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Sammandrag 
En kommersialisering av hur nyheter förmedlas har skett på redaktionerna där de blivit 

beroende av en klickekonomi för att få inkomst. Artiklarnas fokus har bytt från objektiv 

nyhetsförmedling till uppseendeväckande rubriker som ska locka mottagaren till att klicka sig 

in på artikelsidan. Lotta Halvarsson (2014:33–34) har uppmärksammat att journalistik i 

dagsläget använder material och källor som är hämtat från PR-byråer vilket har förändrat 

informationsvärdet. Hennes slutsats är att vad klickjournalistik vill uppnå är att hålla 

mottagaren nöjd, glad och passiv, för att skapa större benägenhet till att klicka på annonserna 

vid sidan av artiklarna. 

 

Vi har uppmärksammat fenomen och har med en stilistisk metod exponerat de stilmarkörer 

klickjournalistiken använder för att attrahera mottagare. Det analyserade materialet är hämtat 

från msn.se och består av sammanlagt sex artiklar från hemsidans ”inrikesnyheter” samt 

”toppnyheter”. Vi har utfört en kvalitativ undersökning av stilmarkörer och deras effekt på 

texterna, kompletterad med två kvantitativa metoder för att konkretisera LIX-värde och 

nominalkvot i artiklarna. Klickrubrikerna och deras stilmarkörer har också analyserats och 

kopplats till respektive artikel innehållsmässigt och stilmässigt. 

 

Den här undersökningen har visat tendenser till samband mellan artiklar med likartat innehåll, 

antingen nöje eller nyhetsförmedling. Detta var inte vårt huvudfokus i undersökningen, men en 

intressant utkomst av genomförda analyser. De artiklar som var inriktade på nöje visade en mer 

skönlitterär stil där emotiva drag var inbäddade i texten. Dessa artiklar hade även i större 

utsträckning en synlig berättare vilket gett dem en mer personlig stil. De artiklar som var 

inriktade på nyhetsförmedling hade mer opersonliga stildrag i form av en osynlig berättare och 

färre emotiva inslag. 

 

Klickrubrikens syfte i förhållande till artiklarna påvisade också en skillnad beroende på 

artiklarnas förmedlande syfte. Artiklarna som var inriktade på nöje hade en klickrubrik som 

dolde vad artikeln handlade om och väckte istället mottagarens nyfikenhet för vad 

klickrubrikens formulering innebar. De mer nyhetsförmedlande artiklarna hade istället 

klickrubriker med syftet att uttrycka en sammanfattning av artikelns innehåll. 

 

 

 

 

Nyckelbegrepp: stilistik, klickjournalistik, stilmarkörer, stildrag, klickrubrik, 

kommersialisering, inrikesnyheter, toppnyheter, MSN. 
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1. Inledning  
Journalistiken är dynamisk och har förbindelse till samhällskonstellationen. I och med att 

digitaliseringen fått större utbredning har journalistiken fått ännu en medieplattform att förhålla 

sig till förutom papperstidningarna, vilket är på internet. En förändring har skett på 

redaktionerna och textmässigt i artiklarna. Redaktionernas ekonomi blir beroende av 

annonsörer och artiklarnas innehåll påverkas i en kommersiell riktning (Schori, 2016:40). Vi 

har valt att utifrån en stilistisk metod analysera ett urval artiklar för att uppmärksamma vilka 

stildrag ett urval artiklar har på den nya plattformen. Genom en stilistik undersökning kan vi 

bidra till att utöka kunskapen om stilen i journalistik förändras i relation till dess växande syfte 

att locka annonsörer samt klargöra förhållandet mellan innehåll, form och verkan och vad som 

utmärker språkets format i den digitaliserade journalistiken (Lagerholm, 2008:10). Språket är 

det relevanta i en stilistisk undersökning och är vad som kommer att analyseras för att visa vilka 

stildrag vårt valda material har. En analys av språk relaterar även till läsbarheten vilket vi också 

analyserar som ett komplement till den stilistiska utgångspunkten. 

  

Det material vi undersöker är sex artiklar från msn.se. I den här analysen är artiklarnas givna 

sammanhang det media de tillhör och hur de påverkas utifrån det. Med detta sammanhang i 

kontexten och en stilanalys på materialet kommer kunskap öka om de olika konstruktioner och 

strategier som avsändaren använder i språket för att påverka mottagaren (Lagerholm, 2008:25). 

En detaljerad förklaring till vilka stilmarkörer som gett upphov till materialets stildrag kommer 

att framgå i resultatet. 

  

Genom att definiera artiklarnas stildrag på msn.se har vi skapat ett underlag för fortsatt 

forskning inom området där fler undersökningar kan utföras på journalistikens stil i förändring 

och effekten det har på mottagaren.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med den stilistiska undersökningen av artiklar på internet är att uppmärksamma om de 

stilmarkörer som avsändarna använder sig av i de olika artiklarna. På sådant vis vill vi komma 

fram till om det finns liknande stildrag artiklarna emellan. Vi vill även undersöka om artiklarnas 

klickrubriker och innehåll återger varandra. Det ger underlag för en bedömning om 

klickrubriken endast är satt för att locka läsare till artikelns sida. 
   

1.2 Frågeställningar  
De frågeställningar vi utgått ifrån i undersökningen är:  

• Vilka stilistiska markörer finns i det valda materialet?  

• Vilka stildrag får materialet utifrån stilmarkörerna? 

• Vilka stildrag har klickrubriken och är den relevant i förhållande till sin artikel? 
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2. Bakgrund  
2.1 Journalistik  
Nyheters sätt att nå ut i samhället har förändrats i samband med digitaliseringen. 

Papperstidningar förekommer alltmer sällan i hushåll och nyheterna ska komma ut snabbt och 

lättillgängligt på internet. I anknytning till digitaliseringen har redaktionernas ekonomiska 

situation förändrats där artiklar på internet i många fall är gratis vilket leder till att redaktionerna 

har behövt hitta en annan metod för inkomst. Som inkomstkälla har de därför förlitat sig på 

annonsörer som betalar för att annonsera på utvalda nyhetssidor. (Schori, 2016:40)  

 

Det nya journalistiska samhället har formats i relation till digitaliseringen. Det är inte bara 

nyhetsmediet som har förändrats utan hela den journalistiska processen, varav en del av detta 

lade grund för fenomenet klickjournalistik. Klickjakten, som han benämner det, innebär att 

medier har velat mäta sin trafik samt ha en valuta att sälja sina annonser efter då det inte kostar 

pengar att läsa artiklar på internet. Medierna som journalistiken använder sig av har därför gått 

efter antalet klick och tagit betalt från annonsörer i relation till detta istället för framgång i form 

av sålda papperstidningar. Det har i sin tur resulterat i klickbeten där de försöker locka läsare 

till att klicka sig in på artikelsidan för att öka trafiken i mediet, som i sin tur lockar fler 

annonsörer som betalar för att få annonsera på sidan. (Schori, 2016:40) 

 

2.2 Stilistik  
Stilistiken har sin grund i retorik och tal för att övertyga mottagaren. Inom det retoriska området 

behandlas disposition och språkval för att uppnå syftet med talet. Här finns även 

begreppet stilideal som innebär en ideal stilutformning av talet vars syfte är att på bästa sätt nå 

ut till mottagaren och påverka denna. Stilidealet förändras ständigt i samband med språket. 

(Lagerholm, 2008:11–14) 

 

En stilistiker fokuserar på språkets form. I en given situation med de stilmarkörer som går att 

finna utförs en analys av hur avsändaren uppnår sitt syfte med texten. Här undersöks 

förhållandet mellan avsändare och mottagare samt mellan avsändare och text, textens effekt på 

mottagaren, textens disponering, syntax, ordval, fonetik och stilfigurer. Enkelt uttryckt kan en 

stilistiker utgå från tre frågor: vad kan undersökas, hur ska det undersökas och varför ska det 

undersökas. Vad som skulle kunna undersökas är allt språk då detta alltid har en stil och är 

därför relevant i en stilistisk undersökning. Hur det ska gå till kan skilja sig åt beroende på 

undersökningens syfte, men alla språkets nivåer ska ingå i den valda metoden för att kunna 

förklara hur språket påverkas av sin kontext och vilken effekt det har på mottagaren. Även 

frågan varför materialet ska undersökas skiljer sig åt beroende på undersökningens syfte. Ett 

syfte kan till exempel vara värderande och därmed efter analysen förklara hur språket fungerar 

i ett givet sammanhang, de tänkta avsikterna och mottagarna och effekten av detta. (Lagerholm, 

2008:23–26) 

  

2.3 Materialets webbplats  
Msn.se är bland annat en startsida för olika webbläsare som är uppbyggd av ett antal interaktiva 

hyperlänkar med tillhörande visuella element som gör sidan mottagaranpassad och läsarvänlig. 

Webbplatsen är en samlingsplats för olika avsändare av artiklar och är inte en 

egenproducerande nyhetsförmedlare. Artiklarna är inte uppdelade utifrån avsändare utan efter 

ämnen, exempelvis inrikes, toppnyheter och Donald Trump. Startsidan visar valda utdrag av 

vilka artiklar som går att läsa inom de olika ämnesflikarna och även toppnyheter. I flera av 

MSN:s artiklar finns det en uppmaning till läsaren att dela innehållet på sociala medier för att 

få sina vänner att uppmärksamma nyheterna och på så vis också klicka sig in på deras sida 
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vilket stämmer överens med vad Schori (2016:40) uttryckt angående klickekonomin. Utifrån 

detta har vi valt att benämna dessa artiklar som klickjournalistik.    
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3. Tidigare forskning  
3.1 Klick och kommersialisering  
Lotta Halvarssons (2014:33–34) undersökning visar att kommersialiseringen har förändrat 

journalistiken och har resulterat i klickjournalistik på internet. Nyheter har ändrat ton och gått 

från objektivt nyhetsförmedlande till nöjesbaserad journalistik som lockar individen att klicka 

sig in på en artikel. Halvarsson förklarar att detta grundar sig i att mottagaren använder internet 

till förströelse och nöje och har större tendens att klicka på en nöjesartikel än en artikel med en 

mer seriös ton. Nyhetssajterna har därför tvingats anpassa sitt innehåll efter vad mottagarna vill 

läsa istället för att förmedla samhällsviktiga nyheter. Detta grundar sig i att redaktionen är 

beroende av antalet klick för att locka annonsörer till att köpa annonsplats på tidningens och 

artikelns sida. Hon uttrycker vidare att nyheter med fokus på nytta och nöje påverkar läsaren på 

ett positivt sätt som får denna mer benägen att klicka på annonsen som vill sälja en viss produkt. 

Detta påverkar journalistiken negativt i förhållande till dess källor. Idag hämtar journalistikens 

källor främst sitt material från PR-byråer, vilket i sin tur leder till ett anpassat innehåll på 

nyhetssajterna. Informationsvärdet hamnar i skymundan och klicken blir fokus för 

nyhetspubliceringen. Halvarsson (2014:42) drar slutsatsen att klickjournalistiken blir allt mer 

kommersiell och har som syfte att hålla läsarna nöjda, glada och passiva då detta bjuder in till 

att klicka på annonserna. Det gynnar i sin tur klickekonomin.  

 

En annan faktor till att klickjournalistiken har blivit beroende av sina läsare är för att de ständigt 

står i konkurrens med andra tidningar. Konkurrensen har lett till att tidningarna måste locka 

klick till artiklarna men även läsarens tid. (Halvarsson, 2014:1–2) 

 

Halvarsson (2014:38) menar att nyhetsinnehållet har påverkats av kommersialiseringen där 

innehållet i en artikel, trots sin form som nyhetsartikel, främst kan handla om att göra reklam 

för en viss vara eller tjänst. Detta kan till exempel maskeras i artikeln med hjälp av en specifik 

individ som porträtteras och använder sig av denna vara eller tjänst, vilket innebär att det kan 

bli svårt att finna skillnaden mellan reklam och nyhet.  

  

3.2 Språkets utveckling i nyhetsartiklar  
Enligt Karin Kvarnlöfs (2005:12–16) uppsats Från inledning till klickbete är tidningsspråket i 

ingresser varierande under de år hon undersökt. Under 1945 och ämnena Utrikes och Nöje 

skiljer sig språket både över tid men även mellan ämnen. Hon menar att den informativa stil 

som fanns då var mer märkbar i utrikesingresserna medan nöje hade en lyrisk och mer poetisk 

stil. 20 år senare, 1965, har hon uppmärksammat en förändring som går i riktning mot år 2005:s 

kvällstidningsspråk. Språket i utrikestexterna blir lättare och rakare genom att bland annat 

meningarna blir kortare. Trots det blir antalet meningar fler. Det är även under den här tiden 

som inskjutna satser blir markerade med tankstreck istället för kommatecken. Även metaforer 

och fler retoriska medel ger en mer intresseväckande text. De direkta anföringarna blir fler och 

avsändarnas röster blir mer framträdande för att attrahera en bredare publik. Vidare förklarar 

Kvarnlöf (2005:16–18) att nöjesingresserna följer denna ”lättade” trend och blir mer intima och 

personliga med fler beskrivningar. De börjar stilistiskt använda sig av versaler för att betona ett 

ord den i annars relativt versallösa texten. Den stora förändringen ligger dock i vardags- och 

talspråkets framväxt i tidningarna. Detta menar hon skedde för att tidningarna ville nå ut till 

ungdomar, speciellt inom nöjesnyheterna. 

  

Ytterligare 20 år senare, 1985, fortsätter meningslängden i utrikestexternas ingresser minska 

och de morfologiska variablerna skall och sade blir utbytta till ska och sa, enligt Kvarnlöf 

(2005:18–19). Hon har även observerat en skillnad i rytm och stegring av materialet hon har 
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undersökt. Variationerna av korta och långa meningar ger olika effekter och högre läsbarhet. 

Dock menar hon att utrikesnyheternas språk inte blir direkt personligt utan det är fortfarande 

informerande, däremot finner hon språket mer spänningsskapande och ”nervkittlande”. 

 

Vidare observationer av Kvarnlöf (2005:21) visar att under 2005 var utrikesingresserna 

utan slangstil eller talspråklig stil. De var istället lättlästa och korrekta. En anledning som hon 

nämner är att meningarna är kortare med mindre komplicerad syntax, däremot anmärker hon 

på att det inte nödvändigtvis är fler meningar i ingresserna. Chanel Arponen (2016:23) har 

också märkt de kortare meningarna och hennes material går fram till 2015. Hon uttrycker att 

meningarna i hennes utvalda texter från 2015 har i genomsnitt 10 ord per mening men att 

mycket består av notiser (Arponen, 2016:17).  

  

En annan observation av Kvarnlöf (2005:22) är att många ordval har brutala associationer och 

betydelser. Här håller sig in medias res (att börja mitt i handlingen) starkt, eftersom det har 

blivit uppbyggt under decennierna. Hennes analys av år 2005:s utrikesingresser avslutar hon 

med påståendet att 

 
”[m]ed detaljer som 19 väskbomber vill texterna inge förtroende och visa att de har inblick i det 

inträffade och är att lita på. Syftet med ingresserna är i första hand att fånga, fascinera och underhålla 

läsaren och i andra hand att ge fakta.” – Kvarnlöf (2005:23). 

 

I det här fallet är de 19 väskbomberna den intressanta detaljen som ger den brutala associationen 

samtidigt som den inger förtroende för avsändaren.  

   

Chanel Arponen (2016:9–10) refererar till Melin & Lange (2000:41–43) som har observerat 

bland annat skillnaderna mellan informell och formell text och deras olika egenskaper. Ofta, 

menar Arponen (2016:9–10) att formell text anses vara mer konservativ och med äldre 

textmönster i sin struktur. Den informella blir istället mer målande med bildelement och 

stilfigurer men även med mer talspråklig karaktär. Arponen (2016:19) tar även upp rubriklängd 

och att trenden under hundra år började gå mot kortare rubriker men att hennes material idag 

visar att rubrikerna är nästan lika långa som de var i det tidigaste materialet. 
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4. Teori  
Att ge en text en stil är att ge texten utvalda effekter via språkliga medel för att påverka 

mottagaren (Cassirer, 2003:32). Ofta är dessa effekter hämtade ur retoriken och applicerade på 

tal och skrift, och på många språkliga nivåer. Stil går att analysera från de minsta ljudliga 

nivåerna i språket till de mest pragmatiska, men det betyder också att det går att påverka stilen 

på alla nivåer (Lagerholm, 2008:11). Med andra ord är stil olika medel som avsändaren 

använder sig av för att få den skrivna texten mottagaranpassad. Det är också knep för att 

innehållet ska tolkas som avsändaren vill att det ska tolkas. Text som till exempel reklam och 

propaganda kan man redan på förhand betrakta avsändarens avsikt som känd – texten är 

utformad för att locka mottagaren till att läsa. (Cassirer, 1993:21).   

 

Teorin är att allt språk har en stil och är uppbyggt av stilmarkörer och stilfigurer i de olika 

språkliga nivåerna. Dessa stilmarkörer har en verkan och effekt på mottagaren och ser olika ut 

beroende på nivå och kontext. (Lagerholm, 2008:153–155). Flera stilmarkörer och deras 

effekter bildar ett stildrag (Cassirer, 2003:39). 

 

Teorierna för de stilistiska nivåerna som våra analyser kommer att beröra förklaras nedan för 

att skapa en förståelse för vad de innebär. 

   

4.1 Fonetisk nivå  
På denna nivå ligger fokus på det talade språket, där det handlar mycket om röstens kvaliteter 

– som röststyrka och betoning, men det går även att få in den fonetiska nivån i skriftspråket. En 

analys av textens rytm, tempo, fonetiska upprepningar, onomatopoetiska ord och ljudsymbolik 

faller alla inom den fonetiska nivån och är redskap för att finna nyansering i texten. (Lagerholm, 

2008:73–83) 

  

4.1.1 Rytm  
Rytm är något som kan uppfattas som jämn eller ojämn oavsett om den visar sig i skrift eller 

tal. I skrift påverkas rytmen av meningslängden, där en text med endast väldigt korta meningar 

kan uppfattas som hackig medan en text uppbyggd av endast långa meningar kan bli svår att 

följa. En text bör alltså vara uppbyggd av en blandning av korta och långa meningar för att öka 

läsbarheten och uppnå en god rytm. Däremot finns det undantag där avsändaren medvetet 

använder sig av många korta meningar för att till exempel bygga upp en spänning i texten. 

(Lagerholm, 2008:75–78) 

 

Rytm kan också avse led och antalet led. Svenskan använder gärna led om tre exempelvis blod, 

svett och tårar vilket härstammar från ett Churchill-tal 1940 som egentligen hade fyra led och 

löd ”I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat” (Cassirer, 2003:57).  

   

4.1.2 Tempo  
Tempo i skrift utformas med hjälp av pauser, detta gäller även i tal. Pauser i en text består av 

olika interpunktion, exempelvis punkt, komma och semikolon, som alla har olika längd på 

pauserna. Ett kommatecken har kortare paus än en punkt och ökar därmed tempot i 

texten. Asyndes och polysyndes är olika former av en meningsuppbyggnad. Asyndes innebär att 

meningen är uppbyggd utan bindeord (konjunktioner och subjunktioner), och därmed innehåller 

mer av interpunktion, medan polysyndes innebär användning av konjunktioner och 

subjunktioner för att binda ihop ord och satser. Beroende på om texten är uppbyggd på asyndes 

eller polysyndes bildas olika tempo. Polysyndes kan frambringa ett långsammare tempo och bli 

mer talspråklig än asyndes. Detta skulle kunna ses som en del av den syntaktiska nivån, men 
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här är det hur pauser byggs fram i språket som är det centrala. Asyndes har ofta effekten att ha 

hackigt tempo med många pauser medan polysyndes uppfattas ha färre (Lagerholm, 2008:78–

80). Genom asyndes blir skeenden kronologiska, medan polysyndesen ger intryck av flera 

skeenden samtidigt. Duscha, borsta tänderna, kamma håret får en ordning på händelser under 

en morgon medan duscha och borsta tänderna och kamma håret uppfattas som att någon 

borstar håret och tänderna i duschen (Cassirer, 2003:72). 

 

4.1.3 Fonetiska upprepningar  
Den mest kända fonetiska upprepningen är rim. Ett rim innebär ett samband mellan två ord 

bestående av att de uttalas lika från och med sista stavelsen. Det finns även en svagare variation 

av rim som kallas assonans. Assonans är när ordens stavelser är liknande men inte identiska så 

som i rimmet. Exempel på assonans är tacka och tappa, dessa ord låter liknande men de rimmar 

inte. Här är vokalens kvalité ofta betydande, men det är inget krav. (Lagerholm, 2008:80) 

 

Ord i följd som börjar på samma fonem kallas för allitteration, vilket skapar en viss upprepning 

då orden får ett fonetiskt samband. Detta används mestadels i bok- och filmtitlar och poesi 

(Lagerholm, 2008:81).  

   

4.1.4 Onomatopoetiska ord och ljudsymbolik  
Onomatopoetiska ord är ord som är ljudhärmande, exempelvis krasch och susa. Denna 

stilmarkör används ofta i serietidningar för att skapa en verklighetskänsla. Det är inte ovanligt 

att onomatopoetiska ord är påhittade i stunden (alltså inte etablerade i språket) för att passa en 

viss aktion, men i kontexten är det ändå lätt att förstå vad som menas även om man aldrig stött 

på ordet förut. Vokaler och konsonanter hjälper till att skapa associationer i språket för att 

förstärka sinnesintrycken för läsaren, detta kallas för ljudsymbolik. Ljudsymbolik kan te sig i 

ljusa och mörka vokaler som ger olika associationer till ordets innebörd. (Lagerholm, 2008:81–

83)  

   

4.2 Morfologisk nivå  
Den morfologiska nivån går in i den fonetiska och den lexikala nivån. Den morfologiska nivån 

innebär växlingen mellan olika normsystem i det skrivna språket, exempelvis skillnaden mellan 

dialektalt skriven text och det som anses som standardspråk. Det huvudsakliga syftet med den 

morfologiska nivån är att kunna utmärka en texts stilnivå. Detta kan göras genom att undersöka 

avsändarens ordval. Val av föråldrade ord bryter mot stilnormerna och skapar en ålderdomlig 

känsla i texten och kan även ge associationer till exempelvis Bibeln då denna har behållit de 

åldriga uttrycken. Förkortningar av ord påverkar också stilnivån och kan få texten att uppfattas 

som mer talspråklig och slangbetonad. Dock finns det förkortningar som blivit etablerade i 

språket, dessa blir då normen istället för en förändring i stilnivån. Exempel på detta kan ses i 

de ålderdomliga uttrycken som är en förlängd version av de uttryck vi har idag. Exempelvis vi 

äro har förändrats till vi är, eller sedan och sen. Detta kommer förklaras mer under den lexikala 

nivån. (Lagerholm, 2008:83–88) 

 

4.2.1 Prefix och suffix  
Suffix är ett morfem i slutet på ett ord medan prefix är dylika fast i början. Suffix kan markera 

en informell stilnivå med ändelser som till exempel -is eller -o. Dessa suffix 

kallas diminutivsuffix, vilket innebär att de förminskar innebörden i ordet och kan uppfattas 

som nedlåtande. Stilnivån sjunker tämligen av ordvalet stammis istället för stamkund, eller 

pucko istället för puckad. Däremot finns det etablerade ord med -is som ändelse, 

som nattis som från början är en förkortning för natthem. Då dessa är etablerade i språket 

utgör de ingen informell ton i texten. (Lagerholm, 2008:86–88) 
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Suffix i engelska lånord skiljer sig från de andra suffixen i svenska språket. Där har det 

anammats en böjningsform från engelskan som inte existerar i svenskan, nämligen suffixet -

s för en markering av pluralform. Till exempel copywriter – copywriters. Denna ändelse 

används mycket i talspråket men enligt Svenska skrivregler bör orden anpassas till redan 

befintliga svenska böjningar, till exempel jumper – jumprar istället för jumpers. De ord som av 

uttalsskäl inte kan anamma denna böjningsform ska istället bli nollplural, alltså en copywriter 

– flera copywriter. (Lagerholm, 2008:86–87). De engelska suffixen kan ge en annan känsla och 

association till ordet. Exempelvis ordet gangster-s som ger bilden av att det är verkliga farliga 

brottslingar medan gangstr-ar ger en bild av bråkiga småpojkar (Cassirer, 2003:60).  

 

Prefix är ofta, likt suffix, av informell grad. Speciellt förstärkande prefix så som jätte-, skit-, 

as-, och så vidare. Dessa suffix skapar en talspråklig och personlig ton i texten (Lagerholm, 

2008:87). 

 

4.3 Lexikal nivå  
Under denna nivå infaller orden som helhet. Ordens stilnivå och de olika ordklassernas 

egenskaper är viktiga grunder inom den lexikala nivån. Ordens stilnivå handlar om dess 

intensitet och värdeladdning samt de olika aspekterna på betydelse, form och funktion utifrån 

stilistisk relevans. (Lagerholm, 2008:90–91) 

 

På den lexikala nivån infaller ordens stavning, stilnivå, värdering, styrka, precision, nyskapande 

och associationer till olika språk. För att tydliggöra dessa olika aspekter inom den lexikala nivån 

har vi delat upp dem i underrubriker där stavning får en egen rubrik och resterande hamnar 

under rubriken ord för att tydligt understryka att det är just de enskilda orden som behandlas 

här.  

  

4.3.1 Ortografi 
Variationerna på stavning är mycket små på grund av den standardiserade stavningen som är 

etablerad i svenska språket. Som tidigare nämnt är språket dynamiskt vilket innebär att de 

talspråkliga formerna ofta förr eller senare anammas även i skriften. Exempel på detta kan vara 

stavning på dig – dej där båda stavningsformerna är accepterade men håller i dagsläget olika 

stilnivåer där stavningen dej fortfarande uppfattas som informell och talspråklig. Avvikande 

stavningar kan ha syftet att förmedla något expressivt, som ironi och sarkasm. Detta kan visas 

med hjälp av att tillägga många likadana vokaler i stavning (exempelvis sååååååå) eller skriva 

ett ord i versaler. Här faller även lånordens stavning in där ett val uppkommer mellan att stava 

utifrån original stavning eller en försvenskad stavning. Stilskillnad går att finna mellan 

exempelvis konjak – cognac och mejl – mail (Lagerholm, 2008:88–90). Båda formerna av 

stavning är accepterade enligt talspråksnormerna, men den försvenskade stavningen 

rekommenderas av SAOL (2015) där stavningarna cognac eller mail inte finns med. 

   

4.3.2 Lexikon  
Som redan nämnt finns det olika aspekter att ta hänsyn till i analysen kring ord. Dessa olika 

aspekter kommer presenteras här i form av olika nivåer för att ingenting riskeras att uteslutas. 

Det är viktigt att ha i åtanke är att allt som presenteras här har just med ord att göra. 

 

4.3.2.1 Stilnivå och stilvalör  
Stilvalörer kan ha en negativ eller positiv påverkan på ett ord eller uttryck, exempelvis 

glädjeflicka kontra hora. Två ord kan syfta på samma sak men beroende på olika faktorer kan 

de uppfattas olika. De element som bestämmer valören är värde, styrka, känslor, aktivitet, 
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bruklighet, abstraktionsgrad, överförd betydelse (metaforer och liknelser) och ord som skapar 

närhet eller distans. (Cassirer, 2003:75) En stilvalör blir en skala på värdering. Värdering 

förklaras senare och betyder att ett ord blir positivt eller negativt laddat. Valören gör att man 

kan säga till exempel att ett ord blir starkt negativt eller är ett opreciserat ord. 

 

Stilnivå, till skillnad från stilvalörer, är ett begrepp som handlar om formalitetsgrad i språket. 

Formalitetsgraden kan inte definieras utifrån ordet i sig utan snarare utifrån hur ordet används. 

Därför går denna nivå in i syntaxen som vi kommer definiera senare i uppsatsen. Ord med 

samma eller liknande betydelse kan hålla olika stilnivåer, exempelvis snacka – prata – tala kan 

alla användas för att syfta på samma handling men deras stilnivå skiljer sig markant. 

Ordet prata är i det här fallet det vi kan kalla normen och är det ord som har högst acceptans i 

de flesta sammanhang, och är därmed standardspråkligt. Snacka är den informella varianten 

av prata och har därmed låg stilnivå, samtidigt som ordet tala är formellt och håller hög 

stilnivå. Standardspråket är ett rikstäckande språk vars språkform är accepterad i de flesta 

sammanhang och i det offentliga rummet. För att karaktärisera stilar och stildrag är en 

jämförelse med standardspråket ett tillvägagångssätt. (Lagerholm, 2008:91–94) 

 

4.3.2.2 Värdering  
Ord har förmågan att förmedla attityder och förändra mottagarens syn på verkligen. Detta kan 

ske på olika sätt och det visar hur viktigt det är med ordval för att få fram texten enligt syfte. 

Flera ord kan ha samma denotation (grundbetydelse) men olika konnotationer (bibetydelser). 

Konnotationer utmärker sig i form av olika värderingar i ordet och dess associationer. Detta 

bidrar till att mottagaren läser texten på olika sätt beroende på ordval och kan bli påverkad 

antingen positivt eller negativt (Lagerholm, 2008:94–95). Exempelvis är benämningen 

träningsnarkoman negativ i förhållande till hårdtränare, men hårdtränare är i sin tur negativt 

i förhållande till aktiv (Cassirer, 2003:75). Utöver detta finns eufemismer som innebär att 

försköna verkligheten och manipulera mottagaren till att bli mer positivt inställd till det som 

skrivs. Exempel på detta är synonymerna subwayanställd och sandwichartist. Det är två olika 

beteckningar på samma yrke där sandwichartist uppfattas ha högre status trots att denotationen 

är densamma. Motsatsen till eufemism är dysfemism som är en omskrivning för att få saker att 

låta värre, hemskare eller sämre än vad de är, till exempel terrorhot istället för hot (Lagerholm, 

2008:94–95). 

   

4.3.2.3 Styrka, känsla och aktivitet  
Ett ords innebörd kan ha olika intensitet beroende på vilket ordval som görs. Exempelvis 

uppfattas ordet rusa starkare än ordet springa. Ett stort antal starka ord i en text kan vittna om 

stort engagemang, men en överanvändning kan innebära att orden tappar sin intensitet och 

texten förlorar sin trovärdighet. För många dämpade ord kan istället uppfattas som 

oengagerande. (Lagerholm, 2008:96–97) 

 

Ordens styrka kan även mätas i ordens aktivitet, vilket är kopplat till ordklassen verb. En texts 

aktivitet uppfattas olika beroende på vilket verb som uttrycker en händelse. Exempelvis kan 

man skriva något, anteckna något eller kladda något. Dessa tre uttryck har med hastigheten att 

göra. Att skriva något låter långsamt och noggrant. Att anteckna något låter snabbt och något 

mindre noggrant medan att kladda något låter snabbt och slarvigt. Aktivitet är alltså 

grundbetydelsens grad av noggrannhet och snabbhet i det här fallet. Hade det varit deklarera, 

säga och meddela blir de olika aktivitetsgraderna hur allvarlig informationen är som ska återges 

samt hur snabbt den ska återges. Deklarera associeras med ett metodiskt och långsamt 

framförande av informationen. Säga associeras med ett snabbare framförande av informationen 
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samt i ledigare form. Meddela associeras med att det kan framföras i förbifarten, kanske till och 

med kladdat på en lapp. (Cassirer, 2003:76) 

 

Styrka kan även uttryckas genom positiva eller negativa uttryck och ord. Ett starkt positivt 

uttryck är hon är en skönhet, medan det svagare uttrycket lyder: hon är fin. Ett exempel på ett 

starkt negativt uttryck är den äckliga eller snuskiga mannen i förhållande till det svagare 

uttrycket ovårdade mannen. Dock kan man överspela eller manipulera genom att spela på 

känslor och sinnesstämningar, till exempel genom att skriva lyckodagen istället 

för bröllopsdagen. (Cassirer, 2003:76) 

 

I rubriker används ofta starka ord för att väcka intresse och dessa ordval är ofta bristande i 

förhållande till kontexten där attack kan betyda kritik, terror är framfusighet och kränkt är lätt 

förolämpad. Detta får starka ords betydelse att försvagas vilket inte är gynnsamt för vårt 

ordförråd. (Lagerholm, 2008:96–97) 

   

4.3.2.4 Precision  
En viktig term inom precision är betydelseomfång, vilket innebär hur många betydelser ett ord 

kan ha. Ett ord med stort betydelseomfång har vag betydelse medan ett ord med snävt 

betydelseomfång är preciserat. Det är viktigt att anpassa precisionen till textens syfte. Mer 

preciserade ord kan bestå av sammansättningar där exempelvis ordet bokhylla är mer preciserat 

än ordet hylla, därmed blir betydelseomfånget mindre. Ett vanligt ord med stort 

betydelseomfång är pronomenet man. Man kan åsyfta många olika saker beroende på kontexten 

och ersätter ofta preciserade ord för att skapa distansering och abstraktion. När ord med stort 

betydelseomfång uppfattas negativt av mottagarna kallas det för floskel vilket betyder ”[…] ett 

lite uppblåst men samtidigt nästan tomt uttryck, som låter bra men saknar preciserat innehåll” 

– Lagerholm (2008:100). Detta används mycket av politiker men även i horoskop där något 

allmänt uttalas som passar in på de flesta. (Lagerholm, 2008:97–101) 

 

Under precision infaller även termen modeord som innebär ett ord som blir populärt under en 

kort tid. Ordet används i många olika sammanhang och har i början positiva konnotationer, men 

med tiden tunnas betydelsen ut och tillslut blir det svårt att kartlägga vad det är som åsyftas. 

(Lagerholm, 2008:101) 

  

4.3.2.5 Associationer till olika språk  
Engelskan och den amerikanska kulturen har påverkat svenska språket sedan 1900-talet. Detta 

har visat sig på några olika sätt i form av lånord, kodväxling och domänförlust, där just 

kodväxling är det mest stilistiskt relevanta att ha i åtanke. Lånord innebär en överföring av ett 

ord från ett annat språk där ordet etableras i svenskan medan kodväxling handlar om när fraser 

och ibland hela meningar tillfälligt byts ut mot motsvarande ord och fraser på ett annat språk. 

Kodväxling kan ta sig uttryck i engelska slagord som uppfattas mer slagkraftiga eller 

humoristiska, och är oftast tillfälliga utan att få fäste i språket. De skapar även ofta en 

intertextualitet då kodväxlingar brukar ha sin grund i amerikanska filmer eller serier. Deras 

funktion i språket är att skapa fler stilistiska alternativ samt bidra till en nyansering av 

språkbruket. (Lagerholm, 2008:104–106) 

  

4.3.2.6 Närhet och distans  
Närhet och distans kan enkelt förklaras som vi (närhet) och dem (distans). Distansen innebär 

ofta en statusskillnad, fientlighet eller oviljan att beblanda sig med ordet. Detta är som mycket 

annat kontextrelaterat. Närheten kommer genom en användning av den kontextuella normen av 

ett ord, till exempel att benämna sina föräldrar för mamma och pappa, som är normen, istället 
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för deras tilltalsnamn ger en närhet istället för en mindre personlig och mer distanserad relation. 

Samma effekt sker i titlar på personer och deras yrken, att 

säga professorn, herrn, Ni eller farbror ger ett respektingivande tilltal men även en distans i 

förhållande till om vi skulle sagt du eller tilltalsnamnet. Ni anses av yngre som respektingivande 

tilltal men kan av äldre anses vara nedvärderande, detta på grund av att man niade nedåt i 

hierarkier förr. (Cassirer, 2003:79–80) 

 

4.3.3 Ordklasser  
Ordklassers relevans i en stilanalys behandlar framförallt frekvenser av ordklasser och 

proportioner mellan dem där språket kan få en viss karaktär utifrån de ordklasser som bidrar. 

Dessa klasser kategoriseras utifrån form och funktion (Lagerholm, 2008:106–107). Vi utgår 

ifrån att tidigare kunskap finns angående de olika ordklasserna substantiv, verb, pronomen, 

adjektiv och adverb, och kommer därför inte gå igenom deras funktion djupare, det som 

kommer tas upp i det här stycket är hur de olika ordklasserna behandlas utifrån den stilistiska 

synvinkeln. 

   

4.3.3.1 Substantiv  
En text med många substantiv kallas nominal vilket skapar en skriftspråklig känsla. I den här 

ordklassen finns en stilskillnad beroende på om orden är konkreta eller abstrakta. Valet av 

dessa substantiv skapar en stilnivå som antingen blir just konkret eller abstrakt. Här infaller 

även precision, som tagits upp tidigare, där konkreta substantiv innebär snävare 

betydelseomfång och abstrakta substantiv innebär större betydelseomfång. Verbalsubstantiv, 

substantiv som bildats från en verbstam, infaller under det abstrakta och är vanliga i formell 

och informationstät stil. (Lagerholm, 2008:107–108) 

 

För att få fram den formella och den informella stilen kan man se på antalet nominaler. Ett 

tillvägagångssätt är att räkna antalet substantiv i förhållande till verb eller genom att använda 

sig av nominalkvoten och då räknar man på hur många nominaler (prepositioner, particip och 

substantiv) det finns jämfört med verb, adverb och pronomen. (Cassirer 2003:60–61) 

 

 

Tabell 1: Cassirers förhållande mellan nominaler och verb 

  Nominaler –Verb  

Talspråk  1 – 4  

Uppsatser åk 4  1 – 2  

Uppsatser åk 6  3 – 5  

Gymnasistuppsatser  7 – 10  

Veckotidningar  8,5 – 10  

Debattexter  9 – 10  

Läroböcker  12 – 10   

Tabell 1 (Cassirer, 2003:61)  

  

Cassirer (2003) har inte räknat ut nominalkvoten utan förhållandet mellan nominaler och verb. 

För överskådlighetens skull har vi räknat ut kvoten i tabellen nedan (se Tabell 2). 
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Tabell 2: uträkning av nominalkvot från Cassirers förhållanden 

  Nominalkvot  

Talspråk  0,25  

Uppsatser åk 4  0,5  

Uppsatser åk 6  0,6  

Gymnasistuppsatser  0,7  

Veckotidningar  0,85  

Debattexter  0,9  

Läroböcker  1,2  

  

Som komplettering till Cassirers förhållanden mellan substantiv och verb har Melin & Lange 

(2000) räknat ut dessa nominalkvoter: 

 

Tabell 3: Melin & Langes nominalkvoter  

  Nominalkvot  

Broschyr  1,19  

Lärobok  1,18  

Morgontidning  1,04  

Kvällstidning  0,99  

Debatt  0,89  

Veckotidning  0,85  

Gymnasistprosa  0,72  

Talspråk  0,25  

Tabell 3 (Melin & Lange, 2000:168)  

  

Med hjälp av substantiven kan man även se en trend om stilen är personlig eller opersonlig. Det 

är med bland annat substantiverade presens- och perfektparticip som det opersonliga 

myndighetsspråket växer fram, det vill säga att ett verb som får stå som adjektiv blir böjt efter 

aktiv eller passiv form och sedan substantiverad. Exempel: (att) korrigera – (har) korrigerat – 

(den) korrigerade. Istället för att skriva efter texten som vi har korrigerat kan man skriva efter 

den korrigerade texten. (Cassirer 2003:81) 

  

4.3.3.2 Verb  
En verbtät text skapar en verbal stil och är ofta mer talspråklig (Lagerholm, 2008:108–109) 

samt att den finns ofta i de mer berättande texterna (Cassirer, 2003:61). Vad som är av stilistiskt 

värde är om verbformen är aktiv eller passiv. En aktiv sats har en utskriven agent (aktör) medan 

en passiv sats kan ha utelämnat detta, vilket är mer vanligt i formella texter och skapar ett 

opersonligt innehåll (Lagerholm, 2008:110). 

 

Utifrån verbens tidsliga egenskaper kan de kategoriseras som dynamiska eller statiska. 

Dynamiska verb uttrycker förändring och processer, som till exempel verben skriva och rusa. 

De beskriver handlingar och händelser vilket skapar rörlighet och en känsla av förändring i 

texten, ibland kan även dramatik skapas. De statiska verben, som till exempel vara och veta, 

uttrycker tillstånd, de uttrycker ingen rörlighet.  Dessa verb förekommer ofta i beskrivande 

texter. Beroende på om en text domineras av dynamiska eller statiska verb ändras dess 

förhållningssätt till verkligheten. En text dominerad av dynamiska verb innehåller medvetna 

handlingar samt utskrivna och ansvariga aktörer. En text dominerad av statiska verb återges 

som en händelse som ingen ansvarar för, något som ”råkat uppstå”. (Lagerholm, 2008:111–

112) 
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4.3.3.3 Pronomen   
Val av pronomen i en text skapar närhet eller distans mellan avsändare och mottagare, en text 

med förstapersonspronomen och andrapersonspronomen framträder avsändaren och synliggör 

mottagaren vilket skapar närhet mellan dem. Syftet med användningen av pronomenet man har 

redan tagits upp i avsnittet om precision. (Lagerholm, 2008:112–113) 

   

4.3.3.4 Adjektiv  
Adjektiv har olika syfte beroende på kontext. De kan antingen vara bundna till 

substantivet, tematiskt nödvändiga, eller ha syftet att måla upp en bild av substantivet, tematiskt 

fristående. Exempel på tematiskt nödvändiga adjektiv är kondenserad mjölk där adjektivet är 

nödvändigt för att mottagaren ska förstå vad som åsyftas. Tematiskt fristående adjektiv är inte 

nödvändiga på samma sätt utan är snarare en nyansering, exempelvis svarta byxor. Adjektiv 

kan framkomma i två olika positioner, attributiv, som är mer vanligt i skrift, och predikativ, 

som är mer vanligt i tal. I attribut form blir texten mer sammanpackad och nominal. (Lagerholm, 

2008:114–116) 

 

Adjektiv kan ses som den ordklassen som skapar mycket bilder och uppmålande scener men 

”[i]nte heller föreligger det något samband mellan hög frekvens av adjektiv och intrycket av 

'målerisk' stil.” – Peter Cassirer (2003:62).  

 

4.3.3.5 Adverb  
De stilistiskt intressanta adverben är satsadverb och konjunktionella adverb. Satsadverb visar 

vilka värderingar och vilket hållningssätt avsändaren har till textens innehåll, exempelvis i 

frasen detta är självklart inte allt, är självklart ett satsadverbial där det går att läsa in 

avsändarens inställning till utlåtandet. De konjunktionella adverbens syfte är att binda ihop 

satser, till exempel med ord som dock, därför och också. De konjunktionella adverben är vanligt 

förekommande i vetenskapliga texter. (Lagerholm, 2008:116–117) 

 

4.4 Syntax   
Syntaxen har stor påverkan på det stilistiska i en text. Här infaller hela textens 

meningsuppbyggnad och de konstruktioner som bidrar till verkan (Lagerholm, 2008:120–121). 

Beroende på om meningarna är långa eller korta påverkas läsbarheten. Till exempel används 

ofta korta meningar i reklamtexter och kvällspress. Kvällspressen försöker skriva meningar 

med en snittlängd på 10 ord. Det som anses behagligast att läsa är när meningarna skiftar mellan 

13–19 ord (Cassirer, 2003:66). 

  

4.4.1 Grafiska och syntaktiska meningar  
En grafisk mening är enkel att finna i texten: den börjar med stor bokstav och slutar med 

interpunktion. En syntaktisk mening är en självständig enhet, exempelvis en huvudsats, 

meningsfragment (uttryck som saknar förbindelse av subjekt och 

finit verb), interjektionsmakrosyntagm (något som kan yttras enskilt, exempelvis usch, 

nej och ja) och tilltalsmakrosyntagm (isolerade pronomen eller substantiv). Grafiska och 

syntaktiska meningar går in i varandra och samma mening kan vara både grafisk och syntaktisk, 

exempelvis en grafisk mening som består av två huvudsatser innehåller två syntaktiska satser, 

och en grafisk mening som består av en bisats eller en fras är inte en syntaktisk mening. 

(Lagerholm, 2008:121–123) 

 

Med hjälp av definitionen av de olika meningarna kan en mer ingående stilistisk analys göras 

på språkhandlingar i texten. Språkhandlingar kan visa hur sändaren väljer att förhålla sig till 
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texten och mottagaren och dessa kan delas in i olika syntaktiska grupper: påståenden, frågor, 

uppmaningar, utrop och önskningar. Med hjälp av dessa kan vi analysera vad syftet och 

effekten av texten är. (Lagerholm, 2008:123–124) 

   

4.4.2 Bisatser  
Det stilistiskt intressanta att undersöka om bisatser är om de är parataktiska eller hypotaktiska. 

Paratax innebär att meningen är dominerad av samordning, exempelvis först hoppade vi 

studsmatta, och sedan drack vi saft, och hypotax innebär underordning, jämför vi hoppade 

studsmatta innan vi drack saft. Här definieras oftast paratax som mer talspråklig och hypotax 

som formellt skriftspråklig. (Lagerholm, 2008:126–127) 

   

4.4.3 Ordföljd och ellipser  
I en formell, tung och skriftspråklig stil finns det ofta inskott som gör texten svår att följa och 

tvingar mottagaren att binda ihop de olika delarna. Mellan de led som syntaktiskt hör samman 

kan ett inskott placeras och dess funktion är att klyva den naturliga tankegången (Lagerholm 

2008:140). Exempelvis när vi sitter och pluggar, som vi så ofta gör tillsammans, dricker vi 

alltid kaffe. 

 

Ellipser innebär utelämning av led utan att innehållet påverkas av det, det kan till exempel 

handla om utelämning av objekt eller subjekt som känns uppenbara i kontexten och inte behöver 

nämnas igen, exempelvis ett svar på en fråga där det inte är nödvändigt att upprepa vad som 

pratas om, i morgon kan räcka som svar på en fråga när någonting som sker istället för att skriva 

ut/säga hela satsen jag kommer i morgon. Detta är normen i talspråket men används inte ofta i 

formell skrift. (Lagerholm, 2008:143–144) 

 

4.4.4 Läsbarhetsindex, LIX  

En text kan uppfattas som svårläst ju högre andel långa ord den innehåller (Lagerholm, 

2008:218–220). Ett sätt att mäta en texts svårighetsgrad är att räkna antalet långa ord (ord med 

fler än sex bokstäver) och sedan addera detta till den genomsnittliga meningslängden i texten. 

Detta innebär att ju högre LIX-värdet blir desto svårare är texten att läsa, oftast antar en sådan 

text en mer formell prägel. LIX tar inte hänsyn till stilen en text har, men det är ändå relevant 

att ha med i en stilanalys då det är av intresse att kategorisera texten som talspråklig eller 

skriftspråklig.  

  

4.5 Disposition och textbindning  
Dispositionen är det som gör en text till en text och innefattar hur texten är utformad samt 

innehållsorganisationen. Det finns olika dispositioner en text kan anta som i sin tur speglar 

vilken stil texten i fråga har. Exempelvis finns tidsdisposition som betyder att innehållet är 

kronologiskt upplagd, eller emfatisk disposition som innebär att det viktiga innehållet nämns 

först och att det sedan tunnas ut ju längre in i texten mottagaren kommer. Alla olika 

dispositioner innebär en struktur som påverkar mottagaren och dennas uppfattning av textens 

stil, exempelvis kan tidsdisposition skapa en känsla av berättande 

stil, rumsdisposition uppfattas som beskrivande och logisk disposition kan uppfattas som 

utredande. Dispositionen är därför en grundläggande faktor för vilken stil avsändaren är ute 

efter. (Lagerholm, 2008:145–146) 

 

Textbindning är en annan strukturnivå som behandlar hur meningarna binds samman. Till 

exempel kan detta bygga på en referensbindning där avsändaren syftar tillbaka på något som 

tidigare nämnts i texten, vilket kan göras med hjälp av en hyponym, ett ord som är underordnat 

ett annat ord. Till exempel är Golden retriever en hyponym till hund.  Utifrån den stilistiska 
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utgångspunkten ligger fokus på hur de olika textbindningarna utformats och om detta ställer 

speciella krav på mottagaren för att förstå, exempelvis hyponymi (Lagerholm, 2008:147–150). 

Hyponymen är begreppet för det underordnade ordet, medan det överordnade ordet, som hund i 

förra exemplet, kallas hyperonym, samt är djur en hyperonym till hund (Stede, 2000:96). En 

annan textbindning som är stilistiskt relevant är satskoppling, som innebär relationen mellan 

satser. Denna relation behöver inte vara utskriven så länge det finns ett samband mellan 

meningarna. En satskoppling med språkligt signalerande kallas för konnektivbindning och de 

enskilda orden som hjälper till att signalera till relationen mellan meningarna kallas 

för konnektiver, som är ord som till exempel därför, ändå, detta beror på och så vidare. Vad 

mottagaren gör när denna förstår en satskoppling utan konnektiver kallas för inferens och 

betyder att man drar en slutsats baserat på ens kunskap om världen, det vill säga att läsa mellan 

raderna. (Lagerholm, 2008:148–151)  

   

4.6 Stilfigurer  
Stilfigurer har sin grund i retoriken och är ett sätt för avsändaren att framföra sin text i ett 

bestämt syfte med hjälp av dessa figurer. Vanliga stilfigurer är sådana som gör bildliga 

jämförelser, exempelvis metaforer (överföringar), liknelser (jämförelser med något bildligt), 

personifikationer (något abstrakt får mänskliga egenskaper), och sinnesanalogi (bildlig 

överföring mellan sinnesområden). Detta får texten att anta en mer målande stil. (Lagerholm, 

2008:153–160) 

 

Ersättande uttryck är liksom bildliga jämförelser mycket vanligt förekommande i olika textslag. 

Här infaller metonymi och perifras. Metonymi innebär att ersättning och utbyte av uttryck som 

associeras med varandra. Detta för att skapa nyansering i texten. Exempelvis associeras de stora 

mörka lockarna till personen med lockarna. Perifras är också, som tidigare nämnt, ett ersättande 

uttryck. Perifras ger en egenskap eller ett nytt perspektiv till ordet det ersätter. Till exempel 

är människans bästa vän en perifras till hund. (Lagerholm, 2008:160–161) 

 

Hyperbol (överdrift) och litotes (underdrift) är stilfigurer som skapar en förskjutning åt olika 

håll i texten. Detta är väldigt vanligt förekommande och etablerat att mottagaren oftast inte 

lägger märke till det. Exempelvis kan hyperbolen te sig i vi har all tid i världen och litotesen 

som lite sur när man faktum var riktigt förbannad. (Lagerholm 2008:161–163) 

 

Upprepning är ännu en funktion av stilfigurer, som exempelvis anafor som innebär en 

upprepning av samma ord i flera satser, detta för att uppmärksamma bestämda delar av 

texten, detta använde sig Martin Luther King av i hans tal I Have a Dream. En annan variant 

av upprepning är även variation som enkelt innebär att samma sak uttrycks på olika sätt efter 

varandra. Variation kan även ses som stegring då syftet är att intensifiera ett uttryck gradvis. 

Om denna stegring avbryts av ett uttryck som är förminskade skapar detta en antiklimax. 

(Lagerholm, 2008:163–164) 

 

Ordlekar är den stilfigur som ofta kan ses i rubriker och reklamannonser för att väcka 

mottagarens uppmärksamhet. Ett exempel på en ordlek är zeugma där samma verb används för 

två helt skilda beskrivningar, till exempel hon stängde dörren och med den sitt hjärta. En annan 

stilfigur som är vanligt förekommande i rubriksättning och reklamannonser är allusion som 

innebär en anspelning på något tidigare känt, ofta ett känt citat eller film- eller boktitel. 

(Lagerholm, 2008:166) 

 

Stilfigurer som används för att påverka kan ofta ses i motsatsord som ställs mot varandra. Den 

stilistiska termen för detta är antites och skapar en kontrastverkan på budskapet så att detta blir 
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övertygande och påverkande. Oxymoron är en typ av antites som utformas att två motsatsord 

samspelar och bildar en betydelse tillsammans, exempelvis organiserat kaos. (Lagerholm, 

2008:167) 

 

Nära retoriken ligger även dramaturgin. Dramaturgin befattar hur någonting blir återgett i 

berättande form (Pusztai, 2011:14–17). Exempelvis en dramatisk kurva som innebär en 

berättarteknik som med hjälp av en stegring ”arbetar” sig upp till berättelsens klimax för att 

sedan falla neråt (Pusztai, 2011:52–54).  Om denna dramatiska kurva skulle avslutas abrupt 

innan klimax nåtts skapas en ofullbordad orsak-verkan-sekvens, som benämns som cliffhanger 

(Pusztai, 2011:36). En fortsättning på en cliffhanger får det dramaturgiska draget in medias res, 

som innebär att berättelsen börjar mitt i en händelse. In medias res kan även användas utan att 

stå i relation till en cliffhanger (Pusztai, 2011:83). 

   

4.7 Sändarperspektiv och stildrag  
Under alla de tidigare nämnda teorierna kring stilmarkörer går det att finna 

ett sändarperspektiv och ett berättarperspektiv som inte nödvändigtvis behöver vara samma. 

Det finns alltid en sändare bakom en text som är mer eller mindre synlig, och avsändaren har 

alltid ett syfte som även det är mer eller mindre tydligt. Med hjälp av de tidigare nämnda 

språkliga markörerna blir det möjligt att blottlägga perspektivet och syftet i texten. När andra 

röster gör sig hörda i texten, till exempel i form av intervjuer, kallas detta för direkt 

anföring och kombineras då med en anföringssats som berättar vem det är som yttrar sig och 

hur. Andra röster kan även komma till tals med en indirekt anföring då yttranden återges och 

omskrivs av avsändaren. (Lagerholm, 2008:168–170) 

 

Slutligen i detta teoriavsnitt ska vi förklara stildrag. Stildrag är vad som framkommer när de 

olika nämnda stilmarkörerna samverkar. Olika kombinationer av stilmarkörer ger upphov till 

olika stildrag i texten och påverkar mottagarens uppfattning. Det är därför viktigt att få med alla 

dessa nivåer av stilmarkörer för att få ett nyanserat resultat och kunna definiera textens stildrag 

med så stor säkerhet som möjligt. (Lagerholm, 2008:170–172) 
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5. Metod  
5.1 Metodval  
Vi har använt oss av en stilistisk metod som förankrar sig i vårt val av teori. Metoden behandlar 

alla de nivåer i stilistiken som tidigare har tagits upp i teoriavsnittet vilket innefattar fonetisk 

nivå, morfologisk nivå, lexikal nivå, syntax, disposition, textbindning och stilfigurer. Efter den 

genomförda analysen av dessa nivåer på vårt material har även en analys av sändarperspektiv 

och stildrag genomförts utifrån resultatet av föregående stilmarköer.  

 

Analysen har främst varit kvalitativ där varje nivå och dess undernivåer har tagits i beaktande 

och grundligt genomgåtts utifrån flera aspekter för att skapa ett nyanserat och trovärdigt 

resultat. Vi har även använt oss av två kvantitativa metoder för att kunna konkretisera vårt 

resultat. Den första är LIX, läsbarhetsindex, för att se hur lättläst eller svårläst en text är. Den 

andra är uträknandet av materialets nominalkvot för att få ett konkret resultat om texten är 

talspråklig eller skriftspråklig. 

 

Vår utgångspunkt i analysen är att karaktärisera stilen vilket betyder att det valda materialet i 

första hand jämförs med den stilistiska normen. Den stilistiska normen är vad materialet 

antingen medvetet eller omedvetet jämförs med oavsett det material som analyseras 

(Lagerholm, 2008:232). I vårt fall kommer våra resultat även att diskuteras gentemot bakgrund 

och tidigare forskning i diskussionsavsnittet. 

 

Det som har analyserats i detta arbete är inte stilmarkörerna i sig utan vad de har för effekt på 

mottagaren och hur de används. Det är effekten som är av stilistisk relevans och centralt i 

metoden. En stilmarkör kan ha olika effekt beroende på hur den används, sammanhang, 

frekvens, position och i kombination till andra stilmarkörer (Lagerholm, 2008:133). Därför är 

det viktigt att analysera utifrån flera aspekter och vara medveten om mottagarens möjlighet till 

tolkning.  

 

Vi presenterar de olika stilistiska nivåerna ännu en gång för att klargöra hur de fungerar inom 

metod och för också en presentation av de kvantitativa metoderna LIX och nominalkvot.  

  

5.1.1 Kvalitativ metod  
5.1.1.1 Fonetisk nivå  
Stilistisk metod på fonetisk nivå innebär en observation av vad avsändaren har skapat för 

ljudliga effekter. Dessa visar sig i form av rytm, tempo, fonetiska upprepningar samt 

användning av onomatopoetiska ord och ljudsymbolik. I den skrivna texten ska det också 

framkomma hur de fonetiska effekterna har skapats och vilken roll dessa spelar för upplevelsen 

av texten. (Lagerholm, 2008:240) 

  

5.1.1.2 Morfologisk nivå  
I den morfologiska nivån analyseras prefix och suffix utifrån stilnivå, exempelvis om 

suffixet -is har använts som innebär en förminskande stil i ordets betydelse (Lagerholm, 

2008:240). 

  

5.1.1.3 Lexikal nivå  
Den lexikala nivån har många aspekter att ha i åtanke under analysen. Stavningen kan 

exempelvis uppfattas ålderdomlig eller talspråklig vilket påvisar en viss stilnivå. Det finns även 

stavning som återskapar röststyrka och andra fonetiska signaler som ska analyseras och 

definieras. Även lånord och deras stavning är relevant i den stilistiska metoden och framförallt 
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deras effekt (Lagerholm, 2008:91–94). Stavning som relaterar till fonetiska signaler har vi valt 

att behandla under fonetisk nivå då det är där effekten ger uttryck.  

 

Ordval analyseras utifrån stilnivå och effekten av ovanliga ord och dess frekvens, samt om de 

är kontextbundna, värderande eller associerande. Styrka, betydelseomfång, abstraktsnivå och 

sammansättningar ska definieras och även frekvensen av stereotypa ord som slagord och 

modeord ska uppmärksammas. Till detta ska observation av möjliga nyckelord finnas. 

(Lagerholm, 2008:240) 

 

Med analysen av ordval går analysen av olika ordklasser där metoden möjliggör en 

kategorisering av materialets stil. Beroende på vilken ordklass som dominerar kan stilen anses 

som nominal eller verbal. Här analyseras berättarstil, tempusval och sändarens förhållande till 

ämnet i samband med de stilmarkörer som går att finna i materialet. Avsändarens val av 

pronomen och vilken effekt detta har på mottagaren ingår också i analysen. (Lagerholm, 

2008:141–142) 

  

5.1.1.4 Syntax  
Stilistisk metod på den syntaktiska nivån innebär att analysera vad som orsakat meningslängden 

och vad detta har för effekt, samt vilken sorts språkhandling som har använts. Här infaller även 

om stilen uppfattas som hypotaktisk eller parataktisk samt de stilistiska markeringar som 

uppkommer av bisatsers position eller om de är fristående. Även stilistiska effekter i förhållande 

till ordföljd, positionering, inskott och satsflätor analyseras under den syntaktiska nivån. 

(Lagerholm, 2008:242–243)  

  

5.1.1.5 Disposition och textbindning  
Det är av stilistisk relevans att observera textens helhetsdisposition och effekten av det, samt 

vilken disposition som finns i innehållet. Finns det något uppseendeväckande i denna 

observation i form av stilfigurer? Olika typer av referensbindning, satskoppling 

och inferenser ska tas med i analysen. (Lagerholm, 2008:243) 

  

5.1.1.6 Stilfigurer  
I den valda metoden ska alla stilfigurer definieras och deras effekt i kontexten ska analyseras. 

Avsändarens relation till mottagaren definieras med utgångspunkt i valda stilfigurer samt vilken 

roll dessa stilfigurer har i materialet. Vad uttrycker stilfigurerna? (Lagerholm, 2008:243) 

  

5.1.1.7 Kontext  
De analyser inom de tidigare stilistiska nivåerna och deras stilmarkörer anknyter här till vad 

som går att finna i kontexten. Här är det av relevans att komma fram till vad avsändarens syfte 

är samt vilken roll och relation till ämnet denna har. Mottagaren spelar också en viktig roll i 

kontexten och relationen mellan dessa. Här definieras även ämnets påverkan på stilen och vilket 

medium det utspelar sig i, samt materialets förutsättningar och representerade genre. 

(Lagerholm, 2008:244) 

 

Slutligen i metoden anknyts stilmarkörerna till stildrag som kommer utmärka resultatet för vår 

analys. Stildragen bekräftas av och förankras i stilmarkörernas effekt på mottagaren och hur de 

används av avsändaren. (Lagerholm, 2008:244–245) 
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5.1.2 Kvantitativa metoder  

5.1.2.1 LIX 
LIX, läsbarhetsindex, är en vetenskaplig metod som ger en fingervisning till hur lätt- eller 

svårläst en text är. Metoden går ut på att räkna antalet ord, långa ord i texten, antalet meningar 

och sedan få ut ett värde som sedan kan tolkas utifrån denna tabell. (Björnsson, 1968:114–115) 

 

 

 

Tabell 4: avläsningstabell av LIX-värden 

Värde  Svårighetsgrad och texttyp  

< 30  Mycket lättläst, barnböcker  

30-40  Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar  

40-50  Medelsvår, normal tidningstext  

50-60  Svår, normalt värde för officiella texter  

> 60  Mycket svår, byråkratsvenska  

Tabell 4 (LIX räknare) 

 

En beräkning av LIX utförs genom att räkna antalet ord och dividera dem med antalet meningar. 

Man adderar det med kvoten av en division. Divisionen är antalet långa ord (över sex 

bokstäver) multiplicerat med 100 och det dividerat med antalet meningar (Björnsson, 1968:66). 

För överskådlighetens skull ser uträkningen ut på detta vis:  

 

Figur 1: uträkning av LIX 

 
 

Värdet från denna uträkning läses av i tabellen och ger en indikation om hur svårläst texten är 

(lix.se, 2017). Vi har använt oss av LIX-räknaren som ett komplement till den kvalitativa 

undersökningen för att kunna upptäcka meningslängd, svårlästhet och om texter som är 

talspråkliga har ett lägre LIX-värde. Genom LIX-värdet ser vi om det rent stilistiskt har en 

koppling mellan lättlästhet och talspråklig stil men även var vårt valda material hamnar på 

denna skala. 

 

5.1.2.2 Nominalkvot  
Att räkna ut nominalkvoten i en text innebär att dividera antalet nominaler (substantiv, 

prepositioner, particip) med antalet verb (verb, adverb, pronomen) för att räkna ut hur 

skriftspråklig en text uppfattas – ju mer nominal en text är desto mer skriftspråklig uppfattas 

den vara (Lagerholm, 2008:132–133). 

  

 

 

 

 

 



 

20 

 

Figur 2: uträkning av nominalkvot 

  
(egen bild) 

 

En normaltext har en nominalkvot som ligger runt värdet 1 (Lagerholm, 2008:132–133). Ju 

lägre nominalkvoten är i en text desto mer talspråklig uppfattas den, och ju högre nominalkvot 

desto skriftspråkligare och mer informationstät är texten. Vi räknade antalet substantiv och 

dividerade med antalet verb, vilket är en förenklad version av uträkningen av nominalkvoten, 

denna version valdes på grund av tidsaspekten och att det inte är centralt i vår undersökning 

utan ett komplement. 

  

5.3 Material och urval  
Vårt material är hämtat från msn.se där tre artiklar är tagna från bildspelet. Bildspelet är bland 

det första mottagaren möts av när de kommer in på startsidan. Dessa artiklar är samlade under 

rubriken toppnyheter. Processen för att objektivt kunna ta ut dessa artiklar var följande: först 

benämnde vi artiklarna 1–29 och lät Google:s randomiserade nummergenerator välja ut tre 

siffror. Siffrorna blev 1, 2, 6. Dessa nummer bestämde sedan vilken artikel som fick ingå i vårt 

analysmaterial. Vi har även hämtat tre artiklar från ämnesfliken inrikes, där vi höll oss till 

samma nummer som vi slumpmässigt fick fram från Google och tog första, andra och sjätte 

artikeln på webbsidan. 

  

Det slumpmässiga urvalet av artiklarna gjorde att vi som analyserar inte skulle kunna välja 

material som vi medvetet eller omedvetet funnit intressant eller tilltalande. Genom att 

randomisera ett antal artiklar blev materialet som mest varierat och utan påverkan från våra 

personliga åsikter.  

 

I varje bilaga finns en http-länk som visar varifrån vi hämtade varje artikel därför har de ingen 

egen referenslista.  

   

5.4 Genomförande  
Det valda materialet har lästs noggrant och systematiskt genom att ta nivå för nivå i analysen. 

För att öka säkerheten på resultatet har vi även läst och analyserat vid olika tillfällen. Analysen 

har också utförts på var sitt håll av oss båda och vi har inte sett varandras analyser förrän de 

varit genomförda. Följande har vi jämfört det vi sett och samarbetat fram ett gemensamt 

resultat. Med andra ord har varje text analyserats sammanlagt två gånger för att sedan jämföras 

och säkerställas för att ge ett trovärdigt resultat.  

 

Alla stilmarkörers funktion och effekt förklaras löpande genom analysen för att öka läsbarheten 

och förståelsen för mottagaren. För ytterligare underlättnad har materialet som analyserats även 

presenterats i början av varje analys för att ge mottagaren en uppfattning av vad respektive 

artikel handlar om. För att få bra disposition på resultatet har de olika stilmarkörerna 

presenterats var för sig för att sedan sammanfattas och diskuteras i diskussionsavsnittet. På så 
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vis har materialets stildrag definierats utifrån de analyserade stilmarkörerna och vilken koppling 

dessa har till kontexten. 

 

För att uppnå ett trovärdigt resultat med denna metod är det ett grundläggande krav att göra 

korrekta iakttagelser. Vi har utifrån den aspekten valt att genomföra analyser på det valda 

materialet individuellt först. Därefter har vi gått igenom våra analyser tillsammans för att 

jämföra våra resultat och sammanställa analyserna. På så vis reducerar vi risken för inkorrekta 

iakttagelser eller överanalysering. Där vi inte har varit ense i våra analyser har vi fört en 

diskussion för att komma fram till ett gemensamt resultat. 

 

Det är viktigt att den kvalitativa stilanalysen är allsidig och så många nivåer av språket som 

möjligt framkommer, därför har vi inte uteslutit någon stilistisk nivå trots att alla nivåer inte 

varit lika relevanta i vårt material. 

 

5.5 Metodkritik  
En stilanalys kan uppfattas som en tolkning grundad på analytikerns värderingar, erfarenheter 

och ingångssätt, vilket kan tyckas ha inverkan på metod och resultat. Den stilistiska analysen 

är anpassningsbar och möjligheterna till modifikation ger ett stort spektrum av svar (Lagerholm, 

2008:24). Texten, teorin, metoden och människan tätt sammankopplade i stilanalyser och en 

undersökning kan ge olika resultat då olika personer uppfattar olika saker. Dessutom ser samma 

person inte likadant på samma text två gånger, utan dennas uppfattning av texten förändras 

(Cassirer, 2003:43:235). Kortfattat kan analysen ses som personlig och subjektiv. Det positiva 

med att vara två personer som analyserar samma texter är att vi reducerar risken att missa 

någonting samt risken för överanalys som kan påverka resultatet. 

 

Ur kritisk synpunkt ska det också benämnas att mycket i en stilanalys inte kan mätas. Att mäta 

till exempel sarkasm i en text är inget som kan fastslås i siffror, samt att mycket som kan räknas 

inte ger mer information än att en viss stilmarkör har använts. (Lagerholm, 2008:235) 

 

5.6 Etiska aspekter  
En av våra etiska aspekter är inte att angripa eller peka ut individuella skribenter utan endast ha 

fokus på texten. Vår undersökning är inte avsedd att vara nedvärderande eller kritiserande utan 

endast en kartläggning av det material vi har analyserat. Den är inte heller avsedd att kritisera 

dagens nya journalistiska form utan snarare för att uppmärksamma texternas utformning och 

syfte på den nya plattformen. 
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6.  Resultat 
6.1 Analys av stilmarkörer - toppnyheter  
6.1.1 Artikel 1: Richard Geres negativa besked 

Sammanfattning av innehåll 
Artikeln tar upp vilka storfilmer Richard Gere tidigare medverkat i, samt vilka hans tidigare 

kollegor varit. Det påstås att Gere endast ingår i mindre produktioner nu och ett citat från 

honom förklarar att det är för att han inte längre är intresserad av stora produktioner och att 

han är nöjd med den framgång han redan uppnått. 

 

Fonetisk nivå 
Avsändaren har skapat ljudliga effekter med hjälp av en blandning av långa och korta meningar 

som skapar en god läsrytm. Exempelvis den långa meningen: 

 
”[v]i pratar såklart om Richard Gere som på senare år bara medverkat i mindre filmer som inte riktigt 

känts som den typen av storsatsningar som gamla kollegor som Robert De Niro, Jack Nicholson och 

Harrison Ford (för att nämna några) hoppat på.” (se bilaga 1) 

 

Denna mening består av 37 ord (här räknat för- och efternamn som ett ord). Meningen 

följs upp av ”[n]u har han avslöjat varför i en intervju med nyhetsankaret Anderson 

Cooper” (se bilaga 1), vilken består av 11 ord. Tillsammans skapar de ett behagligt 

lästempo. 

 

Morfologisk nivå   
Inga prefix eller suffix med någon ansenlig stilnivå har använts i texten. 

 

Lexikal nivå 
Ortografi 

Avsändaren har inte använt talspråklig eller ålderdomlig stavning (se bilaga 1). Stavning har 

inte använts som hjälpmedel för att återskapa fonetiska signaler. 

 

Lexikon 

En översättning av titeln En officer och en gentleman har använts, trots att alla andra filmtitlar 

har behållit sin originaltitel, vilket kan bero på att ingen av de andra titlarna har en svensk 

översättning. Avsändaren har även behållit originaltiteln för Star Wars istället för att använda 

den svenska titeln Stjärnornas krig, detta kan ha att göra med att Star Wars är mer etablerat än 

den svenska översättning och att det är ett medvetet val att behålla originaltiteln. 

 

Avsändarens ordval av lirade och hoppat på har en stilnivå som har en talspråklig prägel och 

markeras som informella. Dessa ord avviker från standarspråket där 

orden spelade och utfört hade varit formellare ordval. Det är inga ovanliga ord men de har en 

viss vardaglig stilnivå vilket står ut i en formell skrift. Storfilmer och storsatsningar blir 

kontextbundna då de är ospecificerade och kringliggande information krävs för att de ska ha en 

betydelse.  

 

I klickrubriken använder avsändaren frasen negativa besked vilket i kontexten sedan förklaras 

då mottagaren undrar vad det negativa beskedet handlar om. Negativa besked associeras ofta 

till exempelvis sjukdomsbesked, dödsbesked och liknande, detta blir konnotationer av 

grundbetydelsen att det är ett besked som inte är bra. Även frasen de sista åren ger associationer 

till att det talas om någon som har dött och missleder mottagaren. Dessa kombinationer av ord 

får en styrka som inte stämmer överens med kontexten. Dessa starka uttryck vittnar om att 
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avsändaren vill påverka mottagaren. Även separation av storfilmer och mindre 

produktioner visar avsändarens värdering av de olika filmproduktioner Richard Gere 

medverkat i.   

 

Avsändaren uttrycker säkerhet med hjälp av modala verb och adverb, exempelvis uttrycker 

denna sig med såklart vilket vittnar om att det är ett självklart utlåtande från avsändaren (se 

bilaga 1). Längre ner i texten blir säkerheten svagare där denna använder känts som påvisar att 

det inte längre handlar om fakta utan om en känsla som avsändaren uttrycker.   

 

Ett engelskt citat från Richard Gere är infogat i artikeln som avsändaren har valt att inte 

översätta till svenska vilket att skapat en kodväxling. Detta kan vara ett medvetet val från 

avsändaren att använda en direktcitering för att minska risken för syftningsfel eller 

felöversättning. 

 

Ordklasser 

Antalet substantiv i artikel 1 är 15 stycken medan antalet verb är 14 stycken. Artikelns 

nominalkvot blir 1,07 vilket motsvarar en nominalkvot i en typisk morgontidning (se tabell 3). 

 

Substantiv 

Denna artikel har en högre andel abstrakta substantiv än konkreta vilket påvisar en abstrakt stil 

i språket (se tabell 5). Betydelseomfånget ökar i samband med de abstrakta substantiven vilket 

är vanligt förekommande i formell stil då texten blir informationstät trots det större 

betydelseomfånget. 

 

Många av de använda substantiven har stort betydelseomfång så som besked, storfilmer, åren, 

storsatsningar och produktioner (se tabell 5). Dessa ord är abstrakta och mottagarens möjlighet 

för tolkning är stor. Storfilmer och storsatsningar är sammansättningar, likaså minnesvärda 

och Star Wars- och Marvel-universumet. Dessa sammansättningar gör orden mer preciserade 

än de hade varit om de endast benämnts som filmer, satsningar, värda samt universumet, trots 

detta är betydelseomfånget relativt stort, som nämnts tidigare. 

 

Tabell 5: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 1 

Konkreta substantiv Antal 4 Abstrakta substantiv Antal 11 

Filmer 2 Gång 1 

Kollegor 1 Intervju 1 

Nyhetsankaret 1 Produktioner 1 

  Roller 3 

  Storsatsningar 1 

  Tiden 1 

  Typen 1 

  Universumet 1 

  Åren 1 

 

Verb 

Verben i artikeln är huvudsakligen dynamiska då de uttrycker händelser, exempelvis lirade, 

pratar, dykt upp, medverkat och så vidare (se tabell 6). 
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Tabell 6: statiska och dynamiska verb i artikel 1 

Statiska verb Antal 4 Dynamiska verb Antal 10 

Känna 2 Avslöja 1 

Se 1 Dyka (upp) 1 

Tycka 1 Erbjuda 1 

  Hitta 1 

  Hoppa (på) 1 

  Lira 1 

  Medverka 1 

  Nämna 1 

  Prata 1 

  Ryktas 1 

 

Andelen aktiva och passiva verb påverkar också den berättande stilen, liksom de dynamiska 

och statiska verben. I den här artikeln är andelen aktiva verb högre än de passiva vilket skapar 

en personlig och rörlig stil där subjekt synliggörs och texten blir berättande (se tabell 7). 

 

Verben hoppas (på), kännas samt ryktas (om) är så kallade deponensverb och är således inte 

passiva även om det ser ut som att de ska vara det. Detta beror på att de har en aktiv funktion i 

satserna. Dessa verb saknar en aktiv form (en form utan –s). Exempelvis kan man inte hoppa 

att något ska hända, någonting kan inte känna bra, samt kan det inte rykta om någonting. Här 

är det nödvändigt att ha avslutningen –s trots att handlingarna är aktiva: hoppas att något ska 

hända, någonting kan kännas bra, samt kan det ryktas om någonting. 

 

Tabell 7: aktiva och passiva verbformer i artikel 1 

Aktiva verb Antal 13 Passiva verb Antal 1 

Avslöja 1 Erbjudas 1 

Dyka (upp) 1   

Hitta 1   

Hoppas (på) 1   

Kännas 2   

Lira 1   

Medverka 1   

Nämna 1   

Prata 1   

Ryktas (om) 1   

Se 1   

Tycka 1   

 

Pronomen 

Första- och andrapersonspronomen används i artikeln, exempelvis vi och du. Detta tyder på 

närhet mellan avsändare och mottagare där avsändaren har en synlig roll och talar direkt till 

mottagaren. 

 

Adjektiv 

Adjektiven som använts i artikeln är tematiskt fristående och har som syfte att nyansera och 

fungerar som attribut, exempelvis mindre filmer eller negativa besked (se tabell 8). Dessa 

adjektiv är inte nödvändiga för att skapa förståelse. 
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Tabell 8: tematiska adjektiv i artikel 1 

Tematiskt fristående 

adjektiv 

Antal 6 Tematiskt 

nödvändiga adjektiv 

Antal 0 

Gamla 1   

Mindre 2   

Senare 1   

Sista 1   

Stora 1   

 

Adverb 

Modala satsadverb i form av såklart och riktigt är genomgående i artikeln och vittnar om 

avsändarens ställningstagande gentemot Richard Geres negativa besked, och vem Richard Gere 

är. Dessa satsadverb lyfter även fram avsändaren så att denna blir mer synlig i texten.   

 

Syntax 
Artikel 1 består av sju meningar totalt med en genomsnittlig meningslängd på 22,43 ord. Antalet 

ord i artikeln är 157 varav 27 av dessa räknas som långa ord (över sex bokstäver) innebär att 

andelen långa ord är 17,2. Sammanräknat ger detta artikeln ett LIX-värde på 40 som innebär att 

den ligger på gränsen mellan normen för lättläst, skönlitteratur, populärtidning och medelsvår, 

normal tidningstext. 

 

Meningslängden är lång på grund av uppräknandet av titlar och celebriteter (se bilaga 1). Det 

är skillnad på den grafiska och syntaktiska meningslängden då en punkt hade kunnat sättas 

mellan två huvudsatser men dessa har istället sammankopplats av en konjunktion. 

 

Brödtextens språkhandlingar är genomgående i form av påståenden, följt av ett citat av Richard 

Gere och en följdfråga av artikelns innehåll (se bilaga 1). Frågan har som syfte att mottagaren 

ska ta ställning till de påståenden som har tagits upp i brödtexten. 

 

Disposition och textbindning 
Avsändaren har tillämpat en associativ disposition där meningarna avlöser varandra associativt 

i ett berättande framställningssätt. Kontraster finns att hitta där storfilmer ställs emot mindre 

filmer vilket ska uppmärksamma en tydlig skillnad mellan dessa (se bilaga 

1). Referensbindning finns mellan brödtextens första mening och rubriken, där han hänvisar till 

Richard Gere som nämns i rubriken. Inferenserna är enkla att följa för den som har sett rubriken 

och meningarna avlöser varandra associativt.   

 

Stilfigurer 
Avsändaren använder stilfiguren antites när denna sätter storfilmerna gentemot mindre filmer, 

och filmtitlarna är kategoriserade utefter detta.   

 

Kontext 
Avsändarens syfte är att få så många besökare till artikelsidan som möjligt vilket görs genom 

att sätta en bra klickrubrik som väcker mottagarens nyfikenhet och får denna att klicka på 

hyperlänken in till artikeln. Mediet artikeln publicerats i, msn.se är en samlingsplattform för 

nyhetsartiklar och avsändaren måste på så vis sticka ut i mängden för att få mottagaren att klicka 

på dennas artikel. När mottagaren väl är inne på artikelsidan vill avsändaren informera om 

nyheten och ställer i slutet ett fråga som mottagaren ska ta ställning till och inbjuda till en 

diskussion angående ämnet. Detta i sin tur ökar möjligheten för artikeln att bli viral och spridas 

i andra forum vilket gynnar klickekonomin.   
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Denna artikels avsändare antar rollen som informant och bemöter mottagaren på ett kamratligt 

sätt där avsändare och mottagare har ett gemensamt intresse för Richard Gere. Avsändaren är 

på så vis synlig i artikeln och använder sig av pronomenet vi vilket hänvisar till att avsändare 

och mottagare hör ihop.   

 

Klickrubriken ger associationer till något hemskt, medan innehållet i artikeln inte bemöter dessa 

associationer. Detta visar att det lagts ner en tanke bakom klickrubriken för att väcka 

mottagarens nyfikenhet till innehållet som sedan inte tillfredsställs.   

  

6.1.2 Artikel 2: Polisen hör märkligt ljud från jordhögen 

Sammanfattning av innehåll 
Artikel 2 kretsar kring en händelse i Florida där några poliser hittat en hundvalp som blivit 

levande begravd av sin ägare (se bilaga 2). Hundvalpen överlevde, togs till veterinär och 

adopterades. Vidare uttrycks avsändarens åsikter kring djurmisshandel. 

 

Fonetisk nivå 
I klickrubriken skapas en längre paus med hjälp av ett tankstreck som skapar en dramatisk effekt 

mellan fraserna (se bilaga 2).  

 

Artikeln är uppbyggd av korta stycken där det är en mening per stycke genomgående i texten 

(se bilaga 2). Detta resulterar i en ojämn rytm. Tankstreck används för att skapa en längre paus 

mellan fraserna, men det uppstår även paus vid varje nytt stycke och texten upplevs som längre 

än vad den är. Ljudsymbolik skapas av ordet kvidande där mottagaren får associationer till 

vilket läte det är som åsyftas. Detta beror den spetsiga vokalen i som dominerar i ordet, denna 

vokal är sluten och uttalas med högt tungläge. I uppfattas som en ljus vokal och ett kvidande 

läte brukar oftast associeras med ett ljust jämrande ljud. 

 

Morfologisk nivå 
Avsändaren har använt ordet förberedd i singular trots att kontexten vittnar om att ordet ska stå 

i plural, förberedda. Pluralsuffixet saknas och detta kan tolkas som en dialektal utskrivning där 

avsändaren i tal använder sig av förberedd även som pluralform. Däremot har flera stavfel 

uppmärksammats i artikeln och detta kan vara ett sådant, detta förklaras under den lexikala 

nivån. 

 

Lexikal nivå 
Ortografi 

Stavfel finns i texten. Exempelvis har det skrivits det istället för de, men bortsett från dessa 

slarvfel har avsändaren använt sig av standardstavning (se bilaga 2). 

 

Lexikon 

Avsändarens värderingar utskrivs öppet och utgår från egna känslor och tankar för att 

argumentera för att djurmisshandel är fel. Exempelvis ”det är lika sorgligt varje gång vi 

människor behandlar djur illa […]”, ”vad gäller ägaren till den här valpen saknar jag faktiskt 

ord […]”, och ”[…] lyckligtvis är vi många som vägrar stå och se på när hundar eller andra djur 

far illa” (se bilaga 2). Dessa uttalanden visar hur avsändaren förhåller sig till ämnet.   

 

Starka ord har använts för att skapa effekt, exempelvis benämns valpen alltid 

som lilla valpen, där adjektivet lilla är övertydligt då valpar redan är små. Avsändaren skriver 
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även att poliserna rusade mot jordhögen där de märkliga ljuden kom ifrån, vilket uppfattas 

dramatiskt.  

 

Avsändaren uttrycker sig med säkerhet och är förtroendeingivande. I slutet står det i klartext att 

avsändaren inte har uppgifter angående om polisen fick tag i gärningsmannen eller inte och 

försöker inte dölja detta faktum trots att det utgör en viktig del i nyheten (se bilaga 2). 

Ordvalen valp, hundar, andra djur samt i närheten har stort betydelseomfång och är 

opreciserade. Vad mottagaren kan undra är vad det är för valp, vad ingår i kategorin andra djur 

och vart ligger i närheten?   

 

En del floskler finns i texten, exempelvis ”[d]et är lika sorgligt varje gång vi människor 

behandlar djur illa […]” och ”[t]illsammans visar vi att inget djur är för litet för att förtjäna 

kärlek och respekt” (se bilaga 2). Dessa fraser är uppseendeväckande men intetsägande och 

uppblåsta då ingen tycker något annat än det som skrivs.   

 

Ordklasser 

Artikel 2 innehåller 58 substantiv samt 62 verb vilket innebär en nominalkvot på 0,94 som 

motsvarar en debattext (se tabell 2) eller en kvällstidning (se tabell 3). 

 

Substantiv 

Artikeln har hög andel konkreta substantiv som visar en informationspackad text med 

preciserade ordval (se tabell 9). Betydelseomfånget är snävt och orden tillhandahåller stark 

innebörd med konkret betydelse, vilket vittnar om en informell stil. 

 

Ordet centimeter anser vi är konkret då det är ett mått av något fysiskt. Timme däremot är ett 

mått av existens (tiden), därför har vi valt att kategorisera det som abstrakt. 

 

 Tabell 9: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 2 

Konkreta substantiv Antal 44 Abstrakta substantiv Antal 14 

Anställd/a 2 Brott 1 

Centimeter 1 Dagar 1 

Djur 3 Dagsläget 1 

Hjärtat 1 Fallet 1 

Hundvalp 1 Gång (händelse) 1 

Hund/en/ar 2 Historia 3 

Hundägare 1 Kärlek 1 

Högen 1 Närheten 1 

Jorden 2 Respekt 1 

Jordhög 2 Tanken 1 

Kliniken 2 Timme 1 

Ljud/en 3 Ärende 1 

Luftficka 1   

Människor 1   

Ord 1   

Polischef/en 2   

Poliser/na 4   

Valp/en 5   

Veterinär/er 2   

Veterinärklinik 1   

Världen 1   
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 Tabell 9: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 2 

Konkreta substantiv Antal 44 Abstrakta substantiv Antal 14 

Ägare/n 4   

Ögonen 1   

  

Verb 

Antalet dynamiska och statiska verb är nästan lika många i den här artikeln (se tabell 10). Det 

är alltså ungefär lika många verb som uttrycker handlingar och händelser som det är verb som 

uttrycker tillstånd. Texten får en berättande och beskrivande stil. 

 

En diskussion har förts kring vissa av de verb som kategoriserats som statiska, exempelvis 

bestämma, döma och fokusera. Dessa skulle kunna anses vara dynamiska då det kan tolkas som 

förändring. Här har vi dock valt att utgå från Lagerholms (2008:111) uttryck att det ska vara en 

handling eller händelse i form av en process, vilket vi inte finner att dessa ord uppfyller 

kriterierna för, utan i kontexten anser vi att de uttrycker sinnestillstånd och är därmed statiska. 

 

Tabell 10: statiska och dynamiska verb i artikel 2 

Statiska verb Antal 30 Dynamiska verb Antal 32 

Behöva 1 Adoptera 1 

Bestämma (sig) 1 Begrava 1 

Bli 3 Behandla 1 

Döma 1 Berätta 1 

Fokusera 1 Dela 1 

Förtjäna 1 Fara (illa) 1 

Garantera 1 Få (tag) 1 

Gilla 1 Följa (upp) 1 

Gissa 1 Gripa (tag) 1 

Gälla 1 Gräva 1 

Komma (på) 1 Göra 3 

Ligga 2 Hitta 1 

Sakna 1 Höra 3 

Stå 1 Namnge 1 

Veta 1 Reagera 1 

Vara 12 Rusa 1 

  Se 1 

  Skapa 1 

  Ske 1 

  Skriva 1 

  Sluta 1 

  Ställa (upp) 1 

  Säga 1 

  Ta (hand om) 1 

  Visa 1 

  Välja 1 

  Åtala 1 

  Öppna 1 

 

Artikeln består endast av aktiva verb (se tabell 11) vilket visar en personlig stil med subjekt 

som utför verbhandlingarna. 
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Tabell 11: aktiva och passiva verbformer i artikel 2 

Aktiva verb Antal 62 Passiva verb Antal 0 

Adoptera 1   

Begrava 1   

Behandla 1   

Behöva 1   

Berätta 1   

Bestämma (sig) 1   

Bli 3   

Dela 1   

Döma 1   

Fara (illa) 1   

Fokusera 1   

Få (tag i) 1   

Följa (upp) 1   

Förtjäna 1   

Garantera 1   

Gilla 1   

Gissa 1   

Gripa 1   

Gräva 1   

Gälla 1   

Göra 3   

Hitta 1   

Höra 3   

Komma (på) 1   

Ligga 2   

Namnge 1   

Reagera 1   

Rusa 1   

Sakna 1   

Se 1   

Skapa 1   

Ske 1   

Skriva 1   

Sluta 1   

Stå 1   

Ställa (upp) 1   

Säga 1   

Ta 1   

Vara 12   

Veta 1   

Visa 1   

Välja 1   

Åtala 1   

Öppna 1   

 

Pronomen 

Första- och andrapersons pronomen används och skapar en närhet i texten och en relation 

mellan avsändare och mottagare där mottagaren får en känsla av de båda står på samma sida.  
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Adjektiv 

Alla adjektiv utom ett i artikeln är fristående med syfte att nyansera och måla upp en bild för 

mottagaren hur omständigheterna kring substantivet ser ut. Det tematiskt nödvändiga adjektivet 

är i det här fallet levande som blir nödvändigt i kontexten att en valp blivit ”levande begravd” 

(se bilaga 2). Hade detta adjektiv uteslutits hade mottagaren undrat varför polisen har grävt upp 

en död hundvalp då associationen till begravd är död. 

 

Andelen adjektiv är liten och de adjektiv som används är tematiskt fristående i predikativ form, 

exempelvis lilla (valp) och nyfikna (poliser) vars syfte är att nyansera artikeln och göra den 

läsvänligare (se tabell 12). Styrkan i dessa adjektiv är inte särskilt stor men den påverkar 

uppfattningen av valpen som framställs som ynkligare och poliserna alerta.  

 

Tabell 12: tematiska adjektiv i artikel 2  

Tematiskt fristående 

adjektiv 

Antal 17 Tematiskt 

nödvändiga adjektiv 

Antal 1 

Besluten 1 Levande 1 

Förberedda 1   

Glad 1   

Illa 3   

Kvidande 1   

Lite extra 1   

Liten 2   

Litet 1   

Lyckligt 1   

Märkliga 1   

Nyfikna 2   

Oklart 1   

Positiva 1   

 

Syntax 
Artikel 2 består av 20 meningar och en genomsnittlig meningslängd på 17,95 ord. Totalt antal 

ord i artikeln är 359 varav 80 räknas som långa (över sex bokstäver) vilket innebär att andelen 

långa ord är 22,28. LIX-värdet är 40 vilket ligger mittemellan kriterierna för lättläst, 

skönlitteratur, populärtidningar och medelsvår, normal tidningstext. 

 

Alla meningar i artikeln är grafiska där de är markerade med versal i början och avslutas med 

interpunktion. Meningarnas språkhandling är genomgående påståenden bortsett från sista 

meningen som är en uppmaning till mottagaren att gilla och dela artikeln om denna också 

blev glad i hjärtat (se bilaga 2). En ellips finns i klickrubrik och rubrik där det uttrycks ”[…] 

tittar närmare och upptäcker otäcka sanningen”, här har avsändaren uteslutit subjekt och 

bestämningsordet den (se bilaga 2).    

 

Disposition och textbindning 
Den här artikeln har en tidsdisposition där historien framställs i kronologisk ordning. 

Referensbindningen består av inferens där mottagaren utifrån sin vetskap om omvärlden får 

pussla ihop de olika meningarna och skapa sig en bild av vad som hänt. Mottagaren gör logiska 

associationer mellan meningarna och det skapar kontext. Inferenserna är enkla att följa och 

ställer inga speciella krav på mottagaren och varje ny mening är kontextbunden till föregående 

och sammankopplas logiskt utan konnektiver, exempelvis stycket ”[d]et är lika sorgligt varje 
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gång vi människor behandlar djur illa [...]” som är placerat efter en beskrivning av nyfikna 

poliser som upptäcker en otäck sanning 20 centimeter under jorden, gör att mottagaren skapar 

sig en uppfattning om att det är någon som begravt ett djur någonstans (se bilaga 2).   

 

Stilfigurer 
Avsändaren har använt sig av stilfigurer. I klickrubriken uttrycks att det kommer märkliga ljud 

från en jordhög, vilket personifierar jordhögen då det inte är själva jordhögen som gör ifrån sig 

ljud utan det som ligger begravt under, vilket framkommer senare i brödtexten. Detta gör att 

mottagaren får reda på en rådande omständighet, i det här fallet lokaliseringen av var valpen är, 

och ett perspektiv framkommer, valpen ligger begravd. 

 

En antites skapas där avsändaren jämför vad som gjorts mot valpen kontra vad många vägrar 

göra. Någon har utsatt valpen för något hemskt, men många vill hjälpa djur och tycker de 

förtjänar kärlek och respekt (se bilaga 2).   

 

Litotes och hyperbol finns att finna i artikeln. Avsändaren uttrycker att vad som hänt denna valp 

gripit tag i avsändaren lite extra vilket är ett uttryck av underdrift. Lite extra innebär mer än 

vanligt vilket skulle kunna bytas ut mot mycket. En hyperbol hittas i frasen ”[…] inget djur är 

för litet för förtjäna kärlek och respekt” (se bilaga 2), bortsett från att frasen har ett stort 

betydelseomfång där det är oklart vilka djur som får räknas in i denna kategori (skulle en snigel 

till exempel få samma effekt i denna historia som hundvalpen skapade?) tolkas det även som 

en överdrift där avsändaren vill skapa en effekt av att sätta denna fras i kontrast mot vad som 

hänt med valpen i artikeln (se bilaga 2).   

 

Kontext 
Avsändarens syfte med artikeln är att påverka mottagaren känslomässigt. Känslomässiga 

argument framkommer och beläggs med fakta kring situationen som beskrivs. Klickrubriken 

har som syfte att väcka mottagarens nyfikenhet där otäcka sanningen är ospecificerat och 

mottagaren måste klicka sig in på artikelsidan för att få reda på vad detta innebär. En bit in i 

brödtexten får mottagaren reda på att den otäcka sanningen innebär en hundvalp som förmodas 

blivit levande begravd i Florida. Avsändarens roll i artikeln är att vara djurvän som vill nå ut 

till andra djurvänner och förklara att djurmisshandel inte är acceptera, och dennas förhållande 

till ämnet blir personligt vilket tydligt skildras med hjälp av avsändarens val av att skriva ut att 

denna är hundägare och uttrycker tydligt att denna inte förstår hur någon kan vilja skada ett 

djur.   

 

Mottagaren är den som också är djurvän och håller med om avsändarens åsikter kring 

djurmisshandel. Mottagarens roll är att läsa artikeln och hålla med avsändaren i dennas åsikter 

kring ämnet för att sedan dela artikeln i andra forum och ge spridning.   

 

Relationen mellan avsändare och mottagare är nära, avsändaren tilltalar mottagaren med 

förstapersonspronomen och berättar även lite om sig själv för att nå ut till mottagaren på ett 

vänskapligt plan. Då ämnet är känsligt har stilen påverkats utifrån detta och avsändaren 

använder många känslomässiga argument i artikeln.   

 

Det medium artikeln har publicerats i är MSN:s hemsida, vilket har påverkat klickrubriken. 

Klickrubriken är dramatisk där poliser upptäcker otäcka sanningen och har som syfte att 

uppmärksammas i ett medium där det råder konkurrens om att få många besökare på 

artikelsidan.  
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6.1.3 Artikel 3: Tjuvarna stal Tines minnen av döde maken 

Sammanfattning av innehåll 
Artikel 3 behandlar ett inbrott där datorer, surfplattor samt en kamera stulits. Offret för 

inbrottet, Tine Björneboe, skrev ett inlägg på Facebook där hon bad tjuvarna att ge det tillbaka 

stöldgodset då det innehöll bilder av hennes avlidne make. Sakerna återficks tre dagar senare i 

en påse lämnad utanför hennes dörr. 

 

Fonetisk nivå 
Avsändaren har skapat en ojämn rytm bestående av mestadels korta meningar och korta stycken 

(se bilaga 3). Tempot saktar ner då längre pauser skapas vid punktsättning 

och styckesindelning, samt användning av tankstreck istället för kommatecken vilket skapar en 

längre paus för en dramatisk effekt. Detta får artikeln att kännas längre än vad den är då 

läsningen blir ojämn och avbruten av pauserna. 

 

Morfologisk nivå 
Inga prefix eller suffix med någon speciell stilnivå finns att finna i artikeln.   

 

Lexikal nivå 
Ortografi  

Artikeln har genomgående standardstavning på alla ord.    

 

Lexikon 

Ordens stilnivå följer normen och är varken hög eller låg. Ordvalet minnen, som i det här fallet 

syftar på bilder av den avlidne mannen, är ett starkt ord i kontexten. Det är inte de egentliga 

minnena som blivit stulna, utan det som sammankopplas med minnena, i det här fallet bilderna.  

 

Fredagsmorgonen är en sammansättning av ord som är etablerade i språket. Sammansättningen 

förtydligar vilken dag det handlar om samt vilken tid på dagen det gäller. Avsändaren har valt 

att avsluta artikeln med det stereotypiska uttrycket ”[d]etta ger mig hopp om mänskligheten” 

(se bilaga 3), detta kan även ses som en floskel då det är ett allmänt utlåtande som låter positivt 

men inte innehåller mycket information och är ospecificerat. Avlidne är en eufemism för död. 

Här kan även förlorade tolkas som en eufemism till död, däremot framkommer detta från Tines 

perspektiv där det är hon som har förlorat maken. Maken har dött men avsändaren har valt att 

försköna orden som berättar detta.  

 

Ordklasser  

Artikel 3 innehåller 48 substantiv samt 39 verb vilket ger en nominalkvot på 1,23 som motsvarar 

nominalkvoten i läroböcker (se tabell 2). 

 

Substantiv 

Skillnaden mellan andelen konkreta och andelen abstrakta substantiv är endast åtta ord (se tabell 

13). Artikeln tillhandahåller en stil som skiftar mellan ett stort och ett snävt betydelseomfång 

där vissa ord är konkreta, så som dator och kamera, medan andra är abstrakta, exempelvis 

mänskligheten. 
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Tabell 13: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 3 

Konkreta substantiv Antal 26 Abstrakta substantiv Antal 22 

Barn/en 3 Berättelse 1 

Bilder/na 2 Budskapet 1 

Dator/n/er 5 Cancer 1 

Inlägg 1 Empati 1 

Kamera 1 Form 1 

Make 1 Fredagsmorgonen 1 

Mobiler 1 Hopp/et 2 

Pappa 1 Hjälp 1 

Plastkasse 1 Inbrott 1 

Sakerna 1 Innehållet 1 

Surfplattor 2 Livet 1 

Trappan 1 Minnen 2 

Tjuv/arna 6 Mänskligheten 1 

  Optimismen 1 

  Samhället 1 

  Samvete 2 

  Upptäckt 1 

  Öppenheten 1 

  Uppdatering 1 

 

Verb 

Andelen dynamiska verb dominerar i artikeln (se tabell 14) och påvisar en händelserik text som 

beskriver handlingar och utföranden. De statiska verben är färre och beskriver olika tillstånd. 

Artikelns innehåll är rörligt då de dynamiska verben skapar förändring i händelserna det 

berättas om. 

  

Tabell 14: statiska och dynamiska verb i artikel 3 

Statiska verb Antal 12 Dynamiska verb Antal 27 

Finnas 1 Be 1 

Fungera 3 Dela 1 

Ha 2 Drabbas 2 

Innehålla 1 Fråga 1 

Stå 1 Få 1 

Vara 2 Förlora 1 

Verka 2 Ge 3 

  Gå 2 

  Göra 3 

  Komma 1 

  Nås 1 

  Skriva 1 

  Sprida 2 

  Stjäla 1 

  Ta 2 

  Uppge 1 

  Uppröra 1 

  Vädja 2 
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Andelen aktiva verb dominerar i artikeln (se tabell 15) och stilen blir därför personlig. Subjekt 

är utskrivna och tydliga i deras handlingsutföranden. En hög andel aktiva verb vittnar även om 

en informell stil. 

 

Tabell 15: aktiva och passiva verbformer i artikel 3 

Aktiva verb Antal 36 Passiva verb Antal 3 

Be 1 Drabbas 2 

Dela 1 Nås 1 

Finnas 1   

Fungera 3   

Fråga 1   

Få 1   

Förlora 1   

Ge 3   

Gå 2   

Göra 3   

Ha 2   

Innehålla 1   

Komma 1   

Skriva 2   

Sprida 1   

Stjäla 1   

Stå 1   

Ta 2   

Uppge 1   

Uppröra 1   

Vara 2   

Verka 2   

Vädja 2   

 

Pronomen 

Det finns inga första- eller andrapersonspronomen utan framställningssättet är i tredjeperson, 

förutom i nästsista meningen där avsändaren skriver in sig själv med ett förstapersonspronomen 

i texten för första gången och uttrycker att artikelns innehåll ger denna hopp om mänskligheten 

(se bilaga 3). Detta vittnar om närhet i texten och avsändaren tar ställning till artikelns innehåll. 

 

Adjektiv 

Adjektiven i artikeln är få och de som finns är tematiskt fristående för att nyansera känslor (se 

bilaga 3). Ett tematiskt adjektiv går att finna i artikeln: avlidne. Avlidne agerar adjektiv i 

denna artikel då det är en beskrivning av vilket tillstånd Tines make är i, men ordet 

härstammar från infinitivformen avlida. Det är essentiellt för mottagaren att få reda på att 

maken i texten är avliden då artikeln utan denna information inte hade förstått innebörden av 

att minnen blev stulna, vilket är anledningen till att detta adjektiv är tematiskt nödvändigt för 

kontexten. 
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Tabell 16: tematiska adjektiv i artikel 3 

Tematiskt fristående 

adjektiv 

Antal 5 Tematiskt 

nödvändiga adjektiv 

Antal 1 

Arg 1 Avlidne 1 

Dåligt 2   

Lycklig 2   

 

Syntax 
Artikel 3 består av 22 meningar med en genomsnittlig meningslängd på 9,77 ord. Totalt antal 

ord i artikeln är 215 varav 59 räknas till långa ord (över sex bokstäver), vilket innebär att de 

långa ordens andel är 27,44. LIX-värdet hamnar på 37 vilket motsvarar normen för lättläst, 

skönlitteratur samt populärtidningar. 

 

Första meningen i artikeln, vädjade på Facebook är grafisk då den är utmärkt med versal och 

interpunktion, dock är den en subjektslös huvudsats och därmed inte en fullständig syntaktisk 

mening (se bilaga 3). 

 

Språkhandlingarna är genomgående påståenden som avlöses av citeringar från den centrerade 

kvinnans Facebookinlägg. Sista meningen i artikeln är en uppmaning till mottagaren att dela 

artikeln för att sprida hoppet vidare, vilket refererar till avsändarens uttryck för att känna hopp 

om mänskligheten. 

 

Disposition och textbindning 
Artikeln är uppbyggd av en associativ disposition där meningarna associeras med varandra för 

att skapa kontext, detta framkommer i ett beskrivande framställningssätt där avsändaren 

beskriver vad det är som har hänt och konsekvenserna av det. Konnektivbindning saknas och 

mottagaren behöver förlita sig på inferens där denna logiskt kan koppla samman meningarna 

med innehållsenlig satskoppling.    

 

Stilfigurer 
Minnen blir en metafor för bilderna som fanns av den avlidne mannen. Detta ord bildar även 

en metonym då egenskapen som bilderna erhåller framkommer tydligt. Det är bildernas 

sentimentala värde som framförs i texten istället för att endast nämnas som bilder. En variation 

av denotationen död är genomgående i artikeln där olika ord framförs men som har samma 

innebörd: döde, avlidne, som gick bort. Även förlorade är en konnotation till död men från en 

annan aspekt, här framkommer det från Tines perspektiv och att det är hon som har förlorat 

maken, men i kontexten innebär även det att maken är död. 

 

En stegring av första stycket är uppmärksammat där det inleder med ett inbrott, sedan 

framkommer det att en dator stals följt av vad datorn innehöll som sedan beskrivs som minnen 

för livet (se bilaga 3). Vad som stals blir stegvis värre av detta framställningssätt.   

 

Kontext 
Avsändarens första syfte med artikeln är att få mottagaren att uppmärksamma klickrubriken 

och bli nyfiken på vad det är som ligger i påsen vid dörren. När mottagaren är inne på 

artikelsidan är avsändarens syfte att framställa artikelinnehållet så att mottagaren vill stanna 

kvar på sidan vilket åstadkoms med hjälp av en cliffhanger i slutet av första stycket för att locka 

mottagaren att läsa vidare. Avsändarens roll i artikeln är att agera återberättare av vad Tine varit 

med om och sedan ta ställning till detta och inbjuda mottagaren till att också ta ställning. 
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Mottagaren är den som är nyfiken på vad som skulle ligga i påsen som nämndes i klickrubriken 

och som vill ha kringliggande fakta. Inbrott är något vem som helst kan råka ut för och de flesta 

kan identifiera sig i det som är av sentimentalt värde. Mottagarkretsen är därför vid. Relationen 

mellan avsändare och mottagare är att avsändaren beskriver en händelse och mottagaren tar åt 

sig denna. I slutet blir relationen djupare och de ska ta ställning, avsändaren tar ställning direkt 

i texten och mottagaren förväntas ta ställning med hjälp av spridning av artikeln. 

 

Ämnet har påverkat stilen på så vis att den är ömsint och förstående mot det sentimentala värdet 

av vad som stals, eufemismer används för att försköna döden av maken och det leder till 

känslosamma kopplingar mellan fysiska ting och omständighetens känslor. 

 

Artikeln är publicerad på msn.se vilket framkommer tydligt i klickrubriken som ska fånga 

mottagarens uppmärksamhet och nyfikenhet för vad som finns i påsen. Vad som finns i påsen 

nämns sist i artikeln vilket får mottagaren att läsa hela innan denna lämnar artikelsidan. 

 

6.2 Analys av stilmarkörer - Inrikesnyheter  
6.2.1 Artikel 4: Svenskar dåliga på krisförberedelser 

Sammanfattning och innehåll 
Denna inrikesnyhet handlar om att en enkät har visat att folk som lever i Sverige är dåliga på 

krisförberedelser av olika slag. Resultatet av enkäten blir kommenterat i artikel 4 och pekar på 

att personer bosatta i Sverige både är dåligt förberedda och är dåliga på att förbereda sig. 

Artikeln avslutas med ett citat som säger att vara förberedd är var persons eget ansvar.  

 

Fonetisk nivå 
Rytmiskt har de två första meningarna en liknande uppställning syntaktiskt och detta skapar en 

rytm med bland annat inledningen fyra av tio samt tre av tio. Meningarna skapar också en 

avslutande rytm där konjunktionen och sammanbinder orden till en rytm av stavelser. 

 

Morfologisk nivå 
Ordet krisförberedelser är en ett sammansatt ord med ett uppseendeväckande rotformen, kris-. 

Kris- visar att förberedelserna handlar om kriser och skapar här ett ord som inte finns i det 

svenska språket (SAOL, 2015:674). Att göra en sådan sammansättning är inte ovanligt i det 

svenska språket men i det här fallet preciserar det förberedandet och ger texten redan i 

klickrubriken en konkretiserande effekt då mottagaren får direkt kunskap om vad 

förberedelserna handlar om. Genomgående har ordet (för)beredelser fått olika förled bestående 

av rotmorfem som preciserar vilken sorts beredelser som menas. Några av dem är kris-, hem- 

och risk- som ger en effekt av brådska och handlingsuppmaning. 

 

Lexikal nivå 
Motsatsord har använts för att skapa en kontrast, t.ex. mat och vatten där de faller under behov 

men ger en effekt i kontexten. Båda orden ingår i det allmänna vetande om att man måste ha 

mat och vatten för att överleva. Genom att också lägga till värme och kommunikation ger det 

mottagaren en grupp som är mycket viktig för människan. Dessa ord som sedan blir 

sammankopplade med textens ämne om att svenskar inte har beredskapen att kunna uppfylla 

dessa under krissituationer ger en effekt av allvarsamhet och brådska. 
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Ortografi 

Förkortningar har använts för att minska på antal tecken och överskådligheten har ökat på grund 

av det, ex. MSB istället för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta är förklarat 

en gång för att vara tydlig mot mottagaren.  

 

Lexikon 

Två modeord är naturkatastrofer och terrordåd, även det nyskapande krisförberedelser finns i 

klickrubriken och rubriken. Det är ett ord som är blicktilldragande och negativt. Mottagaren får 

reagera med nyfikenhet och känslor till ordets negativa värdering.  

 

Ord som inte är vanliga i vardagligt språk men som inte har någon formell eller talspråklig nivå 

i SAOL (2015) är ord som ändå knyter an till ämnet och därmed också till den mer formella 

och auktoritära stilen som texten får. I texten kan vi finna ordet primära som sällan skulle 

användas av en yngre obildad människa utan möjligtvis av en person med mer auktoritet. I det 

här fallet blir ordet inte allt för alienerat i förhållande till kontext och ämne. Likaså är det med 

ordet egendom, som inte är markerat i SAOL (2015:242) som vardagligt eller ålderdomligt men 

är samhörig med en mer auktoritär eller äldres persons ordval. 

 

Trots att krisförberedelser är mer preciserande medan vissa ord i texten inte är det. 

Krisförberedelser är en bred term som kan handla om vilka krisförberedelser som helst och det 

är detta som ger klickrubriken en sådan tyngd. Den outsagda frågan som mottagaren ställer sig 

är vilka kriser? eller vilka förberedelser? Det är inte förrän man klickat in sig som begreppet 

blir någorlunda förklarat med förslag och exempel med negativ och stark tyngd.  

 

De konkreta åtgärderna är inte konkreta då begreppet har stort betydelseomfång och inte är 

förklarat i kontexten. Det finns förslag i texten på åtgärder som att skriva ned nummer och ha 

kontanter men de är inte kopplade med en självklarhet till de konkreta åtgärderna som nämns i 

citatet.  

 

Ordklasser 

Antalet substantiv är 39 och antalet verb är 33 vilket ger en nominalkvot på 1,15 vilket betyder 

att texten anses vara skriftspråklig och därmed aningen mer svårläst.  

 

Substantiv 

Nominalisering av att rekommendera finns i ordet rekommendationen och bidrar till den 

formella stilen. Likaså andelarna konkreta och abstrakta substantiv är jämna (se tabell 17). De 

abstrakta substantiven ger en mer opreciserad text men lyfter den formella stilen.  

 

Tabell 17: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 4 

Konkreta substantiv Antal 18 Abstrakta substantiv Antal 21 

Egendom 1 Ansvar 2 

Enkät 3 Behoven 1 

Glesbygd 1 Beredskap 2 

Kvinnor 1 Dygn 1 

Mat 2 Förmåga 1 

Mobiltelefonen 1 Hemberedskapen 1 

Myndigheten 1 Hjälp 1 

Män 1 Kommunikation 1 

Papper 1 Kontakter 1 
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Tabell 17: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 4 

Konkreta substantiv Antal 18 Abstrakta substantiv Antal 21 

Personer 1 Kriser 1 

Stadsbor 1 Liv 1 

Telefonnummer 1 Naturkatastrofer 1 

Vatten 2 Rekommendationen 1 

Värme 1 Riskkommunikation 1 

  Samhällskris 1 

  Samhällsskydd 1 

  Terrordåd 1 

  Tillgången 1 

  Åtgärder 1 

 

Verb 

I klickrubriken och rubriken finns det en ellips med utelämnandet av ett finit verb. Detta blir 

underförstått och är inte ovanligt i rubriker men ger en brådskande effekt. I texten finns få verb, 

33 stycken, som visar att texten inte är verbal.  

 

Antalet statiska verb (se tabell 18) visar att textens innehåll blir stillastående. Det finns ingen 

större händelse framåt utan balanserar mellan att vara beskrivande och händelserik. De statiska 

verben ger en effekt av att tiden står still och därmed ger intryck av en mer beskrivande stil trots 

att den är informerande. 

 

Tabell 18: statiska och dynamiska verb i artikel 4 

Statiska verb Antal 19 Dynamiska verb Antal 14 

Bo 2 Arbeta 1 

Ha 8 Förbereda 1 

Gälla 1 Göra 1 

Veta 3 Hantera 2 

Vara 5 Hända 1 

  Klara 1 

  Säga 3 

  Säkra 1 

  Vidta 1 

  Visa 2 

 

Andelen passiva och aktiva verb är ojämnt fördelade där artikeln endast består av aktiva verb 

(se tabell 19) som ger aktiv stil. Detta tyder på att texten är informell. Då det inte finns några 

passiva verb blir det hela tiden ett subjekt som utför verbhandlingarna genom hela texten. Det 

visar på en högre rörelse i texten och därmed en lättläst effekt.  
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Tabell 19: aktiva och passiva verbformer i artikel 4 

Aktiva verb Antal 33 Passiva verb Antal 0 

Arbeta 1   

Bo 2   

Förbereda 1   

Gälla 1   

Göra 1   

Ha 8   

Hantera 2   

Hända 1   

Klara 1   

Säga 3   

Säkra 1   

Vara 4   

Veta 3   

Vidta 1   

Visa 2   

 

Adjektiv 

Bland adjektiven finns dåligt som i det här fallet blir den värdering som satts för att först och 

främst visar på att förberedda skall tolkas negativt, men för det andra ändrar det hela textens 

positiva och negativa uppfattning. Jämför till exempel ”[…] vi som bor i Sverige ganska dåligt 

förberedda[…]” (se bilaga 4) med vi som bor i Sverige är ganska förberedda. Med dåligt i 

åtanke blir även den fortsatta tonen i texten negativ då det associeras till att Sverigeboende inte 

kan det, till exempel läser man kommande citat mer tillrättavisande än informerande med dåligt 

och dåliga i åtanke: 

 
”Rekommendationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som gjort 

enkäten, är att vi ska kunna klara oss utan samhällets hjälp i tre dygn om någonting händer.”  

(se bilaga 4). 

 

De adjektiv som är tematiskt fristående dominerar texten (se tabell 20) och ger en beskrivande 

bild av texten och innehållet i materialet. Det preciserar texten och ger tyngd eftersom alla utom 

urladdad och konkreta handlar om antingen antal eller rangordning och viktighet. Urladdad 

har ingen positiv värdering där det betyder att inte ha energi, medan konkreta i det här fallet 

”riktiga” och/eller fysiska saker och förblir i kontexten med innehållet i texten tyngre stilvalör. 

 

Tabell 20: tematiska adjektiv i artikel 4 

Tematiskt fristående adjektiv Antal 8 Tematiskt nödvändiga adjektiv Antal 0 

Bättre  1   

Dåligt 1   

Fler 1   

Få 1   

Grundläggande 1   

Konkreta 1   

Primärt 1   

Urladdad 1   
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Tabell 20: tematiska adjektiv i artikel 4 

Tematiskt fristående adjektiv Antal 8 Tematiskt nödvändiga adjektiv Antal 0 

Viktiga 1   

 

Pronomen 

Det viktigaste pronomenet som finns i denna text är vi. Det ger en känsla av samhörighet och 

sammanhåller alla som bor i Sverige samt relationen mellan avsändare och mottagare. Det visar 

att avsändaren också bor i Sverige tillsammans med den Sverigeboende mottagaren.   

 

Även pronomenen få och ingen finns med för att visa på att det inte finns många människor i 

Sverige som kan detta med beredskapen. Men även pronomen som vår och vårt har använts för 

att visa att vi har både konkreta och abstrakta värdesaker som vi ska beskydda med beredskapen.  

 

Syntax 
Texten är konkret men enligt LIX svårläst med sin genomsnittliga meningslängd på 25,13. 

Läsbarhetsindex ligger på 50 vilket visar att texten är klassad som överkant av en normal 

tidningstext och i underkant av en svårläst text, men också ungefär samma svårighet som en 

officiell text. Detta ger texten en allvarlig ton som stärks av att cirka vart fjärde ord, NK-värde 

25,37, är ansett som ett långt ord. Antalet långa ord är 51 utav totalt 201 ord som är utspridda 

på åtta meningar. 

 

Artikeln har långa meningar som beror på inskott och bisatser. Dessa är ofta förklarande, men 

citat tillsammans med anföringar blir långa då de som citerats blir beskrivna med hjälp av en 

egen bisats eller ett eget inskott. Exempelvis detta citat som är två meningar långt: 

 

”- [g]enerellt är vi som bor i Sverige ganska dåligt förberedda, och det gäller både mentalt men också 

fysiskt. Väldigt få har den här hemberedskapen, vi har ingen beredskap för att hantera de här 

grundläggande behoven som mat, vatten, värme och kommunikation, säger Christina Andersson, 

som arbetar med riskkommunikation på MSB, till Ekot.” (se bilaga 5) 

 

Vidare i artikeln finns inga meningsfragment om man bortser från klickrubrik och rubrik, vilket 

bidrar till det formella stildraget. 

 

Disposition och textbindning 
I texten finns en emfatisk disposition där den viktigaste informationen kommer först. Det 

viktigaste är att svenskar är dåliga på att förbereda sig för en kris enligt enkäten. Men eftersom 

det inte finns någon dramatisk kurva eller kronologisk ordning på händelser i detta fall blir hela 

texten statisk, denna brist på rörlighet förstärks av verben. 

  

Artikeln är en nyhetstext och hamnar under en typisk genre redan där. Med textbindning kan 

man direkt föra ihop klickrubrik, rubrik och brödtext. Det finns direkt anföringar som litar på 

att man läst vad som blivit klickat och rubriken är sedd. De två första meningarna är vaga i vilka 

fyra av tio och tre av tio är, de är underförstådda från klickrubrik och rubrik. Även om de blir 

förklarade som att det är få svenskar som förberett sig för krissituationer är inledningen av 

notisen beroende av att mottagaren uppmärksammat antingen klickrubrik eller rubrik.   

 

Stilfigurer  
De stilfigurer som finns i denna text är få och de som finns är subtila och har en avsaknad av 

stilistiskt värde. Upprepningen av tio som finns i de två första meningarna i brödtexten ger en 
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fångande effekt då mottagaren redan tagit del av klickrubrik och rubrik. Utöver det är det få 

stilfigurer i texten. Det finns en del slagkraftiga modeord som naturkatastrofer och terrordåd, 

där de är förklaringar som kriser. En kris skulle kunna vara ett större strömavbrott eller en läcka 

i en vattenledning.  Modeorden får texten att låta allvarlig och farlig samt ger en känsla av 

stress och angelägenhet. Underliggande ger det tankar om att man måste göra någonting ifall 

något händer. 

 

Kontext 
Hela artikeln, med klickrubrik, rubrik och text i det här fallet är att avsändaren måste skaffa sig 

klick, vilket är förklarat i bakgrund och tidigare forskning. De måste sälja in sig även om 

mottagaren redan har klickat sig in på fliken under inrikesnyheter. Det finns flera inrikesnyheter 

och flera avsändare, vilket gör att även denna avsändares nyhet måste locka klick. Msn.se är 

alltså en plattform där flera nyheter krigar mot varandra, där flera avsändare krigar mot 

varandra, men samtidigt måste TT (avsändaren) hålla uppe sin nyhetsvärdighet och riktighet.   

 

Ämnet i det här fallet har påverkat stilen genom att förstärka stilen. Ett grovt och ofta negativt 

ämne som terror och hur man skyddar sig påverkar uppfattningen av hur seriös stilen blir i 

texten.                 

                

6.2.2 Artikel 5: Polisen jagar serievåldtäktsman i Stockholm 

Sammanfattning och innehåll 
Artikel 5 handlar om att Polisen söker efter en man som är misstänkt för grov våldtäkt. Det 

berättas om vad som skall ha hänt och omständigheter kring fallet. Jakten på mannen är inte 

avslutad när artikeln är skriven. 

 

Fonetisk nivå 
I den fonetiska nivån i artikel 5 har det skapats en allitteration. Meningen ”[…] en man i 

Stockholm som saknar fast adress” (se bilaga 5) har återkommande s-ljud som låter brusande 

när man läser det. Det ger ett flyt när man läser texten och hjälper mottagaren att komma ihåg 

det vidare i artikeln. 

 

Kommatecken används inte i uppräknande syfte eller för att skapa en annan effekt än inskott 

vilket nämns och märks tydligare i syntax. Det skapar en ojämn läsning. Ett annat sätt som 

inskott har presenterats är med talstreck. Detta märks i rubriken ”Polisen jagar ung man i 

Stockholm – tre överfall mot kvinnor” (se bilaga 5). Detta ger för det första meningsfragment 

och ofullständig syntax men i det här fallet en paus som ger en effekt av stegring eller en 

samlingspunkt. En mer talspråklig förklaring är att det blir en dramatisk paus.  

 

Morfologisk nivå 
Under den morfologiska nivån har klickrubriken sammansättningen serievåldtäktsman som i 

sin uppbyggnad har serie-, våldtäkt och man. Där serie- betyder återkommande till 

våldtäktsman, detta ger en stark laddning till ordet som förklaras under den lexikala nivån. Även 

rotmorfenet -man visar att det handlar om en man och inte en kvinna.  

 

Lexikal nivå 
Ortografi 

Det finns ingen speciell stavning som ger någon effekt i artikel 5 men det finns ordval som ger 

en stilistisk effekt. 
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Lexikon 

Många ord är talspråkliga som krogen i det avseende att gå ut och dricka alkohol, hoppat in i 

det avseende att sätta sig i en bil, ringat in i det att ha hittat något, gömma sig bakom två 

identiteter och är på fri fot. Dessa är etablerade uttryck men är inte ansedd som skriftspråkliga 

eller formella. Även talspråkliga adverbet minst som i detta fall uttrycker en undre gräns i för 

minst tre fall är menat som ett åtminstone.  

 

I motsats till de talspråkliga orden finns kontextbundna ord, facktermer, som grov våldtäkt. Det 

är inte någon fråga om vad det handlar om i det fallet men grov våldtäkt är en term med speciella 

påföljder och straff. Likaså är ordet utevaro där man kan göra kopplingen utevaro-närvaro. 

Utevaro i det här fallet är en term som förklarar att den anklagade inte närvarat på sin rättegång. 

Dessa termer är självförklarande om man har en viss kunskap om språket. Genom att använda 

dessa termer blir det ett formellt språk i texten.   

 

Det finns modeord i texten och några av dem finns i klickrubriken och rubriken. Ord som 

serievåldtäktsman ger starka intryck på att det är en farlig man som springer omkring. Det är 

ett nybildat ord och har starka associativa ord i sammansättningen. För att förstärka detta blir 

mannen jagad i presens av polisen, vilket får att låta som om de jagar mannen just nu. Effekten 

av dessa ord är spänningshöjande. ”Polisen jagar serievåldtäktsman i Stockholm” (se bilaga 5), 

uppfattas skönlitterärt. 

 

Ordet serievåldtäktsman är dessutom starkt laddat med negativitet i sin stilvalör. Rotmorfemet 

serie- ger en tyngd då det betyder återkommande. Detta betyder att när läsaren läser att denna 

återkommande våldtäktsman fortfarande finns ute ger det en känsla av skräck.  

 

Stilen och orden i det här fallet är ofta opreciserade exempelvis en annan plats, någon helt 

annanstans och nästan två månader. Avsändaren har ”räddat” detta med att skriva ut platsen 

Barkarby och precisera mindre detaljer så som att Carina Skagerlind är polisens 

presstalesperson och att den misstänkte mannen har en redan utfärdad arresteringsorder.   

 

Stilen blir ändå diffus eftersom det är många osäkra modaliteter i texten. På flera ställen ska 

något ha hänt och polisen kan ha ringat in någon. Detta driver texten till en mer osäker ton.  

 

Ordklasser 

Antalet substantiv i artikel 5 är 37 och antalet verb är 32 vilket ger nominalkvoten 1,16 som 

motsvarar en typisk lärobok. 

 

Substantiv 

Bland substantiven kan vi finna bildliga uttryck. I texten beskrivs det att mannen är på fri fot, 

då detta är en metafor, om än stelnad, ger den en mer målande bild än att säga att han är på 

rymmen. 

 

Antalet substantiv som är konkreta visar i det här fallet på att texten borde bli konkret och 

därmed ha en säker ton (se tabell 21). Det visar även på en text som blir tung och svårare att 

ifrågasätta.  

 

I detta fall har substantivet misstänkt kategoriserats som konkret då det syftar till personen som 

är misstänkt. Det är nominaliserad particip av en misstänkt person. Även hemlandet är 

kategoriserat som konkret då det syftar till Rumänien och därmed en plats.  
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Tabell 21: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 5 

Konkreta substantiv Antal 24 Abstrakta substantiv Antal 13 

Arresteringsorder 1 Adress 2 

Bilen 1 Bostadsadress 1 

Fot 1 Brott 1 

Hem 1 Fall 1 

Hemlandet 1 Identiteter 1 

Krogen 1 Morgonen 1 

Kvinnor 3 Månader 1 

Man/nen 8 Utevaro 1 

Misstänkt 1 Våldtäkt/en 3 

Plats 1 Överfallet 1 

Presstalesperson 1   

Stockholmsområdet 1   

Ställe 1   

Svarttaxi 2   

 

Verb 

Verben i texten är händelserika och visar på pågående processer som ger en rörelse i texten som 

inte skulle funnits om texten hade bestått av fler passiva samt statiska verb (se tabell 22). Istället 

leder det till att texten är lättare att läsa och mer engagerande för mottagaren med en effekt av 

dramatik och förändring. Verben som är statiska är få vilket är en anledning till rörelsen i texten. 

 

Tabell 22: statiska och dynamiska verb i artikel 5  

Statiska verb Antal 4 Dynamiska verb Antal 28 

Ha 1 Antas 1 

Vara 3 Gömma 1 

  Hoppa (in) 1 

  Hålla (sig) 1 

  Häktas 1 

  Jaga 3 

  Köra 3 

  Lura 1 

  Misstänka 1 

  Misstänks 1 

  Ringa (in) 1 

  Rör (sig om) 2 

  Sakna (att inte äga) 2 

  Skriva 1 

  Säga 1 

  Söka 1 

  Utfärdas 1 

  Våldta 2 

  Åka 1 

  Önska 1 

  Överfalla 1 
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Verben har även negativa associationer vilket leder till den allvarliga tonen och till den negativa 

känslan när mottagaren läser texten. Mannen i texten blir associerad med verben, sakna, lura, 

köra, våldta, överfalla, gömma, häktas och åka där majoriteten är av negativ ton. 

 

De aktiva verben ger rörelse och ett personligt innehåll och därför blir texten mer engagerande 

och därmed lättare att läsa. Aktiviteten kring mannen i artikeln är låg, alla passiva verb blir 

riktade mot honom. Det är han som häktas, antas och misstänks, medan saker han gör anses 

negativa. 

 

Tabell 23: aktiva och passiva verbformer i artikel 5 

Aktiva verb Antal 29 Passiva verb Antal 3 

Gömma 1 Antas 1 

Ha 1 Häktas 1 

Hoppa (in) 1 Misstänkas 1 

Hålla (sig) 1   

Jaga 3   

Köra 3   

Lura 1   

Misstänka 1   

Ringa (in) 1   

Röra (sig om) 2   

Sakna (att inte äga) 2   

Skriva 1   

Säga 1   

Söka 1   

Utfärda 1   

Vara 3   

Våldta 2   

Åka 1   

Önska 1   

Överfalla 1   

 

För att sammanfatta de statiska, dynamiska, aktiva och passiva verbhandlingarna är det polisen 

som jagar mannen. Mannen misstänks ha lurat in två kvinnor i en svarttaxi. Strax efter är det 

kvinnorna som hoppat in i svarttaxin. Genom att titta på verbet åka, kan man även se att han 

blir skjutsad. ”Istället för att köra dem till rätt adress åkte mannen ut till Barkarby,[…]” (se 

bilaga 5), i denna mening ser vi att mannen endast åker och det är underförstått att han kör, 

vilket är den egentliga händelsen. Bokstavligt har mannen åkt (blivit körd) till Barkarby istället 

för att ha kört kvinnorna. I citatet är mannen inte uttalad utan då är det bilen som ska ha kört 

iväg kvinnorna. ”– Bilen har kört dem någon helt annanstans, till ett helt annat ställe än vad de 

önskat, […]” (se bilaga 5). Han blev häktad i sin utevaro och antas hålla sig gömd. I dessa 

processer när mannen är med blir han passiv. 

 

Adjektiv 

Adjektiven i denna text visar endast att de tematiskt nödvändiga adjektiven är preciserande av 

termer (se tabell 24). En internationell arresteringsorder är annat än en vanlig svensk 

arresteringsorder. Grov våldtäkt är som tidigare nämnt en juridisk term och därför blir adjektivet 

nödvändigt till sitt substantiv.  
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Tabell 24: tematiska adjektiv i artikel 5 

Tematiskt fristående adjektiv Antal 7 Tematiskt nödvändiga adjektiv Antal 3 

Annan 1 Fri (fot) 1 

Annat 1 Grov (våldtäkt) 1 

Fast 2 Internationell (arresteringsorder) 1 

Misstänkt 1   

Rätt 1   

Ung 1   

 

 

Pronomen 

I det här fallet pratar de om våldtäktsmannen endast som mannen och därför blir han 

pronomenet till mannen. Eftersom det inte finns några andra män som texten kan syfta på blir 

pronomenet fast till honom. Annars betecknar de den misstänkta som mannen, ung man eller 

han. Detta är gjort i anonymiserande syfte och är inte ovanligt i brottsmål som denna.  

 

Syntax 
Textens läsbarhetsindex är 40 vilket är i överkant av lättläst, skönlitteratur och populärtidningar 

men nederkant av vanlig tidningstext. Detta med längden på meningarna stämmer överens då 

syntaxen är svår med bisatser och adverbial som tagit plats i fundamenten i de längre 

meningarna. Det ger känslan av en svårare text samtidigt som den blir ”pratigare” med fler 

inskott och bisatser som förklarar. Det finns 13 meningar och antalet ord är 215. Detta är 

anledningen till att meningarna får en genomsnittlig längd på 16,54 där de anses vara behagliga 

att läsa. För att göra texten svårare har andelen långa ord blivit hög med 23,26 i värde där de är 

50 stycken totalt. Detta ger effekten av att texten ser svårare ut och därmed också en säkrare 

ton. Syntaxen kräver mer av mottagarens språkkunskaper och koncentration men är ändå 

lättläst. 

 

Disposition och textbindning 
Dispositionen är emfatisk och texten innehar en ingress som med en mening visar vad hela 

textens huvudbudskap är. Ingressen är den del som förklarar klickrubriken och rubriken. 

Klickrubrik och rubrik är olika i detta fall och blir beroende av varandra. Klickrubriken ”Polisen 

jagar serievåldtäktsman i Stockholm” (se bilaga 5), visar att det är en våldtäktsman det talas om 

medan rubriken ”Polisen jagar ung man i Stockholm – tre överfall mot kvinnor” (se bilaga 5) 

talar bara om att en man som överfallit tre kvinnor. Överfallit i det här fallet, utan kontext, kan 

betyda att han försökte råna dem eller endast utfört fysiskt våld. Resten av texten använder sig 

av konnektiver t.ex. i form av dock som ökar den formella graden av texten.  

 

Stilfigurer 
Stilfigurerna är få i denna text. Den stelnade metaforen på fri fot har använts men är inte ovanlig 

i texter som denna. Diskutabelt är även metaforen att gömma sig bakom minst två identiteter, i 

det här fallet handlar det inte om att fysiskt gömma sig utan snarare om att ha två identiteter att 

presentera sig som.   

 

Det sker en personifikation i texten när ett citat är nedskrivet och det är bilen som kör istället 

för mannen som kör bilen. Detta ger en anonymiserande effekt för att inte anklaga i onödan.  

En till synes ofrivillig anafor har även skett med klickrubrik, rubrik, bildspelstext, ingress och 

brödtext. Alla börjar med orden Polisen jagar. Detta ger en upprepande känsla, men även en 

stegring eftersom det tillkommer ny information varje gång meningen börjar med de orden. Det 
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är en stegring fram till att brödtexten kommer och skapar en antiklimax genom att upprepa allt 

som tidigare sagts. 

 

Kontext 
Denna text har samma förutsättningar att ses på sidan som alla andra artiklar där. De vill 

använda sig av en informerande och stark klickrubrik som ska locka en mottagare att klicka. 

Återigen är rollerna avsändare - mottagare från tidning till läsare och det märks på att det inte 

finns personliga tilltal i texten. De personliga tilltalen skulle ha gjort texten mer talspråklig, 

vilket inte hade varit normen för ämnet utan hade framställt texten som vardaglig. Ett 

våldtäktsöverfall är ett tungt ämne och det märks genom texten med sina försök att hålla den 

saklig och i samma texttyp som en auktoritär nyhetstidning. De använder även starka ord för 

att göra ämnet ännu mer allvarligt.   

 

Det märks även att skribenten inte har gått till primärkällor, utan anföringar till Expressen visar 

att det är sekundärkällor. Stilen på denna text blir alltså formell med talspråkliga val av ord och 

syntaxbyggnader. Den är informerande och tung, på grund av ämnet. 

 

6.2.3 Artikel 6: Hjälten Conny räddade granndottern 

Sammanfattning och innehåll 
Artikel 6 berättar och kommenterar en brandhändelse i Karlskoga. En man som heter Conny 

har räddat ett barn ur ett brinnande hus. Händelsen börjar med att Conny vaknar upp och 

larmar SOS men kommer på att det finns barn i det brinnande huset. Han springer dit och 

räddar flickan och alla förblir oskadda. 

 

Fonetisk nivå 
Avsändaren har använt sig av en blandning av långa och korta meningar men på vissa ställen 

har de använt sig av kortare meningar på rad för att skapa ett snabbare tempo för läsaren. 

 

I slutet av texten för att ge en paus har även ett talstreck använts, ”[n]u hyllas Connys insats av 

räddningstjänsten som säger att Conny antagligen rättade dotterns liv – eftersom huset brann 

till grunden” (se bilaga 6). I detta fall har talstrecket andra funktioner som kommer analyseras 

i andra språkliga nivåer. 

 

Morfologisk nivå 
Vi finner inga speciella effekter, men ett flertal felstavningar och felböjda ord har skapat suffix 

som inte skall vara där. 

 

Lexikal nivå 
Ortografi 

Artikeln är den med flest felstavningar bland artiklarna från inrikes i vårt material. Ordet kost 

skall egentligen vara kosta. Rättade skall vara räddade och grannars har blivit stavat och böjts 

i obestämd genitiv trots att de skulle vara bestämd genitiv. Orden till slut har även blivit 

sammanfogat till ett talspråkligt skriftspråk tillslut. Om detta är något som är medvetet eller inte 

är omöjligt att avgöra utan kommentarer från skribenten, men det inger en talspråklig stil med 

liknande bortfall och felsägningar som skulle ske i talat språk. 

 

Lexikon 

Stilmarkörer som visar på den talspråkliga stilen är användandet och värderingen på Conny, 

huvudpersonen i texten. Redan i klickrubriken har det etablerats att Conny är en hjälte, 

”[h]jälten Conny räddade granndottern som låg och sov i brinnande huset” (se bilaga 6). Andra 
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saker som styrker uttrycket hjälten är inbäddat i flera nivåer i språket men ett exempel är verbet 

räddade styrker det heroiska i Connys karaktär. 

 

För att skapa en antagonist i detta har skribenten valt att beskriva lukten av rök som något av 

det värsta som hen kan tänka sig. Lukten av rök blir kopplad till nästa mening via inferens ”[s]å 

många gånger man hört om bränder som ödelagt familjer och hus” (se bilaga 6). Röken som är 

en naturlig påföljd av en brand är inferensen, men tillsammans styrker de det antagonistiska 

mot Conny och hans räddning. 

 

Värderingen här blir positiv till Conny och hans insatser medan värderingen till branden blir 

negativ. Positiviteten i orden hyllas, hjälte och räddade är alla syftade till Conny och hans 

ingripande vilket bekräftar den stereotypen som associeras med en hjälte. 

 

Branden och lukten av rök är bland det värsta som finns och kan orsaka materiella skador. I ett 

av citaten från Conny säger han att elden/branden kan bli värre. Det finns inget positivt relaterat 

till branden. 

 

För att öka på slagkraften har även texten fått minst en stilfigur i den lexikala nivån. Antitesen 

i meningen ”[d]å kan varje beslut betyda liv eller död” (se bilaga 6), ger en effekt av dramatik 

samtidigt som det rytmiskt låter på ett speciellt sätt. Ljudsymboliken i liv eller död är att vokalen 

i är ljus vilket ger positiva associationer medan ö:et i död har en mörkare frekvens och 

associeras negativt. Kontrasten blir effektgivande och stärker betydelsen i orden. 

 

Uppmaningen i slutet av artikeln ger en känslosam koppling till aktionen av att faktiskt dela 

artikeln med att hylla Conny. Avsändaren har förlitat sig på att mottagaren tycker att Connys 

insats är något att hylla och har därmed skrivit ”[v]ar med och dela för att hylla hjälten Conny 

som inte tvekade för att hjälpa en granne i nöd” (se bilaga 6). Med den emotiva kopplingen till 

den dramatiska händelsen försöker avsändaren få mottagaren att sprida artikeln. 

 

För att öka denna dramatik har de emotiva kopplingarna även fått uttryck i familjer och hus och 

nästan direkt före antitesen liv eller död. Familjer och hus är ord som ofta ligger nära de flesta 

människor och gör texten mer berörande. 

 

För att öka den familjära stilen har det använts pronomen som jag där skribenten kommenterar 

händelsen och värderar den. I citaten ges även en dialogisk känsla där Conny benämner 

intervjuaren som du. ”[n]är du frågar hur jag känner […]” (se bilaga 6) är ett exempel som får 

texten att kännas som skribenten har pratat med Conny och sedan återberättar för mottagaren. 

Skribenten får alltså en röst med dessa pronomen. 

 

Ordklasser 

Antalet substantiv är 57 och antalet verb är 85, detta ger en nominalkvot på 0,61, vilket 

motsvarar en uppsats i årskurs 6. 

 

Substantiv 

Substantiven i denna text har värderingar som förklaras senare men de olika substantiven skapar 

en stil som är konkret. 
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Anledningen till att texten känns konkret är på grund av de konkreta substantiven (se tabell 25) 

och det tar ned den berättande framtoningen till en lägre nivå som inte känns orealistisk. 

Dessutom finns det avsaknad av nominaliseringar vilket ökar den talspråkliga och lätta känslan. 

 

Ett gränsfall i denna kategorisering kan vara spel som abstrakt men vi finner att ordet syftar på 

chansningar än fysiska brädspel och liknande. Även lukten är här ett ord vi diskuterat och 

kommit fram till är opreciserat men konkret då det inte är en tanke, känsla eller en händelse 

eller dylika.  

 

Tabell 25: konkreta och abstrakta substantiv i artikel 6 

Konkreta substantiv Antal 40 Abstrakta substantiv Antal 17 

Ambulans 1 Beslut 1 

Barnen 2 Död 1 

Brand/en/bränder 3 Gånger 1 

Brandbil/en 2 Ingripande 1 

Dottern 2 Insats 1 

Elden 1 Insikt 1 

Familjer 1 Liv 3  

Fönstret/fönster/na 3 Reaktion 2 

Föräldrarna 2 Situationen 1 

Granne 1 Spel 1 

Grunden 1 Tanken/arna 2 

Hem 2 Tid 1 

Hjälte/en 2 Tvekan 1 

Hus/huset 7     

Lukten 1     

Lågor 1     

Man 1     

Rum 1     

Rök 2     

Räddningstjänsten 1     

Skador 1     

Sovrum 1     

Syre 1     

 

Verb 

Andelen aktiva verb är stor (se tabell 26). Utav 85 verb är 81 aktiva. Detta visar på att texten är 

mindre formell och mer talspråklig. För att underbygga påståendet är andelen verb nästan vart 

femte ord vilket ger effekten av att texten är verbal och lättläst. Detta kan även kopplas till LIX-

värdet som ligger på 30. Vad det innebär tas upp under analyseringen av syntax. 

 

Tabell 26: aktiva och passiva verbformer i artikel 6 

Aktiva verb Antal 81 Passiva verb Antal 4 

Agera 1 Gripas 1 

Befinna 1 Hyllas 2 

Berätta 3 Väckas 1 

Betyda 1   

Bli 1   

Brinna 1   

Bära 1   
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Tabell 26: aktiva och passiva verbformer i artikel 6 

Aktiva verb Antal 81 Passiva verb Antal 4 

Chansa 1   

Dela 1   

Fortsätta 1   

Fråga 1   

Få 3   

Försvinna 1   

Försäkra 1   

Förtjäna 1   

Gå 2   

Göra 4   

Ha 1   

Hjälpa 2   

Hylla 1   

Hända 1   

Höra 2   

Inträffa 1   

Invänta 1   

Knacka 1   

Komma 1   

Kosta 1   

Känna 2   

Lade 1   

Larma 1   

Lukta 1   

Ringa 1   

Rätta (eg. rädda) 1   

Se 1   

Slå 1   

Släppa 1   

Springa 2   

Stå 2   

Säga 1   

Titta 1   

Tveka 1   

Tänka 3   

Vakna 1   

Vara 16   

Veta 3   

Våga 1   

Vänta 1   

Åka 1   

Ödelägga 1   

 

Även de statiska och dynamiska verben visar på en högt dynamisk stil vilket ger en talspråklig 

effekt och mycket rörlighet (se tabell 27). 
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Tabell 27: statiska och dynamiska verb i artikel 6 

Statiska verb Antal 26 Dynamiska verb Antal 59  
Befinna 1 Agera 1 

Ha 1 Berätta 3  

Tänka 4 Betyda 1 

Vara 17 Bli 1 

Veta 3 Brinna 1   
Bära 1   
Chansa 1   
Dela 1    
Fortsätta 1   
Fråga 1   
Få 3   
Försvinna 1 

  Försäkra 1 

  Förtjäna 1 

  Gå 2  

  Göra 4  

  Hjälpa 2   
Hylla 3   
Hända 1    
Höra 2   
Inträffa 1   
Invänta 1   
Knacka 1   
Komma 1   
Kosta 1   
Känna 2    
Lukta 1    
Lägga 1   
Ringa 1 

  Rätta (eg. rädda) 1 

  Se 1 

  Slå 1 

  Släppa 1 

  Springa 2  

  Stå 2 

  Säga 1 

  Titta 1 

  Tveka 1 

  Vakna 1 

  Våga 1 

  Väcka 1 

  Vänta 1 

  Åka 1 

  Ödelägga 1 
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Adjektiv 

För att uttrycka värderingar i texten används adjektivet som värsta i ”[…]det värsta jag kan 

tänka mig” och verkligen i ”[…] som verkligen förtjänar att hyllas” (se bilaga 6). Dessa 

förstärker Connys handlingar till det mer positiva och elden med rök och lukt till det negativa. 

  

Alla adjektiv i texten, utom ett, är tematiskt fristående (se tabell 28) och uttrycker målande 

bilder och ett större omfång. Det uttrycker också värdering från personlig vinkel av skribenten 

och ger dramatiska effekter med till exempel adjektivet isande. 

 

Tabell 28: tematiska adjektiv i artikel 6 

Tematiskt fristående adjektiv Antal 4 Tematiskt nödvändiga adjektiv Antal 0 

Helt 1   

Isande 1   

Materiella 1   

Värsta 1   

 

Syntax 
Genom texten finns en blandning mellan långa och korta meningar, vilket förklarar LIX-värdet 

30. Texten på grund av sin varierande menigslängd blir lättläst utan att bryta några signifikanta 

syntaktiska regler. 

 

Det förekommer text som direkt riktas mot läsaren i form av en talhandling – uppmaning. 

Detta kommer i slutet av texten och uppmanar till att dela artikeln. Artikeln uttrycker att 

mottagaren ska dela artikeln för att sprida Connys hjältedåd, detta är för att övertala mottagaren 

samtidigt som det döljer faktumet att dela artikeln genererar till fler klick och större spridning. 

Det som utmärker denna mening är tankstrecket som kommer som ett inskott i slutet. Det skapar 

en eftertanke då det fungerar som ett tecken för en orsak till det tidigare påstådda, ”Nu hyllas 

Connys insats av räddningstjänsten som säger att Conny antagligen rättade dotterns liv – 

eftersom huset brann till grunden” (se bilaga 6). Tankstrecket kommenterar alltså att Conny 

antagligen räddat dottern eftersom hon möjligen skulle ha brunnit inne i annat fall. 

 

Komposition och textbindning 
Artikeln startar med en emfatisk disposition men övergår snabbt till tidsdisposition där man får 

följa Conny från uppvaknande till räddningsaktionen och sedan till lugnet efteråt. Artikelns 

disposition följer punkter från den dramatiska kurvan. Introduktion av karaktär, introduktion av 

problem, upptrappning, hinder, handlande, lösning, hemkomst och till sist utandningen, finns 

alla med i artikeln. Conny förklaras, Conny vaknar, han ser att det brinner, ringer SOS, springer 

för att rädda barnen, han knackar men ingen svarar, han fortsätter och någon svarar, han bär 

granndottern hem, de inväntar räddningstjänsten. 

 

Framställningen blir berättande med skribentens röst via kommentarer och återberättande med 

stavfel och fel ordval. 

 

Stilfigurer 
I texten finns flertalet metaforer så som ödelagt familjer där ödeläggandet syftar på att förstöra 

familjen ekonomiskt, materiellt (huset) och/eller känslosamt (dödsfall). Metaforen stod i lågor 
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är att huset brinner men behöver inte bokstavligt stå i lågor. Att gripas av en isande insikt är 

också en metafor som betonar känslan av panik eller rädsla. 

 

Uttrycket stod i lågor blir mer målande bild än att säga att huset brann. Därmed blir även det 

en eufemism för branden. Samma sak i citatet av Conny där ”[…] ett helt hem försvann” (se 

bilaga 6), blir det valda uttrycket från honom och inte att hela huset brann upp. 

 

I texten finns en del hyperboler, överdrifter. Att väckas av lukten av rök är obehagligt men, 

enligt skribenten, bland de värsta hen kan tänka sig. I det här fallet låter det som det finns få 

värre saker hen kan komma på. Trots att lukten av brandrök är hemsk är den åsikten relativ till 

mycket annat vilket gör den till en hyperbol.  

 

En annan hyperbol är att i kontexten kan varje beslut i betyda liv eller död. Medan många beslut 

kan ge helt olika utgångar under en brand är det långt ifrån alla beslut som balanserar på liv 

eller död. Att tillägga då är att beslut kan leda till skador eller dödsfall och detta är inte bortsett. 

Att Conny först tänker på andra än sig själv är också en hyperbol. I artikeln är han framställd 

som en smart man med kallt huvud och ödmjukhet, men även om han är väldigt snäll, tänker 

han nog oftare på sig själv än på andra. Även att huset brinner till grunden är av majoriteten av 

fallen inte sant. Därför finns stor risk för att detta endast är en metafor istället för en sanning, 

därmed också hyperbol. 

 

Citat innehåller anaforer, vilket ökar den talspråkliga stilen. Exempelvis: 

 
”[n]är du frågar hur jag känner så känner jag att det var väldigt skönt att jag gjorde som jag gjorde. 

Men jag tänker inte att jag är någon hjälte. Jag tänker också på att ett helt hem försvann.” (se bilaga 

6) 

 

I citatet är känner, gjorde, hjälte och jag tänker anaforer som skapar ett tal med en heroisk 

effekt på Conny. Detta har gjort honom till en hjälte som binder ihop med påståendet i början 

där han tänker på andra först. 

 

En stilfigur de har använt sig av är stegringen, detta knyts samman bland annat med 

handlingen där Conny vaknar och larmar men inser att tiden är för knapp och någon kan dö. 

När han springer till huset har handlingen stegrats, fram tills att ingen svarar och han fortsätter 

knacka trots att det inte fungerat, historien får en antiklimax innan vändpunkten kommer med 

att han får en reaktion och Conny kan bära barnet hem. 

 

För att öka dramatiken i texten finns det antiteser. Återigen kommer liv eller död in och visar 

att det finns två motsatta både fysiska utgångar men även en önskvärd utgång och en inte 

önskvärd. 
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7. Diskussion  
   

7.1 Diskussion och slutsatser 
7.1.1 Artikel 1: Richard Geres negativa besked 
I klickrubriken Richard Geres negativa besked har avsändaren använt sig utav ordval med stort 

betydelseomfång vilket gör mottagarens möjlighet för tolkning stor. Detta resulterar i en 

döljande effekt som är vad detta besked handlar om och varför det är negativt. Även adjektivet 

negativa vittnar om en stil som inte är objektiv vilket kan kopplas till Lotta Halvarssons 

(2014:33) observation angående att nyheter har ändrat ton från objektivt nyhetsförmedlande till 

nöjesbaserad journalistik. Det starka utlåtandet i klickrubriken kan även kopplas till Per 

Lagerholms (2008:96–97) teori angående att ”onödigt” starka ord ofta används i rubriker för att 

väcka intresse, men att ordvalen ofta brister i förhållande till kontexten. Det negativa beskedet 

innebär i det här fallet att Richard Gere uttryckt att han inte känner att han behöver vara med i 

några storfilmer längre. 
 
I analysen fann vi användande av tankstreck istället för kommatecken på vissa ställen och 

retoriska medel i form av en antites som har en dramatisk effekt på texten. Detta är något som 

Karin Kvarnlöf (2005:12–13) också funnit i sin analys Från inledning till klickbete. Hon fann 

även att avsändarens röster blev mer framträdande i texterna och uttrycker att detta är för att nå 

ut till en bredare publik. I vår analys av artikel 1 fann vi att avsändarens röst var tydlig och 

dennas förhållningssätt till ämnet påtagligt. Kvarnlöfs observation av brutala associationer till 

många ordval stämmer även den in på vår observation av avsändarens uttryck av negativa 

besked som ger associationer till att något hemskt har hänt. 
 
Klickrubriken bekräftar Martin Schoris (2016:40) utlåtande där han beskriver att 

klickekonomin har påverkat journalistiken i form av en klickjakt där avsändaren vill attrahera 

så många klick som möjligt för att öka trafiken i mediet. 
 
I artikeln används mycket uppräkningar vilket ger texten ett koncentrerat stildrag och 

meningslängden ökar. Det förklarar LIX-värdet på 40 som motsvarar en medelsvår text, då 

artikeln annars hade uppfattats som mer lättläst. 
 
Uppräknandet av olika filmtitlar och kändisar kan uppfattas som modeord då det drar till sig 

uppmärksamhet av filmintresserade mottagare. Dessa mottagare får i sin tur större benägenhet 

att klicka in på artikelsidan. Avsändarens förhållande till ämnet är tydligt utskriven med hjälp 

av satsadverb där denna kommer till tals om visar sina värderingar. Avsändaren använder 

första- och andrapersonspronomen som gör att artikeln präglas av personliga och engagerande 

stildrag då avsändaren visar engagemang i Richard Geres karriär och i mottagarens åsikt 

angående ämnet. Även den höga andelen av aktiva verb vittnar om att artikeln är av personlig 

stil samt stor rörlighet i texten. 
 
Artikelns nominalkvot ligger på 1,07 vilket är motsvarande en typisk morgontidning (se tabell 

3). De abstrakta substantiven dominerar i texten vilket innebär ett stort betydelseomfång och 

inte konkret information, därför får artikeln stildraget abstrakt. 
 
Stildrag: koncentrerad, personlig, engagerande, abstrakt. 
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7.1.2 Artikel 2: Polisen hör märkligt ljud från jordhögen 
Klickrubriken i artikel 2 uttrycker avsändaren att polisen upptäcker otäcka sanningen, här är 

adjektivet otäcka starkt och bekräftar Per Lagerholms (2008:96–97) teori angående 

användandet av starka ord i rubriker för att väcka uppmärksamhet. Karin Kvarnlöf (2005:22) 

uttrycker också att många ordval har brutala associationer, särskilt ordval i ingresser som hon 

jämför med det nya klickbetet. Jordhögen utgör en döljande effekt då det inte är jordhögen som 

gör det märkliga ljudet utan vad som gömmer sig under jordhögen. Den otäcka sanningen 

innebär här en hundvalp som blivit levande begravd, vilket är otäckt men det framkommer inte 

om någon tidigare har ljugit om detta och därför känns sanningen överdriven. Ett tankstreck 

används även för en paus innan det starka utlåtande vilket ökar effekten av ordvalet. 
 
Artikeln är uppbyggd av korta meningar och många tankstreck används istället för 

kommatering, vilket Kvarnlöf (2005:14) har observerat blir allt vanligare i tidningsspråket. 

Korta meningar är någonting reklam ofta använder sig av för att göra det lättläst för mottagaren, 

enligt Peter Cassirer (2003:66). Språket i denna artikel är i övrigt mer nöjesbaserad än objektiv 

och avsändaren uttrycker många känslor gentemot ämnet. Lotta Halvarssons (2014:33) 

undersökning angående kommersialiseringen i journalistiken har visat en förändrad ton i 

språket där det blivit mer nöjesbaserat. Artikeln är har även korta stycken med en mening per 

stycke, detta tillsammans med tankstreckets pausskapande bildar en ojämn läsrytm. Detta är 

något Chanel Arponen (2016:17) även lagt märke till över tid i hennes material där hon 

observerat att meningarna blivit kortare och texterna mer lättlästa. Tempot i artikel 2 saktas ner 

på grund av pauserna som skapas av styckesindelningen och interpunktionen som skapas av de 

korta meningarna. LIX-värdet ligger på 40 vilket indikerar en medelsvår text, och 

nominalkvoten är 0,94 vilket motsvarar en kvällstidning eller debattext. 
 
Avsändaren skildrar sina värderingar öppet och framkallar en emotiv stil. Tillsammans med en 

hög andel aktiva verb samt användning av första- och andrapersonspronomen och den emotiva 

stilen vittnar om en personligt präglad text. Detta påvisar även en synlig berättare som är 

påtaglig och tar ställning i texten. 
 
Starka ord och floskler finns i texten och det tillsammans med många tematiskt fristående 

adjektiv gör att texten antar ett dramatiskt stildrag. Tidsdispositionen, som är typisk för en 

berättande ton, och användningen av olika stilfigurer som antites, litotes och hyperbol ger fler 

belägg till det dramatiska stildraget. 
 
Stildrag: emotiv, personlig, dramatisk, synlig berättare 

 

7.1.3 Artikel 3: Tjuvarna stal Tines minnen av döde maken 
Klickrubriken i artikel 3 har ett tankstreck för att skapa en längre paus, vilket också skapar en 

dramatisk effekt mellan fraserna. Tankstrecket bekräftar Karin Kvarnlöfs (2005:12–13) 

observation om att tankstreck har ökat i tidningsspråket. Tankstreck går även att finna senare i 

artikelns brödtext där det används istället för kommatering för att skapa en dramatisk effekt. 
 
Klickrubriken “[t]juvarna stal Tines minnen av döde maken - tre dagar senare hittar hon en påse 

vid dörren” (se bilaga 3), är uppmålande där det inte är något materiellt som stulits utan något 

emotivt: minnen. Per Lagerholm (2008:96–97) förklarar att starka ordval ofta används i rubriker 

för att väcka mottagarens intresse. Det framkommer senare i brödtexten att minnen är bilder på 

den avlidne maken, och minnen samt påse döljer vad artikeln egentligen handlar om. Minnen 

innebär bilderna som fanns i den stulna datorn som Tine sedan får tillbaka i en påse vid dörren. 
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Artikel 3 antar en mer poetisk ton än det normativa tidningsspråket. Bilder från en avliden make 

beskrivs som minnen för livet och kvinnan som blivit utsatt för stöld vädjar till tjuvarna. 

Avsändaren avslutar även artikeln med ”[d]etta ger mig hopp om mänskligheten” (se bilaga 3) 

som också har en lyrisk ton. Den här tonen i tidningsspråk fann Karin Kvarnlöf (2005:12–13) 

som mest framträdande i nöjesartiklar. 
 
Artikeln är uppbyggd av korta meningar i samband med korta stycken och skapar ett hackigt 

stildrag som tillämpar en ojämn läsrytm. Nominalkvoten är 1,23 vilket är högt för en artikel 

och kvoten motsvarar en lärobok. Den höga andelen substantiv i samband med den låga andelen 

adjektiv skapar en saklig och stel stil. Däremot gör den höga andelen aktiva verb ändå texten 

rörlig och personlig. Trots det personliga stildraget utgörs distans med hjälp av användningen 

av tredjepersonspronomen vilket osynliggör avsändaren och även mottagaren. Detta bryts i 

slutet av artikeln då avsändaren träder fram och tar ställning gentemot informationen och talar 

direkt till mottagaren: 

 
”Detta ger mig hopp om mänskligheten! Dela gärna Tines berättelse för att sprida hoppet vidare!” 

(se bilaga 3) 

 
LIX-värdet är trots det informationspackade framställningssättet 37 vilket motsvarar en lättläst 

text som innehåller en del stilfigurer som metafor, metonymi, stegring och en cliffhanger:  

”[n]u verkar det som om tjuvarna fått dåligt samvete” (se bilaga 3). Avsändaren har även använt 

sig av floskler och eufemismer för att försköna innehållet i artikeln. 

 
Stildrag: hackig, saklig, stel. 
 

7.1.4 Artikel 4: Svenskar dåliga på krisförberedelser 
Genom att ta bort det finita verbet i klickrubriken har det skapats en ellips vilket betonar ordet 

dåliga som sedan får stå för den generella statistiken i artikel 4. Adjektivet dåligt i brödtexten 

ändrar även tonen i artikeln.  Även ordet svenskar handlar om de personer som statistiken gäller. 

Statistiken, det vill säga svaren på enkäten som nämns i artikeln, handlar sedan om 

krisförberedelser. Klickrubriken har komprimerad information som står i artikeln och 

korrelerar med hela artikelns text.  

 

Artikeln är uppräknande och förmedlar fakta på ett konkret sätt. Detta sker via inskott och 

bisatser som förklarar substantiven. Effekten av detta är ett sakligt och informationspackat 

stildrag som ger en allvarlig ton. Kvarnlöf (2005:14) hittade liknande stilar i utrikesnyheterna 

som vi har hittat i denna artikel.  
 
Informationen blir packad i långa meningar på grund av bisatser och inskott och får därför LIX-

värdet 50, som är i överkant av en medelsvår text och i underkant av en svår text. Även detta 

bidrar till den allvarliga tonen. Meningslängden i detta fall stämmer inte överens med varken 

Arponens undersökning (2016) eller Kvarnlöfs (2005) som visade att tidningar har fått kortare 

meningar.  
 
Det finns inget som visar på att texten går långt utanför gränserna för hur en tidningsartikel 

skall se ut, vilket inte stämmer överens med vad Halvarsson (2014:33) observerat angående 

journalistikens kommersialisering och minskande informationsvärde. Ellipsen i rubriken och 

klickrubriken är inte ovanlig utan lättförstådd och överskådlig. Andra element som ger texten 
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sin allvarliga ton är den statiska dispositionen och de statiska verben som visar att texten inte 

för händelser framåt utan förmedlar stående fakta.  

 

Artikelns fakta är inte alltid konkret men de konkreta substantiven och de abstrakta är nästan 

av samma antal vilket sätter texten i en åskådlig stil. Adjektiven preciserar och hjälper till att 

konkretisera fakta. Det finns en del negativa modeord och därmed information som känns 

tillrättavisande och moraliserande. Ord som krisförberedelser gäller inte endast terror och 

naturkatastrofer utan kan även vara strömavbrott eller till exempel att en vattenledning brister. 

Kvarnlöf (2005:23) hade hittat att detaljer gav utrikestexterna sitt ”bete” vilket är en rimlig 

koppling till denna artikel. Konkretiserandet med detaljer ger utrymme för starka och laddade 

ord som drar till sig uppmärksamhet. Moraliseringen syns också i pronomenet vi och de 

uppmaningar som finns i texten förklädda som påståenden. Då vi vittnar på sammanhållning 

och personlighet mellan avsändare och mottagare, visar det också på att mottagaren är lika 

skyldig till uppmaningen. Detta stämmer inte heller överens med det Halvarsson (2014) har 

kommit fram till, vilket var att hålla mottagaren passiv och nöjd.  
 
Stildrag: Informationspackad, åskådlig, moraliserande, allvarlig. 
 

7.1.5 Artikel 5: Polisen jagar serievåldtäktsman i Stockholm 
Klickrubriken ”Polisen jagar serievåldtäktsman i Stockholm” (se bilaga 5) är konkret när det 

kommer till vad den behandlar. Till skillnad från klickrubrikerna i artikel 1, 2 och 3 har inget 

innehåll dolts för att locka mottagaren till att klicka sig in på artikelsidan. Istället har avsändaren 

valt att använda ordet serievåldtäktsman som förklarar alla de viktiga punkterna hos mannen i 

artikeln, vilka sedan förklaras i brödtexten. Det handlar om en man som våldtagit upprepade 

gånger. Dessutom befinner han sig troligen runt Stockholm och jagas av Polisen. I denna 

klickrubrik har en ellips formats utav utelämnandet av bestämd artikel.  

 

Artikel 5 som handlar om en våldtäkt är anonymiserande. De pronomen som använts är 

tredjepersonspronomen för att kunna göra personerna i texten anonyma. Till och med bilen har 

fått bli subjekt i en mening för att anonymisera mannen. Detta gör texten mer abstrakt trots den 

konkreta informationen. 
 
Med de anonymiserande pronomenen får texten opersonliga och objektiva stildrag. Den 

osynlige berättaren bidrar också till den objektivitet som texten har som stildrag.  
 
Svårigheten med att avgöra om texten är lätt- eller svårläst är för att meningarna har en variation 

av fundament som börjar med bisatser, adverbial eller huvudsatser. Texten domineras av aktiva 

verb vilket leder till rörelse i texten men ämnet gör att texten uppfattas som tung. Detta förstärks 

med de anonymiserandet av personerna texten berör. Likaså är artikeln fylld med fler konkreta 

substantiv än abstrakta vilket ger den en mer reell känsla för mottagaren. Det motverkas med 

modalitet och osäkerhet på grund av de modala hjälpverben ska ha och kan ha. 
 
Trots en relativt komplicerad syntax med en del inskott är meningslängden inte speciellt lång 

och LIX-värdet ligger på 40, vilket motsvarar en medelsvår text. Artikel 5 har ungefär samma 

LIX-värde som texterna 1, 2, 3 och 6 men uppfattas svårare vilket leder till observationen att 

ämnet påverkar stilen på texten.  

 
Trots de stildrag som gör texten anonym och opersonligt finns det ord som lockar mottagare. 

Serievåldtäktsman är ett sådant ord som är laddat för att kunna locka till sig läsare. Ett sådant 
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ord är vad Karin Kvarnlöf (2005:19) skulle kalla ”nervkittlande” och spännande. Det är en 

brutal association till ordet som lockar en mottagare till att läsa (Kvarnlöf, 2005:23). 

Serievåldtäktsman har en sådan brutal association. Enligt Halvarson (2014) är det mindre troligt 

att en mottagare klickar på en ”seriös” artikel än en nöjesartikel men här är ämnet tillräckligt 

uppseendeväckande i artikel 5 för att locka till sig klick.  

  
Stildrag: Anonymiserande, opersonlig, objektiv, osynlig berättare. 
 

7.1.6 Artikel 6: Hjälten Conny räddade granndottern 
Artikel 6 använder sig av en dramatisk kurva med en renodlad hjälte, som beskrivs som en 

hjälte redan i klickrubriken. Artikeln använder sig av en ”jungfru i nöd” – granndottern. Detta 

ger direkt en koppling till en skönlitterär hjältehistoria och gör texten litterärt stildrag. Detta 

är mer stilistiskt som nöjesartikel än som nyhetsartikel som Lotta Halvarsson (2014) förklarar 

i sin undersökning. Hon menar att stilen är där som ett ”bete” för att locka mottagaren till att 

fortsätta läsa till slutet. Den litterära stilen är engagerande men fördröjer information vilket gör 

dem passiva (Halvarsson, 2014:42).  

 

Klickrubriken, som redan har konkretiserat och benämnt Conny som hjälte, beskriver också 

hela innehållet i artikeln. Som mottagare vet man hur texten kommer att sluta i och med att 

klickrubriken uttryckligen använder räddade i preteritum för att visa att det redan hänt. 

Förhållandet mellan klickrubriken och texten är tydlig där klickrubriken är ett sammandrag att 

artikelns innehåll. Utelämnandet av bestämd artikel, det vill säga en ellips, visar även på drag 

som antagligen levt kvar från rubriknedkortningen som Arponen (2016:19) har observerat. 

Trots ellipsen är klickrubriken lång, vilket stämmer överens med Arponens undersökning att 

rubriklängden har börjat öka igen. 

 
Artikel 6 har en synlig berättare som återberättar hela historien med en dramatisk effekt via de 

olika stilmarkörerna som texten har. Hyperboler som liv eller död eller “[a]tt väckas av lukten 

av rök är bland det värsta jag kan tänka mig” (se bilaga 6) får texten att bli nyanserad och 

engagerande och bidrar till den dramatiska stilen. Det är även med sådana kommentarer som 

berättaren synliggörs. Fel som stavfel eller böjningsfel samt fel av ordval bidrar till en 

talspråklig stil, likaså de dubbla satsleden som finns. Berättarrösten är något Karin Kvarnström 

(2005:15–16) också funnit och menar att dessa är för att locka en bredare publik.  
 
Närhet och personliga drag uttrycks med första- och andrapersonspronomen och får läsaren att 

uppleva den litterära känslan tillsammans med samhörighet och talspråkligheten från 

berättaren.  
 
Det finns en stor andel aktiva verb som är vanligt i skönlitterära texter och ger texten en hög 

aktivitet. Texten flyter jämnt med olika meningslängder och stegringar, medan tempot ökar 

med hjälp av kortare meningar på utvalda ställen.  

 
I den tidigare forskning som angetts har ingen funnit den dramatiska kurvan i en artikel trots 

att de funnit berättande stildrag. En diskussion kan föras kring artikel 6 angående om denna är 

en nyhetsartikel. Det finns inget objektivt nyhetsförmedlande utan de stilistiska dragen uppfattas 

snarare som en skönlitterär skildring baserad på en verklig händelse. 

 
Stildrag: Litterär, synlig berättare, dramatisk, talspråklig. 

 



 

58 

 

7.1.7 Egna reflektioner 
Vi har funnit att stildrag är kopplade till vilket ämne artikeln behandlar. Artikel 1, 2 och 6 har 

alla talspråkliga drag och behandlar ämnen med ett mer nöjesinriktat innehåll snarare än den 

objektiva nyhetsförmedling som Halvarson (2014:33–34) nämner. Dessa artiklar har en lättare 

ton och är mer lagda åt det dramatiska hållet med många adjektiv, synliga skribenter med 

personliga värderingar utskrivet i texten. Utifrån den tidigare forskningen var det intressant att 

vi hittade artikel 6 då denna snarare uppfyller kriterierna för en novell eller nöjesnyhet istället 

för en, av oss, förväntad inrikesnyhet. Artikel 1, 2 och 6 har även större benägenhet att spela på 

känslor vilket gör dem engagerande och relateringsbara vilket kan kopplas till journalistikens 

kommersialisering där nöje lockar fler klick vilket bidrar till klickekonomin då trafiken på 

artikelsidorna ökar. 

 

Artikel 4 och 5 behandlar tyngre ämnen än de föregående nämnda och deras ton är allvarligare 

samt har osynliga berättare vilket får dem att uppfattas som opersonliga. Båda artiklarnas ämnen 

upplyser om hemska saker som händer i samhället. Artikel 4 meddelar om de hemska saker som 

kan hända om samhället fortsätter vara oförberett på kriser, medan artikel 5 informerar om ett 

brott som begåtts. Dramatik och spänning finns redan i de tunga ämnena och kan vara en 

anledning till att det inte behöver användas många dramatiska effekter för att uppmärksammas. 

 

Artikel 3 är en text som vi skulle vilja kategorisera tillsammans med de artiklar som behandlar 

de lättare ämnena. Detta grundas i att artikel 3, likt artikel 1, 2 och 6 inte skildrar att någon 

blivit skadad samt har en positiv upplösning. Texten är däremot stakigt uppbyggd och håller 

opersonlig karaktär vilket ger en antiklimatisk effekt där vi inte blev lika påverkade av den 

texten som av artikel 1, 2 och 6. Avsaknaden av känsloanspelningar gör artikeln mer lik artikel 

4 och 5 rent stilistiskt där den uppfattas som saklig och stel. 

 

Att döma av vårt material kan vi se att klickrubrik och text i artiklarna har stor korrelation trots 

att klickrubriken ibland kan vara missvisande, till exempel i artikel 2 där sanningen egentligen 

syftar till att jordhögen håller en hundvalp gömd istället för att någon ljuger. De skillnader vi 

kan se i klickrubrikerna mellan de som är toppnyheter och inrikesnyheter är undangömmandet 

av det verkliga innehållet. Klickrubriken i artikel 1 undanhåller beskedet men värderar det, 

artikel 2 undanhåller hundvalpen och artikel 3 vad som finns i påsen, dessa tre är artiklar var 

kategoriserade som toppnyheter. Ingen av artiklarna hämtade från inrikesfliken använder sig av 

undangömmande formuleringar som gör att mottagaren måste klicka på klickrubriken för att 

kunna förstå vad det handlar om, istället informerar de om innehållet.  

 

Toppnyheterna skulle kunna bestå av nöjesartiklar vilket kan förklara det undangömmande 

stildraget som de alla innehar i sina klickrubriker. Enligt Lotta Halvarsson (2014:33–34) är 

nöjesartiklar mer kommersialiserade för att locka mottagaren till att klicka på klickrubriken. 

Detta har sin grund i att mottagaren ofta använder internet för förströelse och har därför större 

benägenhet att klicka på en nöjesartikel än på en artikel med en mer seriös ton. Halvarssons 

observation kan vara förklaringen till varför artikel 1, 2 och 3 ligger under toppnyheter då det 

är artiklarna med störst uppmärksamhet som hamnar under den fliken. 

 

7.1.8 Vidare forskning 
Då vårt material är så pass snävt att inga generella slutsatser kan dras utifrån de stildrag vi funnit 

hade det varit intressant med vidare forskning i ämnet för att kunna observera en förändring 

och möjligtvis en generell förändring i journalistiken i samband med digitaliseringen. Vi 

observerade att stildragen skilde sig åt beroende på vilket ämne artiklarna behandlade och ett 

vidare arbete kring detta skulle kunna koppla samman de olika stildragen med ämnen med större 
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säkerhet än vi kunnat göra utifrån vårt material. En annan intressant aspekt hade varit att se om 

klickjournalistiken har utvecklat en ny genre då det kommunikativa syftet har börjat förändras 

från objektivt nyhetsförmedlande till emotivt påverkande för att mottagare ska lockas in på 

artikelsidan. 

 

Vi observerade att artiklarnas utgång (innehållsliga avslutning) påverkade stildragen där en 

positiv utgång kopplades samman med en positiv ton medan en neutral eller negativ utgång 

kopplades till en mer allvarlig ton. En fortsatt analys av detta skulle kunna visa att det inte bara 

är ämnet som påverkar stilen utan även vad innehållet har för avslut på nyheten. 

 

En analys av stilmarkörer och vad de ger upphov till för stildrag hade varit intressant att 

observera över en längre tidsperiod för att kunna fastställa hur den journalistiska stilen 

förändras och vilka yttre faktorer som påverkar texternas uppbyggnad. En analys inom samma 

ämne eller nyhet kan möjligtvis finna återkommande mönster, stildrag och stilmarkörer för att 

få ett nyanserat och samtidigt sammanhållet resultat. 

 

7.2 Slutord 
Den genomförda analysen i den här uppsatsen har gett oss ett resultat på det material vi har 

analyserat men kan inte ge något svar på hur stildrag ser ut i den digitaliserade journalistiken 

generellt. En stil är tolkningsbar och en text påverkar människor olika beroende på vem det är 

som läser den. Analysen är kvalitativ och visar stildrag som kan diskuteras och som är 

dynamiska i samband med texten. Den kvalitativa metoden används för att konkretisera 

stildragen och uppmärksamma vad det är som påverkar mottagaren och på vilket sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Klickrubrik: Richard Geres negativa besked 

Rubrik: Därför tackar Richard Gere nej till alla storfilmer 

 

Han lirade minnesvärda roller i filmer som Pretty Woman, Chicago och En officer och gentleman en 

gång i tiden och har under de sista åren dykt upp i The Benefactor samt Time Out of Mind. Vi pratar 

såklart om Richard Gere som på senare år bara medverkat i mindre filmer som inte riktigt känts som den 

typen av storsatsningar som gamla kollegor som Robert De Niro, Jack Nicholson och Harrison Ford (för 

att nämna några) hoppat på. Nu har han avslöjat varför i en intervju med nyhetsankaret Anderson Cooper. 

 

[Bild] 

 

"I'm not interested in playing the wizened Jedi in your tentpole. I was successful enough in the last three 

decades that I can afford to do these smaller films now." 

Det ryktas ju bland annat att han erbjudits roller i såväl Star Wars- som Marvel-universumet. 

Hade du velat se Gere i fler stora roller eller tycker du att det känns bra att hitta honom i lite mindre 

produktioner? 

 

 

 

 

http://www.msn.com/sv-se/noje/kandisnyheter/d%c3%a4rf%c3%b6r-tackar-richard-gere-nej-

till-alla-storfilmer/ar-BBA6To9?li=BBqxCu3 

 

Hämtad: 21-04-2017 kl. 14.46 

Skrivet av Gamereactor 

  

http://www.msn.com/sv-se/noje/kandisnyheter/därför-tackar-richard-gere-nej-till-alla-storfilmer/ar-BBA6To9?li=BBqxCu3
http://www.msn.com/sv-se/noje/kandisnyheter/därför-tackar-richard-gere-nej-till-alla-storfilmer/ar-BBA6To9?li=BBqxCu3


 

 

Bilaga 2 
 
Klickrubrik: Polisen hör märkligt ljud från jordhögen – tittar närmare och upptäcker otäcka sanningen 

Rubrik: Polisen hör märkligt ljud från jordhögen – tittar närmare och upptäcker otäcka sanningen 

 

Poliserna blev nyfikna när de hörde ljuden – men de var knappast förberedd på vad som låg 20 

centimeter under jorden. 

Det är lika sorgligt varje gång vi människor behandlar djur illa, oavsett var i världen det sker. 

Denna historia grep tag i mig lite extra – kanske för att jag själv är hundägare och aldrig någonsin skulle 

komma på tanken att göra så här själv.  

Vad det gäller ägaren till denna lilla valp saknar jag faktiskt ord, men lyckligtvis är vi många som vägrar 

stå och se på när hundar eller andra djur far illa.  

I det här fallet var det några poliser som reagerade direkt, efter att ha hört märkliga ljud från en jordhög 

i Williston, Florida.  

Poliserna i Williston var ute i ett annat ärende när det hörde kvidande ljud från en jordhög i närheten, 

skriver Life With Dogs.  

Nyfikna rusade poliseran dit och snart kunde de gräva ut en liten hundvalp från högen.  

Lyckligtvis hade valpen lyckats skapa en luftficka under jorden, trots att den av allt att döma blivit 

levande begravd av sin ägare. 

Willistons polischef, Dennis Strow, berättar: 

”Det verkade inte som att hunden legat där speciellt länge, jag skulle gissa på att den varit där i runt en 

timme”.  

Valpen var så liten att den inte hunnit öppna ögonen ännu, enligt veterinären var valpen 7 dagar 

gammal.   

Veterinärkliniken Levy Animal Clinic tog genast hand om valpen, som de namngav Tucker. En anställd 

på kliniken bestämde sig också för att adoptera Tucker. 

Polisen var fast besluten om att hitta den ägare som begravde Tucker.  

”Någon vet vem som gjorde det här. Jag garanterar att vi kommer att följa upp detta och åtala den som 

gjorde detta brott”, säger polischefen Dennis Strow. 

I dagsläget är det oklart om polisen fick tag i ägaren – men jag väljer ändå att fokusera på det positiva i 

denna historia.  

Och det är att både poliser, veterinärer och anställda på kliniken ställde upp för Tucker när han behövde 

det som mest!  

Gilla och dela gärna om du också blev glad i hjärtat av att denna historia slutade lyckligt.  

Tillsammans visar vi att inget djur är för litet för förtjäna kärlek och respekt! 

 

 

 

 
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/polisen-h%c3%b6r-m%c3%a4rkligt-ljud-fr%c3%a5n-

jordh%c3%b6gen-%e2%80%93-tittar-n%c3%a4rmare-och-uppt%c3%a4cker-ot%c3%a4cka-

sanningen/ar-BBA6O6p?li=BBqxCu3 

 

Hämtad: 21-04-2017 14.49 (Utspridd på 6 sidor) 

Skriven av: Newsner 

  

http://www.lifewithdogs.tv/2012/09/police-rescue-a-puppy-found-buried-alive/
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http://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/polisen-hör-märkligt-ljud-från-jordhögen-–-tittar-närmare-och-upptäcker-otäcka-sanningen/ar-BBA6O6p?li=BBqxCu3


 

 

Bilaga 3 
 
Klickrubrik: Tjuvarna stal Tines minnen av döde maken – tre dagar senare hittar hon en påse vid dörren 

Rubrik: Tjuvarna stal Tines minnen av döde maken – tre dagar senare hittar hon en påse vid dörren 

 

 

Vädjade på Facebook. 

I tisdags drabbades Tine Bjørneboe av ett inbrott.  

Tjuvarna stal hennes dator, vilket gjorde henne arg.  

Men vad som upprörde henne mest var innehållet i datorn.  

Där fanns bilder på hennes nyligen avlidne make – alltså minnen för livet.  

Nu verkar det som om tjuvarna fått dåligt samvete. 

– Snälla tjuv. Om du har någon form av empati, kom då tillbaka hit och ge tillbaka sakerna du tagit från 

mig och mina barn. Det är minnen mina barn har av sin pappa som nyligen gick bort. Jag ber dig!  

Så skrev Tine i ett inlägg på Facebook där hon alltså vädjade till tjuvarna att ge henne datorn med 

bilderna tillbaka.  

Tjuvarna hade tagit Jacob Rossens två datorer, en kamera samt barnens surfplattor, uppger TV Ost. 

Tine och barnen förlorade Jacob i cancer i november 2016.  

Och på något sätt verkar det som att tjuvarna nåtts av budskapet och drabbats av dåligt samvete.  

På fredagsmorgonen när Tine skulle gå ut gjorde hon nämligen en upptäckt som skulle göra henne 

lycklig. 

Vid trappan stod en plastkasse – som innehöll alla datorer, surfplattor och mobiler.   

– Optimismen fungerade! Samhället fungerade! Öppenheten fungerade! Att våga fråga om hjälp 

fungerade, skriver hon i en lycklig Facebook-uppdatering. 

Detta ger mig hopp om mänskligheten! Dela gärna Tines berättelse för att sprida hoppet vidare! 

 

 

 

 

http://www.msn.com/sv-se/livsstil/familj/tjuvarna-stal-tines-minnen-av-d%c3%b6de-

maken-%e2%80%93-tre-dagar-senare-hittar-hon-en-p%c3%a5se-vid-d%c3%b6rren/ar-

BBA6Iqf?li=BBqxCu3 

 

Hämtad:21-04-2017  kl. 15.10 

Skriven av: Newsner 

 

https://www.tveast.dk/artikel/tyve-stjal-minderne-om-tines-afdoede-mand-nu-er-de-afleveret-tilbage
https://www.facebook.com/tine.bjorneboe/posts/10154562641776864
http://www.msn.com/sv-se/livsstil/familj/tjuvarna-stal-tines-minnen-av-döde-maken-–-tre-dagar-senare-hittar-hon-en-påse-vid-dörren/ar-BBA6Iqf?li=BBqxCu3
http://www.msn.com/sv-se/livsstil/familj/tjuvarna-stal-tines-minnen-av-döde-maken-–-tre-dagar-senare-hittar-hon-en-påse-vid-dörren/ar-BBA6Iqf?li=BBqxCu3
http://www.msn.com/sv-se/livsstil/familj/tjuvarna-stal-tines-minnen-av-döde-maken-–-tre-dagar-senare-hittar-hon-en-påse-vid-dörren/ar-BBA6Iqf?li=BBqxCu3


 

 

Bilaga 4 

 
Klickrubrik: Svenskar dåliga på krisförberedelser  

Rubrik: Svenskar dåliga på krisförberedelser  

  

Fyra av tio vet inte hur man kan förbereda sig inför kriser som naturkatastrofer eller terrordåd.  

Bara tre av tio vet att man bör säkra tillgången till mat och vatten, visar en enkät.  

 

- Generellt är vi som bor i Sverige ganska dåligt förberedda, och det gäller både mentalt men också 

fysiskt. Väldigt få har den här hemberedskapen, vi har ingen beredskap för att hantera de här 

grundläggande behoven som mat, vatten, värme och kommunikation, säger Christina Andersson, som 

arbetar med riskkommunikation på MSB, till Ekot.  

 

Rekommendationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som gjort enkäten, är 

att vi ska kunna klara oss utan samhällets hjälp i tre dygn om någonting händer.  

 

Enkäten visade att nästan ingen visste att det är bra att ha kontanter hemma och att ha viktiga 

telefonnummer uppskrivna på papper så man har dem även när mobiltelefonen är urladdad.  

 

Generellt är personer som bor i glesbygd bättre förberedda än stadsbor och fler kvinnor än män har 

vidtagit konkreta åtgärder, säger Ekot.  

 

- Vi har alla ett primärt ansvar för vårt eget liv och vår egendom, så alla som har förmåga har ett ansvar 

att vara förberedda och kunna hantera en samhällskris, säger Christina Andersson till Ekot. 

 

 

 

 

http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/svenskar-d%c3%a5liga-p%c3%a5-

krisf%c3%b6rberedelser/ar-BBzRfwT 

 

Hämtad 16-04-2017 kl. 15.07 

Skriven av: TT Nyhetsbyrå 

 

 

  



 

 

Bilaga 5 
 
Klickrubrik: Polisen jagar serievåldtäktsman i Stockholm  

Rubrik: Polisen jagar ung man i Stockholm – tre överfall mot kvinnor  

 

(Under bildspel): Polisen jagar efter en man i Stockholm som saknar fast adress.  

Polisen jagar den man som i februari misstänks ha lurat in två kvinnor i en svarttaxi – för att 

sedan köra dem till en annan plats och våldta dem.  

Polisen jagar just nu den man som mot slutet av februari överföll två kvinnor i Barkarby. Tidigt på 

morgonen 25 februari ska två kvinnor, på väg hem från krogen, hoppat in i en svarttaxi. Istället för att 

köra dem till rätt adress åkte mannen ut till Barkarby, där han ska ha våldtagit dem. Polisen misstänker 

grov våldtäkt.  

 

– Bilen har kört dem någon helt annanstans, till ett helt annat ställe än vad de önskat, sa polisens 

presstalesperson Carina Skagerlind efter överfallet till Expressen.   

Nu, nästan två månader efter våldtäkten, kan polisen ha ringat in en misstänkt. Det rör sig om en ung 

man som gömmer sig bakom minst två identiteter.  

 

Enligt Expressen har mannen även en internationell arresteringsorder, utfärdad i hemlandet Rumänien, 

det är dock oklart vad det rör för brott. Mannen ska ha häktats i sin utevaro 7 april, och är misstänkt för 

minst tre fall av våldtäkt i Stockholmsområdet.  

 

Nu söker polisen efter mannen som fortfarande är på fri fot och saknar fast bostadsadress. Han antas 

hålla sig gömd kring Stockholm, skriver Expressen. 

 

 

 

 

http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/polisen-jagar-ung-man-i-stockholm-%e2%80%93-tre-

%c3%b6verfall-mot-kvinnor/ar-BBzQX8v  

 

Hämtad 16-04-2017 kl. 16.14  

Skriven av Nyheter24  

 

 

 

  

 

http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/polisen-jagar-ung-man-i-stockholm-%e2%80%93-tre-%c3%b6verfall-mot-kvinnor/ar-BBzQX8v
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/polisen-jagar-ung-man-i-stockholm-%e2%80%93-tre-%c3%b6verfall-mot-kvinnor/ar-BBzQX8v


 

 

 

Bilaga 6 
 

Klickrubrik: Hjälten Conny räddade granndottern som låg och sov i brinnande huset  

Rubrik: Hjälten Conny räddade granndottern som låg och sov i brinnande huset  

 

Att väckas av lukten av rök är något av det värsta jag kan tänka mig. Så många gånger man hört om 

bränder som ödelagt familjer och hus. Då kan varje beslut betyda liv eller död. Men för Conny Palmqvist 

i Karlskoga var det aldrig en tvekan om vad han skulle göra när han befann sig i den situationen. Han är 

en man som först tänker på andra och sedan på sig själv.  

 

Det här är en hjälte som verkligen förtjänar att hyllas, om det inte hade varit för Connys ingripande hade 

den brand som inträffade i Karlskoga idag kunnat kost betydligt mer än bara materiella skador.  

I morse vaknade Conny Palmqvist av att det luktade rök i hans sovrum. När han gick och tittade ut 

genom fönstret såg han att grannars hus stod i lågor. Han ringde först till SOS och larmade om branden, 

men efter att han lade på greps han av en isande insikt.  

Föräldrarna i huset var bortresta och barnen var kvar. Conny visste att han inte hade tid att vänta på 

brandbilen utan att han var tvungen att agera. Han sprang över till huset för att hjälpa till.  

– Jag visste ju att föräldrarna var bortresta och innan de åkte hade de berättat att två av barnen skulle 

vara hemma. Men jag vågade inte slå in något fönster. Man har ju hört att om man gör det så får elden 

mer syre och att det blir värre, berättar han för SVT. 

 

Conny sprang och knackade på fönsterna i huset. Först fick han ingen reaktion men han visste att det 

inte gick att chansa när liv stod på spel så han fortsatte tills han tillslut fick en reaktion ur dottern i husets 

rum.  

 

När dottern väl var vaken försäkrade sig sedan Conny om att det inte var någon annan i huset innan han 

bar henne till sitt och sin frus hem där de kunde invänta brandbil och ambulans. För SVT berättar Conny 

att det är först i efterhand som tankarna kommer.  

 – Jag kan inte riktigt släppa tanken på vad som hänt. När du frågar hur jag känner så känner jag att det 

var väldigt skönt att jag gjorde som jag gjorde. Men jag tänker inte att jag är någon hjälte. Jag tänker 

också på att ett helt hem försvann.  

 

Nu hyllas Connys insats av räddningstjänsten som säger att Conny antagligen rättade dotterns liv – 

eftersom huset brann till grunden.  

 

Bildkälla: Facebook/shutterstock   

 

Var med och dela för att hylla hjälten Conny som inte tvekade för att hjälpa en granne i nöd. 

 

 

 

 

http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/hj%c3%a4lten-conny-r%c3%a4ddade-granndottern-som-

l%c3%a5g-och-sov-i-brinnande-huset/ar-BBzU1I1  

 

Hämtad: 16-04-2017 kl. 21.24  

Skriven av Nyheter24  

 

http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/hj%c3%a4lten-conny-r%c3%a4ddade-granndottern-som-l%c3%a5g-och-sov-i-brinnande-huset/ar-BBzU1I1
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/hj%c3%a4lten-conny-r%c3%a4ddade-granndottern-som-l%c3%a5g-och-sov-i-brinnande-huset/ar-BBzU1I1

