Att använda ett bakåtsyftande pronomen istället för ett 

egennamn eller yrkestitel förekommer ofta i kvällstidningarna medan förhållandet är det 

omvända i morgontidningarna. Exempel på de båda företeelserna är: 
 

GP2: Under tiden som statsministern själv tog hissen ned, tystnade discomusiken och strax 

tog Göran Persson till orda. 
 

AB1: Sedan han tillträdde som moderatledare för knappt tre år sedan har han sett sig  

själv ha en historisk uppgift.  
 

I exemplet från GP2 används egennamn för att länka till föregående stycke medan i exemplet 

hämtat från AB1 används ett bakåtsyftande pronomen. 

I tabell 7 åskådliggörs kvantitativa skillnader i stycket mellan morgon- och 

kvällstidningar. 

 

 
Tabell 7. Kvantitativa förhållanden i stycket. 

 
 Morgontidningar Kvällstidningar 

GM/antal stycken 1,7 1,5 

MS/antal stycken 1,9 1,6 

Rader/antal stycken 5,1 4,5 

Ord/antal stycken 24,1 17,9 

Länk/antal stycken 28,2 % 40,3 % 

 
 
 
Skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar är signifikant. Morgontidningarnas stycken 

innehåller fler ord, fler grafiska meningar och har längre stycken samt länkar samman dessa 

med ett bakåtsyftande ord i betydligt mindre utsträckning än kvällstidningarna. I Westman 

(1974:29) är antal GM per stycke 2,16 och antal ord per stycke 29,67 – alltså betydligt fler ord 
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och längre GM än i min undersökning. Styckena i Westman länkas samman med ett 

bakåtsyftande ord i lägre utsträckning än i både morgon- och kvällstidningar i min 

undersökning. I Westman länkas 27,49 procent med ett bakåtsyftande ord jämfört här med 

28,2 procent hos morgontidningar och hela 40,3 procent hos kvällstidningarna. Att 

kvällstidningarna har ett bakåtsyftande ord i så pass hög utsträckning kan bero på den 

informella hållning som tidigare resultat i undersökningen framvisat vad gäller bruk av 

pronomen i stället för egennamn.  

Medierna använder sig av antingen mellanrubriker eller fetstilta avsnittsmarkörer där ett 

till fem ord i början av stycket är fetstilta. Den fetstilta styckesinledaren är integrerad i texten, 

vilket en mellanrubrik inte är, men markerar tydligt att det är ett nytt avsnitt i artikeln. SDS 

använder sig antingen av fetstilt avsnittsmarkör eller av mellanrubriker. De två sätten 

förekommer inte samtidigt i samma artikel. Vid mellanrubriker och fetstilta avsnittsmarkörer 

används blankrad för att tydligare markera nytt avsnitt. 

Av den totala mängden av länkning till tidigare stycken, med ett pronomen eller adverb 

som syftar på något som nämnts i föregående text, finns flera direkt efter en mellanrubrik. 

Hos morgontidningar är 9,7 procent av länkningarna efter ett nytt avsnitt och hos 

kvällstidningar 16,1 procent. Det förekommer dessutom hos kvällstidningar att flera stycken i 

följd länkas till ovanstående text som i sin tur innehåller flertalet länkar. Mellanrubriken fyller 

alltså inte funktionen så som Westman anser att den borde. De skall ”[…] dela upp texten så 

att läsaren inte stöts bort av en alltför kompakt textbild, men de tjänar också att locka till 

fortsatt läsning […]” (Westman 1974:28). Förvisso delar mellanrubrikerna upp den totala 

texten i mindre avsnitt vilket kan få den att verka mer läsvänlig men eftersom läsaren inte får 

information om vem som omnämns blir det mer att hålla i minnet. Mellanrubrikerna tycks 

snarare ha funktionen att skapa symmetri i texten. 

Det tycks hos tidningarna finnas en vilja att ha korta stycken, inte bara mätt med grafiska 

meningar per stycke. Ett stycke är hos morgontidningarna i genomsnitt ungefär fem rader och 

hos kvällstidningarna mellan fyra eller fem. Det anses antagligen göra artikeln mer lättläst 

med korta stycken eftersom spalterna är grafiskt relativt smala.  
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4.3.2   Innehåll 
 
I detta avsnitt undersöker jag artiklarnas innehåll kvalitativt. En kvalitativ analys av detta slag 

kompletterar och ger en ny vinkel till de kvantitativa resultat som framkommit ovan. 

Både morgon- och kvällstidningarna använder sig av ur faktasynpunkt mer eller mindre 

irrelevanta uppgifter för att krydda texten. T.ex. skriver Aftonbladet om Lars Leijonborgs 

”[…] entré på valvakan via marmortrappan på hotell Hilton”(AB2), i Göteborgs-Posten kan 

man läsa om att partisekreterare Marita Ulvskog visar ”[…] samma moderliga lugn som 

mödrar till barn med 40-graders feber måste visa upp” (GP2). Texterna är utsmyckade 

innehållsligt då sakkärnan i mer eller mindre samtliga undersökta artiklar är utspädd med 

information av det underhållande slaget, kanske för att ge läsaren känslan av att själv vara på 

plats. 

Vid analys av artiklarnas innehåll arbetar jag utifrån Britt Hulténs Journalistikanalys – en 

introduktion (2000). Hultén presenterar delar av språkets grundläggande funktioner som de 

också återfinns inom journalistiken (2000:13 f): 

• Informationsfunktion: information med neutralt språk och utan avvikelser från 

sakkärnan. 

• Budskapsfunktion: markering av budskap med hjälp av språk och gestaltning. 

• Normativ funktion: pedagogiskt ge råd, lära om livet. 

• Känslofunktion: väcka känslor och beröra med hjälp av språk och gestaltning. 

• Gemenskapsfunktion: bjuda in till gemensam upplevelse genom språk och gestaltning. 

• Underhållningsfunktion: språket ger spänning, dramatik och avkoppling. 

Gränserna är ofta flytande mellan funktionerna och analysen blir därför tämligen invecklad. 

Ytterligare en del i problematiken är att språket förändras beroende på vem som talar och vem 

som lyssnar (Hultén 2000:14). Jag har analyserat samtliga artiklar som undersöktes i den 

kvantitativa analysen och jag har arbetat utifrån de sex funktionerna ovan. Då flera funktioner 

allt som oftast återfinns i en och samma artikel som helhet har jag i analysen gått från den 

hela texten till mindre delar och på detta sätt har jag kunnat peka på de funktioner som sätter 

sin prägel på texten. Jag gör en mer översiktlig analys av innehållet eftersom en mer 

djupgående skulle vara ett alltför stort arbete som inte ryms inom ramen för denna uppsats.  

 Artiklarna från DN har generellt en mer informativ karaktär där det konstateras att 

alliansen vann, socialdemokraterna förlorade makten och att Göran Persson avgår. I DN1 

späds det informativa ut med en viss användning av underhållningfunktionellt ordval och 

meningskonstruktioner. Dessa är ofta av starkare natur då det talas om omvandlingar som gått 
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hem, socialdemokraternas sämsta resultat sedan allmänna rösträttens införande, ett svidande 

nederlag etc. Det förekommer också metaforer som t.ex. segervinden blåste inte för alla 

borgerliga partier, in på mållinjen. I DN2 utgår sakkärnan från tre frågor, som också ställs till 

intervjuade personer: vad beror förlusten på, hur upplever partivänner förlusten och vem kan 

ta över efter Persson. I övrigt är texten lågmäld och nära sakkärnan: valet var spännande men 

det märks inte i texten. Det som närmast kan hänföras till underhållning är när stämningen på 

socialdemokraternas valvaka berörs kort i ett stycke: under kvällen pendlade stämningen från 

besvikelse till jubel och åter till besvikelse. Reportern redovisar för känslorna som de 

intervjuade uttrycker eller verkar känna: Jag älskar er, sade han och fick svårt att dölja 

känslorna; det känns vemodigt; det känns bara för jäkligt, sade en rödgråten Linnéa […]. 

Vad som kan påpekas är att de första tre personerna som får komma till tals i artikeln är inom 

partiet högt uppsatta män. Efter en kommentar om att nästa partiledare borde bli en kvinna är 

därefter samtliga intervjuade just kvinnor med olika befattningar inom partiet.  

 I GP är den innehållsliga skillnaden mot DN i många fall markant. GP1 är förvisso till en 

del informativ, men den största delen av textmassan inordnas som underhållning med 

metaforer och många formuleringar som skapar dramatik: med knutna händer i luften och 

segerleende tog moderatledaren Fredrik Reinfeldt emot partivänners segervrål och jubel; 

många började darra i kommentarerna. Stämningen på valvakan beskrivs med spänningsfull 

metaforik: pendeln och vikten mellan de politiska blocken svängt och ökat dramatiken. Det 

finns även en vilja hos reportern att ”återuppleva” stämningen tillsammans med läsaren – en 

gemenskapsfunktion: mellan talkörer och fotstamp fortsatte Fredrik Reinfeldt sitt segertal. 

Reinfeldts tal stannas upp av reportern för att beskriva stämningen för att sedan fortsätta – 

tillsammans med läsaren. I GP2 återfinns samma funktioner i lika hög utsträckning som i 

GP1. Tyngdpunkten vilar också här vid stämningsförmedlande och spänning.  

 Bland de tre morgontidningarna som undersökts hamnar SDS innehållsligt i ett slags 

mellanläge i förhållande till DN och GP. SDS1 är främst informativ men med vissa 

spänningsskapande uttryck och vissa starka ordval med termer som kan hänföras till 

sportjournalistiken: klar seger; promenadseger; verklig rysare; starka framryckning; 

erövrade; tangerade; dessutom är hans dagar som partiledare räknade. Denna typ av uttryck 

gör att texten blandar det informativa med text av underhållningsfunktion. SDS2 består också 

främst av informativ funktion. Det finns dessutom en outtalad budskapsfunktion i kontrasten 

mellan å ena sidan den ”lyckliga enade alliansen” och å andra sidan den ”besvikna splittrade 

röd-gröna sidan”. Artikeln är uppbyggd utifrån dessa motsättningar där i den första delen  

 

 29  



alliansen får föra sin talan och det konstateras av replikerna från partiledarna att de inte vet 

hur regeringen kommer att se ut. I den andra delen av artikeln får varje partiledare från det 

röd-gröna blocket uttrycka sin besvikelse med kontentan: fyra förlorade år, ökade klyftor och 

att alliansen har använt vänsterretorik. Sista raden i artikeln – känslan ikväll är uppbrott – 

fastställer den känsla som infinner sig efter genomläsning: osäkerhet inför framtiden.  

 Artiklarna i AB har olika funktioner innehållsligt. Sakkärnan i AB1 är dels av 

underhållningsfunktion: hur var Fredriks Reinfeldts kväll, och dels av informationsfunktion: 

hur var valvakan för moderaterna. Sakkärnan i AB2 är alliansens valresultatet. AB1 har 

många ord och formuleringar som uttrycker stämning och dramatik: valrysare; då äntligen 

kom han upp på Nalens scen; de stampade i golvet, viftade med flaggor och skanderade 

”Fredrik, Fredrik, Fredrik”. Det förekommer även för valet irrelevanta fakta som att 

Reinfeldts presschef bor i Vasastan. Artikeln anknyter innehållsligt ofta till Reinfeldts 

privatliv och familj, kanske för att journalisten vill väcka positiva känslor hos läsaren. Som 

läsare introduceras man till hustrun Filippa som gav honom en lång segerkyss och hans tre 

barn som sov hemma i villan i Täby. AB2 har till skillnad från AB1 en mer informativ 

sakkärna som är sakligt framställd med procentsatser och jämförelser med tidigare resultat. 

Texten har dock två syften, ett öppet och ett dolt. Det öppna syftet är att beskriva hur 

valresultatet utföll, det dolda syftet med texten är att beskriva att alliansens seger berodde mer 

eller mindre på tur. Det dolda syftet framkommer i formuleringar som exempelvis: Även Lars 

Leijonborg gladdes åt valsegern, trots fp:s bottenresultat; Både folkpartiet och kd gjorde usla 

valresultat. Ändå var det glada miner […]; Centerpartiet blev hastigt och lustigt Sveriges 

tredje största parti. Det finns också underhållningsfunktion i vissa formuleringar som förser 

läsaren med trivial fakta: […] folkpartiledaren gjorde entré på valvakan via marmortrappan 

på hotell Hilton […].  

 Texten i EXP1 använder sig av underhållningsfunktion och känslofunktion. Texten 

bygger upp en dramatik med känslor blandat med privatliv och avslutas med en blick mot 

framtiden. Dramatiken finns t.ex. i: Hustrun Anitra Steen kom nerför trapporna och ut på 

gården. När Göran Persson klev ur Säpos bil gick hon fram, omfamnade honom ömt och gav 

honom en kyss. Informationen om valresultatet är i princip obefintlig. EXP2 skiljer sig mot 

EXP1 i att textens funktion är av informativ karaktär. Den är saklig och diskuterar för- och 

nackdelar med Göran Perssons olika efterträdare – där också personliga egenskaper vägs in. 

Den kan också sägas ha en gemenskapsfunktion då den inledningsvis i brödtexten konstateras 

att efter Göran Perssons avgångsbesked ”[…]började inflytesrika socialdemokrater diskutera  
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hans efterträdare. En ledamot av partiets mäktiga verkställande utskott sa till Expressen sent i 

natt[…]”. Läsaren inbjuds att tillsammans med reportern få höra dessa hemliga diskussioner. I 

och med att källorna är anonyma får man känslan av att det berättas i förtroende.  

 

 

4.4    Sammanfattande diskussion av resultatet  
 
I det föregående har det presenterats flertalet språkliga skillnader mellan morgon- och 

kvällstidningar. Jämförelse har också gjorts med tidigare utförda kvantitativa undersökningar 

av Westman och Strand. Med utgångspunkt i de kvantitativa mätningarna kan man konstatera 

att kvällstidningarna har ett mer verbalt språk och morgontidningarna nominalt, att 

kvällstidningarna har ett mer personligt förhållande till läsaren och till ämnet än 

morgontidningarna. Att samtliga artiklar behandlar valresultatet tror jag kan vara av fördel vid 

analys av morgon- och kvällstidningarnas formella respektive informella hållning. 

Skillnaderna blir ännu tydligare mellan medierna vad gäller den personliga/opersonliga 

hållningen gentemot politikerna och hur dessa benämns. 

Kvällstidningarna använder sig i högre utsträckning av endast förnamn eller ett 

pronomen när personerna nämns i löpande text och i direkta anföringar vilket inte 

morgontidningarna gör i samma utsträckning då de istället har ett mer distanserat förhållande. 

Vidare varierar kvällstidningarna verbens tempus i högre utsträckning än morgontidningarna 

och använder mer expressiva verb. Det kan tyda på en vilja att levandegöra händelsen och att 

skapa en slags relation till läsaren och till ämnet.  

Skillnaderna i artiklarnas stycken är relativt stora i det att morgontidningarna har större 

ordmängd, ett högre antal MS och den procentuella förekomsten av bakåtsyftande ord i 

länkning till tidigare stycke är betydligt lägre än i kvällstidningarna. Morgontidningarna har 

också en något mer komplex uppbyggnad av MS och fundament i dessa jämfört med 

kvällstidningarna.   

Resultatet för de kvantitativa beräkningarna hamnar på vardera sidan om Westman i 

flesta fall, medan resultatet i förhållande till Strand uppvisar skillnader. Det skulle kunna bero 

på att medierna förändrats över tid sedan Strand genomförde sin undersökning. Vad jag 

tidigare påpekat och vad som återigen bör påpekas är att ämnet för artiklarna antagligen spelar 

en roll för hur orden fördelas i ordklasserna vid jämförelse med tidigare genomförda 

undersökningar. 
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Resultatet i den kvalitativa innehållsanalysen visar att både morgon- och 

kvällstidningarna har stämningsskapande avsteg från sakkärnan, men att kvällstidningarna gör 

detta i något högre utsträckning. Av artiklarna som undersökts har GP, EXP och AB i större 

utsträckning än SDS och DN stämningsskapande uttryck. Bland morgontidningarna har 

särskilt DN en innehållsligt hög informativ funktion, SDS:s artiklar innehåller både 

informativ och underhållningsfunktion. GP är det medium som bland morgontidningarna 

markant avviker från SDS och DN med hög nivå av stämningsskapande och underhållande 

innehåll. Kvällstidningarna har i stort likvärdig mängd ”utsvävningar” från sakkärnan, men 

innehåller också text med informativ funktion. AB och SDS har artiklar som efter analys kan 

tolkas innehålla ett dolt budskap. Att detta dolda budskap verkar ha politisk innebörd gör det 

speciellt viktigt att uppmärksamma detta eftersom det kan påverka läsarna på ett mindre 

medvetet plan. Vidare behandlas privatlivet i hög grad i kvällstidningarna medan det bland 

morgontidningarna berörs i nästintill obefintligt utsträckning.  

Blockuppdelningen morgon- kontra kvällstidningar baseras i denna studie till stor del på 

tidningarnas inriktning på lösnummerförsäljning eller fasta prenumeranter samt deras 

respektive tid för pressläggning, då artiklarna som analyserats behandlar samma nyhet. Även 

om undersökningen skulle behöva ett större material att utgå ifrån för att konstatera ett klart 

resultat kan man ändå urskilja att uppdelningen mellan morgon- och kvällstidningarna tycks 

vara alltför påtvingad. Mot bakgrund av innehållsanalysen kan DN och EXP istället tyckas 

utgöra varandras motpoler med de övriga tidningarna i skala däremellan: 

DN  <  SDS  <  GP  <  AB  <  EXP 

DN är den ytterpunkt på skalan som står för det formella, sakliga och objektiva. EXP är den 

motsatta ytterpunkten på skalan som står för det informella, känslomässiga och underhållande. 

GP verkar ha större likheter innehållsligt med AB än med DN. GP innehåller i stora drag lika 

mängd information med underhållningsfunktion som AB, men vad som skiljer den typen av 

information åt mellan tidningarna är AB:s beröring av privatlivet hos de omnämnda. Både AB 

och EXP ägnar utrymme åt analys av valresultatet respektive vem som skall fortsätta efter 

Göran Perssons avgång. EXP väger också in personliga egenskaper i analysen och har även 

prov på en mer dramaturgisk uppbyggnad av texten jämfört med AB vilket gör att EXP 

placeras som en ytterpunkt på skalan.  

Uppdelningen av tidningarna efter en skala istället för i block grundas dels på resultatet 

som framkommit i innehållsanalysen, men också i kvalitativa observationer i den lexikala 

analysen. DN använder konsekvent sade, GP och SDS varierar mellan sa och sade, AB och 

EXP använder endast den mer talspråksnära stavningen sa. DN har ofta en mer seriös ton  
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också i andra avseenden, som t.ex. i: det arbetet kommer icke jag att leda, där SDS använder 

ett engelskt direktlån. DN:s citationstecken kring ”kosackvalet” kan fungera som en slags 

markering att uttrycket inte är riktigt acceptabelt i DN, vilket kan innebära att de vill hålla en 

högre ton.  

  

 

5    Läsarundersökning av typen blindtest 
 
När undersökningen i kapitel 4 genomfördes väcktes även frågan huruvida folk i allmänhet 

kan avgöra om en text är hämtad från en morgon- eller kvällstidning. Genom att genomföra 

en enkätundersökning av typen blindtest kan det undersökas vad gemene man förknippar med 

morgon- respektive kvällstidningar.  

 Testet var utformat som en enkät där informanten tillbads att ange om ett textutdrag var 

hämtat från en morgon- eller kvällstidning och de fick även möjlighet att motivera sitt svar. 

De fick dessutom gissa vilken tidning de trodde artikeln i dess helhet varit publicerad i. 

Sammanlagt svarade 57 personer som har varierande bakgrund både socialt och 

utbildningsmässigt. Samtliga artiklar som användes i enkäten ingår i min undersökning som 

redogjorts för i ovanstående kapitel. Totalt sex textutdrag ingick som bestod av de ca 120 

första orden, inklusive ingressen, i artiklarna och i följande ordning: GP1, DN1, EXP1, SDS1, 

AB1 samt AB2. Enkäten återfinns i sin helhet i bilaga 1. Utdragen var skrivna i vanligt Word-

format och utan rubriker, mellanrubriker, fetstilt text och utan hänsyn till spaltbredd för att ge 

ett så neutralt intryck som möjligt.  

De för enkätens syfte viktigaste frågorna är de första två. Fråga 2, motivering till valet 

mellan morgon- och kvällstidning, lät jag medvetet vara en öppen fråga för att undvika att på 

något sätt styra svaret. Den tredje frågan, i vilken tidning utdraget varit publicerat i, ingår i 

enkäten för att konstatera eventuella tendenser i tidningsvalet.  

Det kan tänkas att ordningen på utdragen i enkäten spelar in på hur informanterna väljer 

mellan morgon- och kvällstidning. Man skulle kunna tänkas kasta om ordningen och göra ett 

antal olika enkäter för att se om det uppstår skillnad i resultatet. Det vore också intressant att 

variera med enkäter som enbart består av utdrag från kvällstidningarna eller enbart från 

morgontidningarna. Dock skulle det i ett annat utförande av enkätundersökningen behövas 

fler informanter för att få ett starkare och tydligare resultat. Då tyngdpunken i denna uppsats 

ligger i kapitel 4 har jag valt att inte ha ett mer utförligt tillvägagångssätt utan låter istället 

enkäten bredda resultatet som framkom i huvudanalysen och stå som sekundärt komplement. 
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Vid den första frågan efter varje artikelutdrag i enkäten, valet mellan morgon- och 

kvällstidning, är det också möjligt att informanten har gissat med en 50 procents möjlighet att 

det blir rätt och därefter välja att inte motivera sitt svar. Eftersom 57 personer svarat torde 

gissningar av den typen utan motivering inte påverka resultatberäkningen till den grad att 

resultatet blir tveksamt och förlorar sin giltighet.  

 

 

5.1    Resultat av blindtest 
 
Samtliga informanter svarade på den första frågan – om utdraget var hämtat från en morgon- 

eller kvällstidning. Motivering till valet och i vilken tidning utdraget var publicerat fick ett 

bortfall av svar. Sammanlagt 78 procent av svaren på fråga 1 blev motiverade och lika stor del 

angav i vilken tidning de tror artikeln publicerats i. Den totala svarsredovisningen återfinns  

sammanställd i bilaga 2. Diagram 2 visar den procentuella svarsfördelningen bland 

informanterna på fråga 1.  

 

 
Diagram 2. Procentuell svarsfördelning i blindtestets första fråga. Korrekt alternativ är i syfte att förtydliga 

markerat med fet kantlinje. Artikelnumren avser ordningen i vilken utdragen var skrivna i enkäten. 

0
20
40
60
80

100

    Artikel 2    
DN1

  Artikel 4  
SDS1

     Artikel 6    
AB2

      Artikel 1   
GP1

  Artikel 5  
AB1

  Artikel 3  
EXP1

Morgontidning
Kvällstidning

 

 

Informanterna lyckas i hög utsträckning avgöra om ett utdrag var publicerat i en morgon- eller 

kvällstidning. Vissa utdrag vållar dock svårigheter, främst i artikel 1 och 6. Artikel 1 (GP1) 

motiverades vara från en kvällstidning p.g.a. ordval, informell ton, för händelsen icke relevant 

information och känslan av en berättelse. Artikel 6 (AB2) ansågs av majoriteten vara en 

morgontidning med motiveringarna: mycket fakta, seriöst skrivet och med siffror och 

procentsatser. Vad som också kan tilläggas är att artikel 6, som alltså publicerats i 

Aftonbladet, gissade nästan 40 procent av dem som trodde det var en morgontidning att det i 
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själva verket rörde sig om en artikel i Dagens Nyheter som kan sägas vara den högst ansedda 

dagstidningen i Sverige.  

Som diagram 2 visar fick artikel 5 (AB1) och artikel 3 (EXP1) något fler säkra svar 

jämfört med artikel 4 (SDS1) och artikel 2 (DN1). Detta kan innebära att informanterna finner 

det något svårare att avgöra om en text är hämtad från en morgontidning än från en 

kvällstidning. Resultatet ger alltså en antydan till att informanterna har relativt klara åsikter 

om vad som kännetecknar en kvällstidning. Dessa åsikter finner de ofta belägg för även bland 

morgontidningarna varav många gissat kvällstidning istället för det korrekta morgontidning. 

 De motiveringar som lämnades kan grovt uppdelas i följande kategorier: 
 

Motivering för morgontidning: Motivering för kvällstidning: 

• Specifika siffror • Överflödig information 

• Sakligt • Privatlivsintresse 

• ”God” journalistik • Korthuggna meningar 

• Formellt • Informellt 

• Tidsadverbial i st.f. klockslag • Specifika klockslag 

• Pressläggning11 • Pressläggning 

• Ordval • Ordval 

• En känsla • En känsla 

Det faktum att artiklarna behandlar ett politiskt ämne har gjort att många informanter tagit fasta 

på den informationen och valt efter tidningarnas politiska färg.  

 Resultatet tyder på att informanterna har bestämda åsikter på vad som kännetecknar 

språket i kvällstidningar. Dessa tecken finner informanterna ofta också hos morgontidningarna 

vilket troligen är skälet till att resultatet för morgontidningarna ofta är vacklande. Diagram 2 

visar, med undantag för artikel 1 och 6, att det är fler som valt kvällstidning istället för det 

korrekta morgontidning än när fallet är det motsatta.  

 

 

 

 

____________________________________
11 Med pressläggning menas att informanterna motiverat att ett utdrag som innehåller ett sent klockslag, t.ex. 
klockan 04:45, måste vara från en kvällstidning eftersom morgontidningarna redan är tryckta, eller är för 
tryckning, vid den tidpunkten.  
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5.2    Diskussion av resultatet 
 
Enkätresultaten visade att det var ofta svårt för informanterna att avgöra om ett utdrag var 

hämtat från en morgon- eller kvällstidning. Det kännetecknande för majoriteten av de 

utelämnade motiveringarna är att de utelämnas främst när informanten tror att utdraget är 

hämtat från en morgontidning. Det kan givetvis finnas andra skäl till att välja att inte motivera, 

som t.ex. att informanten inte har lust eller tid att motivera. Men de utelämnade motiveringarna 

kan tyda på att informanten har bestämda åsikter om vad de förväntas finna i en kvällstidning 

och inte riktigt vet vad det är för tecken de skall hitta i en morgontidning. Det kan dessutom 

vara så att informanten chansar på morgontidning vid de utdrag de är osäkra på eftersom det 

”borde” finnas morgontidningar i enkäten.  

 Morgontidningarna är, förutom DN1, i högre utsträckning utpekade som kvällstidningar än 

vice versa. Detta skulle kunna tyda på att informanterna anser morgontidningar ha ett mer 

avskalat språk, i den mening att det inte innehåller information i underhållningssyfte. När 

denna typ av information återfinns i ett utdrag tas det därmed för givet att det rör sig om en 

kvällstidning. AB2, artikel nummer 6 i enkäten, innehåller i förhållande till de andra två 

kvällstidningsutdragen betydligt mindre information med underhållningsfunktion varvid 

informanterna i hög utsträckning ansett utdraget vara från en morgontidning. Av 

morgontidningarna anser informanterna att särskilt GP1 och även i viss mån SDS1 innehåller 

irrelevant fakta varav resultatet ter sig vacklande.  

Det framkom i resultatet av enkätundersökningen att många informanter tog fasta på 

enskilda ordval i artiklarna. De lexikala företeelser som informanterna tog som tecken på en 

morgon- eller kvällstidning, såsom procentsatser, adjektiv, referenser till tidigare valresultat 

och årtal, tidsangivelser samt att tidningen framträder som mottagare för en kommentar, finns 

som framkommit i kapitel 4 i runda tal i lika hög utsträckning hos både morgon- och 

kvällstidningarna. Det är alltså ett väldigt trubbigt instrument för att identifiera om en text är 

hämtad från en morgon- eller kvällstidning. De informanter som istället koncentrerat sig på 

vissa aspekter av innehållet, som t.ex. beröring av privatlivet hos de omnämnda, har kunnat 

konstatera att ett utdrag är hämtat från en kvällstidning. Andra innehållsaspekter som 

informanterna tagit fasta på som en ingrediens i kvällstidningar, som t.ex. stämningsgivande 

och dramatiska formuleringar, är som tidigare konstaterats i innehållsanalysen (se 4.3.2) ofta 

återkommande också i morgontidningarna.  
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6    Avslutande diskussion 
 
Med denna uppsats har jag undersökt om det finns en språklig skillnad mellan morgon- och 

kvällstidningar. Min hypotes var att kvällstidningarna har ett mer dramatiskt ordval, att 

morgontidningarna undviker starka ordval och förstärkande prefix samt att det finns en tydlig 

innehållslig skillnad mellan morgon- och kvällstidningarna. Detta visade sig inte stämma. 

Resultatet i kapitel 4 visade tvärtom att morgontidningarna i denna undersökning något oftare 

använder substantiv som har en starkare laddning än kvällstidningarna. Det visade sig också i 

analysen i avsnitt 4.3.2 att det inte finns en tydlig innehållslig skillnad mellan morgon- och 

kvällstidningar. Gränsen mellan medierna är innehållsligt mer flytande där t.ex. Göteborgs-

Posten tycks ha mer gemensamt med Aftonbladet än med Dagens Nyheter.  

 Uppsatsens undersökningsområden täcker i stort tre fält som samtliga kompletterar 

varandra. Det första fältet består av kvantitativa beräkningar av språket i morgon- respektive 

kvällstidningar, det andra kvalitativa analyser av undersökningsmaterialet – dels innehållsligt 

och dels i specifikt ordval. Det tredje fältet består av enkätundersökningen där informanterna 

tillbads konstatera om ett utdrag kom från en morgon- eller kvällstidning. Resultatet från den 

kvantitativa delen konstaterar att det finns språkliga skillnader mellan morgon- och 

kvällstidningar, medan resultatet från både den kvalitativa analysen och enkätundersökningen 

pekar på att blockuppdelningen för undersökningsmaterialet är för snäv.  

Det vore av intresse att genomföra en större undersökning liknande den som genomförts i 

denna uppsats, där de olika tidningarna i stället ställs mot varandra och inte i uppdelningen 

morgon- kontra kvällstidning. På så sätt kan uppdelningen efter en skala som resultatet pekar 

mot undersökas mer utförligt.  
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Textförteckning 
 
Dagens Nyheter: 

 Hedström, Ingrid, Stenberg, Ewa: Borgerliga alliansen tar över makten. 060918. (DN1). 

 Molin, Kari: Persson tackar för sig efter valförlusten. 060918. (DN2). 

Göteborgs-Posten: 

 Düsing, Pär: Alliansen jublar över valsegern. 060918. (GP1). 

 Parkrud, Eva: Göran Persson tackar för sig. 060918. (GP2). 

Sydsvenska Dagbladet: 

 Magnusson, Erik: Reinfeldt stor segrare när alliansen vann. 060918. (SDS1). 

 Johansson, Karin: Fredrik Reinfeldt: Det känns historiskt. 060918. (SDS2). 

Aftonbladet: 

 Marmorstein, Elisabeth: Grattis, älskling. 060918. (AB1). 

 Beertema, Irene, Buskas, Eva, Josefsson, Leif-Åke: Äntligen är segern vår! 060918. (AB2). 

Expressen: 

 Thunberg, Ida: En tröst i natten. 060918. (EXP1). 

Hedlund, Ingvar: Hon kan ta över. 060918. (EXP2). 
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BILAGA 1 
 
Kvällstidning eller morgontidning?        
      
Nedan finns utdrag ur ett antal artiklar från antingen en kvällstidning (Aftonbladet eller 
Expressen) eller en morgontidning (t.ex. Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten eller 
Sydsvenskan). Din uppgift är att försöka avgöra om artikeln är publicerad i en kvällstidning 
eller morgontidning. Motivera gärna ditt svar! Tack för din medverkan! 
 
 
 
Artikel 1:  
 
Efter en valnatt med nervösa svängningar tog moderatledaren, nye statsministern Fredrik 
Reinfeldt klockan 22.44 klivet ut bland jublande partivänner. 
– Svenska folket har röstat fram en alliansregering. 

 
Med knutna händer i luften och segerleende tog moderatledaren Fredrik Reinfeldt emot 
partivänners segervrål och jubel. Det skedde först efter en röstsammanräkning där pendeln 
och vikten mellan de politiska blocken svängt och ökat dramatiken. Men alliansen och 
moderaterna tog slutligen hem segern. 
  – Det är ett lagspel som gjorde att vi vann detta val. Jag vet vilka fantastiska insatser som 
gjorts. Vi har stått på tårna in i det sista, det har gjort att vi till slut vann valet, sade Reinfeldt 
från scenen vid valvakan på Nalen. 
    Mellan talkörer och fotstamp fortsatte Fredrik Reinfeldt sitt segertal. Han betonade att 

flera trogna väljare i det borgerliga blocket bytt parti inom alliansen. 
 
 
 
Är detta hämtat från en kvällstidning eller en morgontidning? ................................................. 

Hur motiverar du ditt svar?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken tidning tror du artikeln är publicerad i? ......................................................................... 

 
 
 
 
Artikel 2:   
 
Sveriges nye statsminister heter Fredrik Reinfeldt. De svenska väljarna röstade för 
maktskifte. Valets store förlorare Göran Persson meddelade när valresultatet stod klart att 
han nu avgår som partiledare. 
      Riksdagsvalet blev en rysare in på mållinjen. Men strax före klockan 23 trädde 
moderatledaren fram inför jublande anhängare på partiets valvaka. 
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 – Svenska folket har röstat fram en alliansregering. De nya moderaterna är 2006 års stora 
valvinnare, sade Fredrik Reinfeldt och sträckte upp händerna i en segergest. 

       Moderaterna, som 2002 fick 15,3 procent av rösterna, gjorde den här gången ett 
rekordresultat och fick stöd från 26 procent av väljarna. Det är moderaternas bästa val sedan 
”kosackvalet” 1928 och ett kvitto på att Fredrik Reinfeldts omdaning av moderaterna gått hem 
i väljarkåren. 
 

 
 
Är detta hämtat från en kvällstidning eller en morgontidning? ................................................. 

Hur motiverar du ditt svar?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken tidning tror du artikeln är publicerad i? ......................................................................... 

 
 
 
 

Artikel 3:  
 
Det blev ett känslofyllt farväl. 
   – Tack för de härligaste åren i mitt liv. Jag älskar er, sa Göran Persson i sitt avskedstal till 
partivännerna.  
    I natt förenades han med sin hustru, som mötte honom utanför Sagerska palatset. 
   – Det ska bli skönt att få leva ett vanligt liv igen, säger Anitra Steen till [tidningen]. 
 
Strax före halv ett i natt kom Göran Persson hem till statsministerbostaden i centrala 
Stockholm. 
      Några timmar tidigare hade han meddelat att han avgår som partiledare för 
socialdemokraterna.  
      Hustrun Anitra Steen kom nerför trapporna och ut på gården. När Göran Persson klev ur 
Säpos bil gick hon fram, omfamnade honom ömt och gav honom en kyss.  
    – Nu ska vi gå upp och äta god mat, berättade Anitra innan de gick in genom porten, med 
armarna om varandra. 
 

 
Är detta hämtat från en kvällstidning eller en morgontidning? ................................................. 

Hur motiverar du ditt svar?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken tidning tror du artikeln är publicerad i? ......................................................................... 
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Artikel 4:  
 
Det blir ett maktskifte.   
    Den borgerliga alliansen vann en klar seger i gårdagens riksdagsval. 
    Fredrik Reinfeldt blir Sveriges näste statsminister. 
    – Det var ett lagspel som gjorde att vi vann detta val, sade en jublande moderatledare. 
    Någon minut senare tillkännagav en rörd Göran Persson sin avgång som partiledare. 
    – Jag älskar er. Och vi älskar vårt parti, sade han.  
 
När riksdagsvalet avslutades klockan 20 i går kväll framstod valet först som en 
promenadseger för den borgerliga fyrpartialliansen.  
    Sveriges Television och TV4 förutsåg i var sin valdagsundersökning att de borgerliga 
skulle vinna valet klart. 
    Men när de första prognoserna började strömma in från rösträkningen utvecklades 
valvakan till en verklig rysare där det var helt jämnt mellan de politiska blocken. Men 
efterhand vägde rösterna ändå över till de borgerligas fördel.  
       
 
Är detta hämtat från en kvällstidning eller en morgontidning? ................................................. 

Hur motiverar du ditt svar?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken tidning tror du artikeln är publicerad i? ......................................................................... 

 
 
 
 
Artikel 5:  
 
Sent i natt lämnade Sveriges nye statsminister valvakan på Nalen i Stockholm. 
     Och fick en lång segerkyss av sin hustru Filippa. 
    – Du fick visst lite läppstift på munnen, sa hon och skrattade. 
 
Sveriges nye statsminister är utmattad, slutkört och trött – men mycket, mycket lycklig. 
     Direkt efter valvakan åkte han hem till sin presschef Ulrica Schenströms lägenhet i 
Vasastan. Där samlades de närmaste medarbetarna för att andas ut, se de sena tv-
sändningarna och ta en öl. 
     – Jag är mycket lycklig, sa han till [tidningen] strax innan han kom hem klockan 03.48 i 
morse. 
     Fredrik Reinfeldt, 41, blir den yngste statsministern i modern tid. 
     – Jag vill regera Sverige som en representant för hela folket, säger han. 
     Sedan han tillträdde som moderatledare för knappt tre år sedan har han sett sig själv ha en 
historisk uppgift. 
 
 
Är detta hämtat från en kvällstidning eller en morgontidning? ................................................. 
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Hur motiverar du ditt svar?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken tidning tror du artikeln är publicerad i? ......................................................................... 

 
 
 
 
Artikel 6:  
 
I natt firade alliansens supportrar som en VM-seger – i fontänen på Sergels torg. 
     Även Lars Leijonborg gladdes åt valsegern, trots fp:s bottenresultat. 
     – En alliansregering var vårt huvudmål, säger han.  
 
Både folkpartiet och kd gjorde usla valresultat. 
    Ändå var det glada miner på partiernas valvakor i natt.  
    Folkpartiet med 7,5 procent tappade mest av alla partier, hela 5,9 procentenheter ner 
jämfört med rekordvalet 2002. Av dem som övergivit fp har de flesta gått till moderaterna. 
    Men när folkpartiledaren gjorde entré på valvakan via marmortrappan på hotell Hilton 
hälsades han som en segrare. 
    Förra valet, menar Leijonborg, betydde ingenting eftersom man fortfarande satt kvar i 
opposition. 

     – Jag är mycket gladare i kväll, sa han till de omkring 500 folkpartister som nyss mottagit 
Göran Perssons avgångsbesked med kraftigt jubel. 
 
 
Är detta hämtat från en kvällstidning eller en morgontidning? ................................................. 

Hur motiverar du ditt svar?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken tidning tror du artikeln är publicerad i? ......................................................................... 
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BILAGA 2 

 

Sammanställning av enkätsvar.           

          

 

Artikel 1: GP1 Morgontidning Kvällstidning 
1. Morgon- eller kvällstidning? 52,63 % 47,37 % 

Ordval, språk 1,75 % 14,04 % 
Exakta klockslag  1,75 % 3,51 % 
Fakta 8,77 % 0 
Seriös, objektiv, saklig 15,79 % 0 
Känslor, skvaller 0 5,26 % 
Informell, ej info, berättande 0 15,79 % 
Siffror, procentsatser 0 0 
Årtal, historisk återknytning 0 0 
Tidsangivning (adverbial) 0 0 
En känsla 1,75 % 1,75 % 
Inget svar 19,30 % 5,26 % 

2. Motivering 

Pressläggning 3,51 % 1,75 % 
DN 19,3 % 0 
GP 8,77 % 0 
SDS 19,3 % 0 
EXP 0 19,3 % 
AB 0 10,52 % 
Annan 0 1,75 % 

3. Tidning  

Inget svar 5,27 % 15,79 % 
 

 

Artikel 2: DN1 Morgontidning Kvällstidning 
1. Morgon- eller kvällstidning? 87,72 % 12,28 % 

Ordval, språk 7,02 % 1,75 % 
Exakta klockslag  0 1,75 % 
Fakta 26,32 % 0 
Seriös, objektiv, saklig 21,05 % 0 
Känslor, skvaller 0 0 
Informell, ej info, berättande 0 0 
Siffror, procentsatser 12,28 % 1,75 % 
Årtal, historisk återknytning 0 0 
Tidsangivning (adverbial) 0 1,75 % 
En känsla 0 0 
Inget svar 17,54 % 5,26 % 

2. Motivering 

Pressläggning 3,51 % 0 
DN 24,56 % 0 
GP 12,28 % 0 
SDS 17,54 % 0 
EXP 0 7,02 % 
AB 0 5,26 % 
Annan 14,04 % 0 

3. Tidning  

Inget svar 19,30 % 0 
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Artikel 3: EXP1 Morgontidning Kvällstidning 
1. Morgon- eller kvällstidning? 7,02 % 92,98 % 

Ordval, språk 0 24,56 % 
Exakta klockslag  0 0 
Fakta 0 0 
Seriös, objektiv, saklig 3,51 % 0 
Känslor, skvaller 0 45,61 % 
Informell, ej info, berättande 0 7,02 % 
Siffror, procentsatser 0 0 
Årtal, historisk återknytning 0 0 
Tidsangivning (adverbial) 1,75 % 0 
En känsla 0 0 
Inget svar 1,75 % 14,04 % 

2. Motivering 

Pressläggning 0 1,75 % 
DN 0 0 
GP 1,75 % 0 
SDS 1,75 % 0 
EXP 0 17,54 % 
AB 0 57,89 % 
Annan 1,75 3,51 % 

3. Tidning  

Inget svar 3,51 % 14,04 % 
 

 

 

 

 Artikel 4: SDS1 Morgontidning Kvällstidning 
1. Morgon- eller kvällstidning? 75,44 % 24,56 % 

Ordval, språk 5,26 % 10,53 % 
Exakta klockslag  0 0 
Fakta 19,30 % 0 
Seriös, objektiv, saklig 21,05 % 0 
Känslor, skvaller 0 10,53 % 
Informell, ej info, berättande 0 0 
Siffror, procentsatser 0 0 
Årtal, historisk återknytning 0 0 
Tidsangivning (adverbial) 0 1,75 % 
En känsla 1,75 % 0 
Inget svar 22,81 % 1,75 % 

2. Motivering 

Pressläggning 5,26 % 0 
DN 15,79 % 0 
GP 19,30 % 0 
SDS 15,79 % 0 
EXP 0 8,77 % 
AB 0 14,04 % 
Annan 8,77 % 0 

3. Tidning  

Inget svar 15,79 % 1,75 % 
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Artikel 5: AB1 Morgontidning Kvällstidning 
1. Morgon- eller kvällstidning? 14,04 % 85,96 % 

Ordval, språk 0 21,05 % 
Exakta klockslag  3,51 % 1,75 % 
Fakta 0 1,75 % 
Seriös, objektiv, saklig 0 0 
Känslor, skvaller 0 31,58 % 
Informell, ej info, berättande 0 15,79 % 
Siffror, procentsatser 0 0 
Årtal, historisk återknytning 0 0 
Tidsangivning (adverbial) 3,51 % 1,75 % 
En känsla 0 3,51 % 
Inget svar 7,02 % 7,02 % 

2. Motivering 

Pressläggning 0 1,75 % 
DN 8,77 % 0 
GP 0 0 
SDS 3,51 %  
EXP 0 35,09 % 
AB 0 29,82 % 
Annan 1,75 % 3,51 % 

3. Tidning  

Inget svar 1,75 % 17,54 % 
 

 

 

Artikel 6: AB2 Morgontidning Kvällstidning 
1. Morgon- eller kvällstidning? 66,67 % 33,33 % 

Ordval, språk 8,77 % 7,02 % 
Exakta klockslag  0 0 
Fakta 8,77 % 0 
Seriös, objektiv, saklig 14,04 % 0 
Känslor, skvaller 0 1,75 % 
Informell, ej info, berättande 1,75 % 5,26 % 
Siffror, procentsatser 10,53 % 0 
Årtal, historisk återknytning 0 1,75 % 
Tidsangivning (adverbial) 5,26 % 3,51 % 
En känsla 0 1,75 % 
Inget svar 17,54 % 12,28 % 

2. Motivering 

Pressläggning 0 0 
DN 26,32 % 0 
GP 7,02 % 0 
SDS 10,53 % 0 
EXP 0 8,77 % 
AB 0 8,77 % 
Annan 7,02 % 1,75 % 

3. Tidning  

Inget svar 15,79 % 14,04 % 
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