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I denna kandidatavhandling redogör jag för definitionen på brukstexter och fördjupar mig i tidningstexter. Jag 

gör en brukstextanalys där jag undersöker svenska tidningars läsbarhet. Till denna analys använder jag 

Björnssons LIX-formel från 1968.  

 

Målet med min undersökning är att prova Björnssons läsbarhetsindex på fyra olika tidningsgenrer. Bland de 

populäraste tidningarna i Sverige har jag valt ut: morgontidningen Svenska Dagbladet, kvällstidningen 

Expressen, veckotidningen Svensk Damtidning samt ungdomstidningen Min Häst. Ur varje tidning har jag 

slumpmässigt valt ut två artiklar och räknat ut LIX-värdet för brödtexten och rubriken separat. Jag undersöker 

även artiklarnas rubriker ur rubrikstandardens synvinkel och tar reda på om de representerar texten och om 

de utlovar det som står.  

 

Jag har tre undersökningsfrågor: Hur läsbara är de populära svenska dags-, vecko- och ungdomstidningarna? 

Hur varierar läsbarheten mellan dessa tidningar, baserat på LIX? Hur bidrar rubrikerna till artiklarnas 

läsbarhet?  

 

Resultaten redovisar jag i en tabell där de åtta tidningsartiklarna är rangordnade från det högsta LIX-värdet 

ner till det lägsta. Tabellen visar även meningslängden, procentandelen långa ord och de tre mest använda 

orden i artiklarna. I denna undersökning kommer Svenska Dagbladet först med högsta LIX-värden när det 

gäller de två undersökta artiklarna. Expressens båda artiklar hamnar däremot i en lägre klass än den avsedda 

för ”dags- och veckopress”. Mellan de två artiklarna i Svensk Damtidning finns det en stor skillnad eftersom 

den ena artikeln kan utgående från LIX-värdet placeras i kategorin ”veckopress” medan den andra har ett 

mycket lägre värde och får kategoriseringen ”barnlitteratur” i stället. Min Häst däremot placerar sig i den rätta 

kategorin ”barn- och ungdomsböcker”. Resultaten visar också att det som mest påverkar läsbarheten är långa 

meningar och långa ord.  

 

Rubrikerna varier stort vad gäller rubriksstandarden men täcker brödtexten väl. I denna undersökning har det 

kommit fram att endast rubrikens text inte är tillräckligt för att få fram ett noggrant och passande LIX-värde.  

Min undersökning visar att Björnssons läsbarhetsindex fungerar och delar in de undersökta svenska 

tidningarnas artiklar i sina rätta kategorier på ett någorlunda rätt sätt. De undersökta tidningarna håller sig inom 

de kategorier som är kategorier som är riktade till de ifrågavarande målgrupperna. 

 

Nyckelord: brukstexter, läsbarhetsanalys, tidningsartiklar, tidningsrubriker, LIX-värde 

Originaliteten av denna avhandling har granskats med Turnitin Originality Check-programmet. 
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1 INLEDNING 

Vi är omgivna av brukstexter. Till brukstexter hör informationsbroschyrer, tidningsnyheter, 

betalningsavier, reklamaffischer och bruksanvisningar, med andra ord ” […] texter med praktiska 

eller teoretiska syften i motsats till estetiska”. Därför klassar Lennart Hellspong, i sin handbok 

Metoder för brukstextsanalys, brukstexter till en egen genre. Brukstexter är en texttyp med teoretiska 

och praktiska texter som har en annan funktion än konstnärliga texter. Exempel på brukstexter är 

tidningsnyheter, reklamaffischer, bruksanvisningar och betalningsavier. Texten måste vara kort, 

kompakt och lättförståelig även för dem vars språkkunskap är på lägre nivå. (Hellspong 2001:13.) 

De brukstexter som jag fokuserar på i den här undersökningen är tidningsartiklar med tillhörande 

rubriker. Det finns många olika tidningar i vår omgivning. Vissa tidningar kommer dagligen, några 

kommer veckovis och andra månadsvis. Vi köper och läser just de tidningar som ligger i vårt intresse. 

De senaste nyheterna får vi från en morgontidning, till exempel Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, 

Dagens Nyheter. Hobbyer och intressen kan vi tillfredsställa med olika vetenskapliga tidningar, som 

Illustrerad Vetenskap, National Geographic, som oftast kommer en gång i månaden. Eller så finns 

det även så kallade skvallertidningar som Hänt i veckan, Se & Hör. Vi köper och läser om det vi vill 

och det som ligger närmast hjärtat.  

Texterna i tidningar har som mål att informera eller upplysa läsaren om det som har hänt i världen 

som är nytt. När en sportrubrik lyder ”Finland har kvalificerat sig till Fotbolls EM 2020” finns det 

inga frågeställningar eller alternativ som skulle leda till ett missförstånd. Även om läsaren varken är 

insatt i sportgrenen ifråga eller fotbollsintresserad, så är nyheten klar och tydlig – landslaget deltar i 

EM. De som däremot är intresserade vet också att det är första gången någonsin som Finland lyckades 

i kvalet. Men rubriken informerar båda grupperna och det går inte att misstolka eller missa 

informationen.  

Vad är det som avgör då om en tidning är avsedd för vuxna och vilka tidningar är för barn? Det märks 

direkt när man tittar på dem. Vi har alla hållit en morgontidning i handen som innehåller mycket text 

med aktuella nyhetsbilder medan barntidningar är färgglada och fulla med bilder och lite text. Men 

det finns ett sätt att avgöra om själva texten är riktad till vuxna eller barn – textens läsbarhet. I den 
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här undersökningen behandlar jag olika tidningars läsbarhet. Läsbarhet kan definieras på olika nivåer: 

lättläst och svårläst. Pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson (1969) har presenterat 

läsbarhetsindexet (LIX) i sin handbok Läsbarhet, som är ett index på en texts läsbarhet. Björnssons 

läsbarhetsindex är en matematisk formel, vars resultat är ett heltal, som räknas med hjälp av antalet 

ord, antalet meningar och antalet långa ord (se avdelning 3.2). Texter med LIX 30 är lättlästa medan 

texter med LIX 60 är svårlästa. Den mera ingående innebörden av LIX redovisas i avdelning 3.2 

(Björnsson 1968:110). 

Rubriken är det första man ser när man tittar på en tidningsartikel (Koivisto 2011). Rubriken måste 

vara dels lockande, dels informationsgivande. Ibland hinner vi själva inte läsa mer än bara rubrikerna 

i en morgontidning och ändå känner vi att med hjälp av rubrikerna har vi fått en uppfattning om vad 

som händer i världen. Rubriken kan vara det enda läsaren hinner se när man snabbt bläddrar igenom 

tidningen för att söka efter något intressant och därför skapar man rubriker så intresseväckande som 

möjligt. (Koivisto 2011:65.) 

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är, för det första, att ta reda på hur läsbara svenska tidningsartiklar är. 

För det andra vill jag testa, med Björnssons LIX (1968), hur dagstidningarna respektive vecko- och 

ungdomstidningarna förhåller sig till varandra med avseende på svårighetsgraden, räknat med hjälp 

av läsbarhetsindex. För det tredje vill jag undersöka artiklarnas rubriker för att ta reda på om de är 

innehållsrika, täckande och om de fäster blicken samt att räkna ut deras läsbarhet. Mina frågor för 

undersökningen är: 

1. Hur läsbara är de populära svenska dags-, vecko- och ungdomstidningarna?  

2. Hur varierar läsbarheten mellan dessa tidningar, baserat på LIX?  

3. Hur bidrar rubrikerna till artiklarnas läsbarhet?  

Min hypotes är att Björnssons läsbarhetsindex stämmer och på ett ungefärligt sätt beskriver 

artiklarnas läsbarhet samt delar in tidningarna i sina tillhörande kategorier. Enligt Björnssons teori 

får dagstidningarna ett högre LIX jämfört med vecko- och ungdomstidningarna.  
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Utgående från LIX förväntar jag att veckotidningen får ett lägre värde än dagstidningen. Många 

artiklar, även en i min undersökning (se Bilaga 6), är intervjuer med korta och enkla frågor som 

besvaras med korta och enkla svar.  

Min hypotes är att ungdomstidningen kommer att ha det lägsta LIX-värdet på Björnssons lista. Dessa 

tidningar är skrivna för barn och ungdomar. Dessa tidningar brukar ha spännande och enkla texter 

som är lätta att förstå och enkla att följa. Jag antar även att rubrikerna är passande till artiklarna och 

att de ger en kort sammanfattning av texternas innehåll.  

1.2 Material 

Här presenterar jag de undersökta tidningarna som mitt primärmaterial. För att få en bred översikt 

över olika tidningars läsbarhet, har jag valt några av de största och mest kända svenska tidningarna: 

morgontidningen Svenska Dagbladet (SvD), kvällstidningen Expressen (Exp), veckotidningen 

Svensk Damtidning (DT) och ungdomstidningen Min Häst (MH). På detta sätt får jag en större 

variation i min undersökning och olika tidningsgenrer att analysera. Från varje tidning har jag valt ut 

två ungefär lika långa artiklar. Jag strävade efter att välja artiklar som fanns på en och samma 

tidningssida för att göra det smidigare att visa dessa artiklar i bilagorna. Jag räknar sedan ut, med 

Björnssons formel (1968:66), läsbarhetsindexet (LIX) för dessa åtta utvalda artiklarna. I det följande 

presenterar jag tidningarna kort. All information är hämtat delvis ur uppslagsverket 

Nationalencyklopedin (NE 1991) och delvis från tidningarnas egna hemsidor.  

Svenska Dagbladet är en obunden moderat daglig morgontidning utgiven i Stockholm. Svenska 

Dagbladet hade 2017 en upplaga på 164 900 med 750 000 läsare dagligen i alla kanaler. Tidningen 

grundades 1884 som ett organ för unionsfientliga och tullvänliga krafter. Efter några tuffa år 

reducerades tidningen 1897 och utvecklades till ett, med Verner von Heidenstams 

ord, ”intelligentsblad” med kulturell och opolitisk inriktning.  

Expressen är en liberal kvällstidning som grundades 1944 av AB Dagens Nyheter. Expressens 

upplaga 2019 var 475 000 och tidningen har ett stort antal webbläsare per dag på över 3,5 millioner. 

Tidningen planerades som motvikt till den populära kvällstidningen Aftonbladet. De två personer som 

grundade Expressen är Albert Bonnier jr och Carl Adam Nycop. Dessa framhöll att tidningen inte 

endast skulle ha ett säljande innehåll av nyheter och sport utan också en högtstående ledar- och 



 

6 

 

kulturavdelning. På så sätt skulle tidningen skilja sig från sina utländska förebilder Daily Mirror 

(London), Daily News (New York) och Paris-Soir. Expressen utmärker sig med bild- och 

personjournalistiken ofta på temat individen mot makthavarna.  

Svensk Damtidning är en veckotidning som är grundad 1889 av Hans Pettersson. Upplagan 2018 var 

106 300 exemplar med en läsekrets på 265 000. Svensk Damtidning var länge en av de ledande 

damtidningarna i Sverige. Tidningen utvecklades senare till en bildtidning med specialiteten på 

kändisreportage. En av de två artiklar som jag har valt ut ur denna veckotidning är ett kändisreportage 

(se bilaga 6).  

Min Häst-tidningens information hittade jag inte i Nationalencyklopedin. Det lösnumret som jag 

använder i min undersökning har jag köpt i december 2019 och har numret ”25–26 2019”. Av detta 

kan man räkna ut att Min Häst kommer ut varannan vecka. Jag anser att tidningen är avsedd för barn- 

och ungdomar med hästintresse, som det även kommer fram från titeln. Min Häst innehåller små 

artiklar, serier, pyssel, kluringar och kortare noveller.  

Som sekundärmaterial använder jag Björnssons handbok Läsbarhet som beskriver läsbarhetsformeln 

LIX (Björnsson 1968:66–67). Till beräkningen behöver man räkna ut totalt antal ord, antalet 

meningar, och antal långa ord, dvs. ord med fler än sex bokstäver. Texter med LIX 30 klassas som 

lättlästa medan texter med LIX 60 som svårlästa. I tabellen för läsbarhetsindex’ innebörd (se tabell 

1) läser man av noggrannare indelningar av texter (1968:110). Björnsson redogör även för vad som 

menas med läsbarhet, som jag har användning för (1968:13–18). 

1.3 Metod 

De åtta utvalda artiklarnas läsbarhetsindex räknar jag ut genom läsbarhetsformeln LIX som 

presenteras, redovisas och beskrivs i avdelning 3.2. Till beräkningen använder jag mig av en 

webbplats (LIX räknare) där man kan ladda och klistra in texter och dataprogrammet räknar ut och 

redovisar alla nödvändiga data som behövs till att räkna ut läsbarhetsindexet: antal ord, antal 

meningar, antal långa ord, den genomsnittliga meningslängden, procentandelen långa ord och LIX. 

Räknaren redovisar även de tre flest använda orden i texten. Jag tar vara på detta och redogör även 

för dessa ord för att se vilka ord som används mest i de undersökta artiklarna.  
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Eftersom tidningarna är köpta i lösnummer, skriver jag ner artiklarna på datorn så att endast 

brödtexten kan kopieras och klistras in i den elektroniska LIX-räknaren på nätet utan några rubriker 

eller bildtexter. På detta sätt får jag noggrannare resultat än om jag skulle räkna ord och meningar i 

de utvalda tidningsartiklarna för hand. Resultatet redovisar jag för de olika artiklarna i ordningsföljd 

(se tabell 2) med högsta LIX först, det vill säga – artiklarna med den största svårighetsgraden först. 

Dessutom presenterar jag de tre flest använda orden i varje artikel.  

Jag analyserar även artiklarnas rubriker och tar reda på hur de anpassar sig till brödtexten, hur väl de 

påverkar själva artikeln och hur mycket information man får genom dem. Eftersom jag skriver ner 

artiklarna till datorn manuellt så bekantar jag mig med innehållet bättre som kommer att hjälpa mig 

att analysera tidningsartiklarnas rubriker. Jag sätter också in själva rubriktexten i LIX-räknaren för 

att få fram rubrikens läsbarhetsindex.  

1.4 Tidigare forskning 

Johanna Koivistos doktorsavhandling från 2011 behandlar svensk- och finskspråkiga 

morgontidningars begriplighet. Jag behandlar inte begriplighet i denna undersökning men Koivistos 

avhandling ger mig viktig information om de egenskaper som tidningsrubriker brukar ha.  

Ilpo Partanens pro gradu-avhandling från 2006, handlar om läsbarheten av de elektroniska 

tidningstexterna i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. Partanen använder LIX i sin undersökning 

där han klargör artiklarnas språkliga läsbarhet genom kvantitativa mätningar. Partanen utför även en 

anpassad och statistisk säranalys av utvalda texter ur dessa två morgontidningar.   

Linda Åkermans pro gradu-avhandling från 2008 undersöker läsbarhet i både text och rubrik i 

tidningen Böckernas Klubb. Hennes undersökning handlar om hur rubrikerna varierar och hur de 

anpassas till de olika texterna. Åkerman jämför korta och längre presentationer ur tidningen med 

varandra genom att använda bland annat Bjönssons LIX-formeln.  

Elli Heikkiläs pro gradu-avhandling från 2015, tar inte upp läsbarhet men definierar och beskriver 

termen brukstexter vilket jag har användning för.  
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2 BRUKSTEXTER 

Vad är egentligen text? På Svenska Akademiens Ordlista står text som ”en sammanhängande, 

meningsfull följd av skrivna ord om den synliga teckenföljden med tonvikt på innehållet” (SAOB). 

Heikkilä (2015:12) ser text som en produkt eller ett objekt som kan studeras och analyseras på 

följande sätt:   

[…] text formas av språkliga tecken som representerar vissa fenomen i världen: tecken har 

en symbolfunktion. Text alltså konstruerar verkligheten genom att använda tecken för ett 

kommunikativt syfte. Därför är tecken kommunikativ.  

”Denna uppfattning koncentrerar begreppet text till dess kommunikativa syfte [...].” Text definieras 

alltså som en internationell, avsiktlig produkt som följer normer och regler som gäller skrivandet. 

(Heikkilä 2015:12–14.) Hellspong beskriver brukstexter som texttyper som är teoretiska och 

praktiska. Exempel på brukstexter är tidningsnyheter, reklamaffischer, bruksanvisningar, 

betalningsavier och fackböcker. ”Alla de här är exempel på brukstexter – texter med praktiska eller 

teoretiska syften i motsats till estetiska. Vi brukar skilja dem från skönlitteratur eller diktning.” Därför 

klassas brukstexter som en egen sort. Brukstexter är vanliga och viktiga. De har andra syften i vår 

omgivning än konstnärliga texter. (Hellspong 2001:13.) 

2.1 Tidningar 

”I praktiskt taget varje hushåll i landet köps någon dagstidning varje dag”, skriver Margareta 

Westman i sin handbok Bruksprosa (1974), och bland de största tidningarna, redan på 1970-talet, 

hittar vi Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

(1974:14.) Även om tidningarna i pappersformat börjar gå över till digitalt, så har inte vårt intresse 

för nyheter och upplysning minskat. Tidningar har förmedlat oss nyheter, kunskap, nöjen och 

skvaller. Vi har ett behov och kanske till och med ett ansvar att hålla oss uppdaterade om vad som 

händer runt omkring oss och vad som händer ute i världen.  

Tidigare innehöll tidningarna endast text, men efter den snabba tekniska utvecklingen med bättre 

digitalkameror, bra bildbehandlingsprogram och scanners har tidningar infört även bilder, tabeller 

och figurer. Själva internet gör det även möjligt att skicka just tagna bilder vart som helst ifrån världen 
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till redaktionen på bara några minuter. Det har dock framkommit spekulationer mot den traditionella 

papperstidningens framtid som påstås ha en maktkamp mellan text och bild. Det är bilden man ser 

först och det gör texten underordnad bilden. För många bilder skulle innebära mindre text och i en 

dagstidning skulle det innebära att budskapet inte alls skulle förstås. I dagstidningar är det traditionellt 

att förhållandet mellan text och bild ska vara i samklang med varandra. (Koivisto 2011:63–64.)  

Jag har självt märkt hur tidningarna med tillhörande bilder och figurer underlättar tidningsläsningen 

och gör även de långa texterna mer läsvänligare. Det är bilderna som bekräftar det jag läser och 

sambandet mellan text och bild ger mig en helhet. När till exempel en artikel handlar om en ledare 

som säger eller gör något, så är det passande med den ledarens bild sammanfogad till texten. Här 

tänker jag på det gamla svenska ordspråket: ”En bild säger mer än 1000 ord”, även när det inte kan 

tas bokstavligt, så anser jag att passande bilder, tabeller och figurer tillhörande en text bidrar till 

läsbarheten. Men även om bilderna och figurerna underlättar min läsning, så är dessa visuella bidrag 

utan intresse så länge jag inte läser den tillhörande texten. Fastän bilder och grafiska framställningar 

utan tvekan bidrar till läsbarheten koncentrerar jag mig endast på texten i artiklarna i den här 

undersökningen.  

2.2 Tidningsrubriker 

Rubriken är den fristående korta text som presenterar själva tidningsartikeln. Det är oftast rubriker 

som fångar läsarens intresse och får denne att fortsätta läsandet till den tillhörande texten. Oftast är 

det inte artikelskribenten som sätter rubriken till sin text utan en redigerare som får den utmanade 

uppgiften att välja en passande, beskrivande, kort men ändå innehållsrik rubrik. (Koivisto 2011:65.)  

Björn Öijer påminner oss om att tiden som tidningsläsare lägger ner på olika tidningar varierar. På 

morgontidningen läggs ner i genomsnitt 30 minuter, dagstidningen 20–30 minuter och på 

kvällstidningen ungefär 20 minuter. Öijer påstår även att äldre människor läser mer tidningar än 

yngre. Rubrikerna är ett avgörande redskap för dagstidningarna att fånga läsarens blick när dessa 

tidningar konkurrerar med varandra om läsarna. (Öijer 1981:16–17 citerad efter Åkerman 2008.) 
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Andersson-Ek m.fl. (1998:45–46) har sammanfattat definitionen av begreppet rubrik på följande sätt: 

Rubriken ska väcka intresse och peka på det viktigaste i texten, ha saklig täckning i denna 

text och inte överdriva den verklighet som beskrivs, den ska undvika onödig dramatik men 

samtidigt vara spännande, bestå av några få ord på ett begränsat utrymme men samtidigt 

innehålla information som gör att läsaren blixtsnabbt begriper vad det handlar om. 

Eftersom rubriksättaren och artikelförfattaren är olika personer ökar risken för missvisande budskap. 

Redigeraren är inte lika insatt i artikelns tema och detta kan leda till att det är redigeraren som i 

slutskedet kan påverka läsarens slutgiltiga uppfattning om temat i artikeln. Det är viktigt att rubriken 

representerar texten och därigenom även utlovar det som står. (Koivisto 2011:65.) 

Rubrikerna brukar sättas utan artiklar, infinitivmärken, ibland även verb. Detta delvis på grund av det 

begränsade utrymmet och delvis för att kunna väcka läsarens intresse tillräckligt. (Koivisto 2011:65–

66.) Andersson-Ek m.fl. (1998:52) poängterar att rubriker ska förses med ett subjekt som dessutom 

ofta förekommer i obestämd form tillsammans med verbet i presens. Man ska även undvika starka 

och laddade ord som skapar dramatik som i slutändan inte stämmer överens med det som den aktuella 

texten skildrar (Andersson-Ek m.fl. 1998:47. Se även Koivisto 2011:65).  

3 BRUKSTEXTANALYS 

Hellspong (2001) påstår att redan när man läser en brukstext och funderar över hur den är skriven 

eller hur man uppfattar den – har man gjort en form av en textgranskning. När brukstexten undersöks 

kan man göra det för särskilda syften: hur den fyller sin uppgift, hur läsbar den är, hur den är skriven, 

hur den liknar andra och hur den skiljer sig och så vidare. En textgranskning kan hjälpa oss att söka 

en mening med det lästa ordet. (Hellspong 2001:13–14.) 

Hellspong (2001:14) beskriver vad som händer när vi gör brukstextsanalys:  

När du undersöker en brukstext, så kan du ha ett särskilt syfte. Kanske vill du veta hur den 

fyller sin uppgift, hur läsbar den är, hur den liknar eller skiljer sig från andra, vad den säger 

om skribenten, hur den är skriven för att vi ska tro på den, vilka yttre krafter som verka i 

den, om den är väl eller illa gjord, om dess tankar håller eller liknande. Mot olika intressen 

för en text svara olika sätt att se på den.  
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3.1  Läsbarhet 

Läsbarhet – med andra ord språket som ordval, uttryckssättet, språkbehandlingen och så vidare 

(Björnsson 1968:13–17).  Redan när vi tittar på det sammansatta ordet läsbarhet, ser vi att det har 

med en texts svårighetsgrad att göra, och förutsätter att vi kan läsa. Ordet delar jag automatiskt in i 

två olika fält: lättläst och svårläst. Hellspong (2001:85) definierar läsbarheten på följande sätt:  

Hur bra det går att använda en brukstext för ett visst syfte bestämmer dess läsbarhet. 

Läsbarheten beror alltså på läsmålet men också på läsaren – på hennes vana, intressen och 

ämneskunskaper. En lagtext kan ha god läsbarhet för en domare som ska avgöra ett mål 

men sämre läsbarhet för en lekman som vill veta vad lagen tillåter. 

”Vad läser vi brukstexter för?”, frågar Hellspong. Vi läser olika texter av olika anledningar: tidningar 

för att få veta vad som pågår i världen, ordböcker för att slå upp ett ord på ett annat språk, matrecept 

för att laga en rätt eller annonser för att hitta det vi söker eller ligger i vårt intresse. Här påminns vi 

även om att olika läsare har olika lässtrategier. Vi läser en lärobok oftare och noggrannare än en 

annons i tidningen till exempel. (Hellspong 2001:85.) 

Uttalanden som ”någons roman är läsbar” eller ”det dåliga trycket gör texten helt oläsbar” är inga 

dåliga definitioner på läsbarhet. Björnssons definition på läsbarhet lyder så här: ”Läsbarheten är 

summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig 

för läsaren” (Björnsson 1968:13). Några andra faktorer som påverkar läsbarheten är bland annat 

läslighet och läsvärde.  

Läslighet – Hit hör textens yttre egenskaper som bokstavsstorlek, typsnitt, radavstånd och så vidare. 

Alla typsnitt passar inte om man vill göra en text läslig för alla. För täta rader och för små bokstäver 

påverkar också till textens läslighet. (Björnsson 1968:13–17.) 

Läsvärde – Med läsvärde avses textens innehåll, med andra ord textens ämne som egentligen 

framkommer till största delen av läsarens intressen, mognad och erfarenhet. Om läsaren inte är 

intresserad av ämnet kan det påverka läsbarheten. (Björnsson 1968:13–17.) 
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3.2 Läsbarhetsanalys och LIX 

Hellspong (2001) presenterar i sin handbok flera olika analysmetoder för texter som strukturell 

analys, stilanalys, genreanalys och funktionell analys. Bland dessa analyser finns även 

läsbarhetsanalysen som jag använder i min undersökning.  Läsbarhet, läslighet och lättlästhet har 

mycket gemensamt och sammanfattas med uttrycket läsbarhetsanalys. Hellspong (2001:85–86) 

förklarar läsbarhetsanalysens syfte på följande sätt: 

Läsbarhetsanalysens syfte är att bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare med vissa 

mål (dess läsbarhet), hur stora krav den ställer på motivation och förkunskaper (dess 

lättlästhet) och hur lätt den är att avläsa för öga (dess läslighet). 

Björnsson presenterade 1968 läsbarhetsindexet LIX, som är det mest använda läsbarhetsindexet i 

Sverige. Förr i tiden satt man och räknade ord, meningar och långa ord för hand för att kunna använda 

Björnssons formel. Numera klistrar man in texten på en webbsida (LIX-räknaren) och genom en 

knapptryckning får man fram LIX-värdet. (Sahlström 2019.)  

Läsbarhetsanalysens syfte är att bedöma en texts läsbarhet och det uttrycks med ett indextal som 

kallas för läsbarhetsindex (LIX). Texter med LIX 15 klassas som mycket lättlästa medan texter med 

LIX 60 som mycket svårlästa (Hellspong 2001:88). I tabell 1 redovisar jag Björnssons (1968:110) 

kategorisering av LIX.  

  



 

13 

 

Tabell 1. Innebörden för LIX  

LIX kategori beskrivning 

<30 mycket lätt barn- och ungdomsböcker 

30–40 lätt skönlitteratur 

40–50 medelsvår dags- och veckopress 

50–60 svår saklitteratur 

>60 mycket svår facklitteratur / byråkratsvenska 

LIX är en matematisk formel och räknas ut på följande sätt (Björnsson 1968:66): 

1. Räkna alla ord i texten (a), alla meningar (b) och alla långa ord – ord som har fler 

än sex bokstäver (c). 

2. Dela (a) med (b). Det ger den genomsnittliga meningslängden (ml). 

3. Dela (c) med (a) och multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord (lo). 

4. Addera (ml) och (lo). Den till heltal avrundade summan är LIX. 

Björnsson ger anvisningar för vad som räknas som ett ord. Årtal och tal räknas som ett ord medan 

decimaltal och penningsummor räknas som två ord. Förkortningar som t.ex. räknas som två ord och 

osv. räknas som tre ord. Initialord som SAS och ABB räknas som ett ord. Ord som innehåller 

bindestreck räknas som ett ord. Som ord räknas inte interpunktionstecken som punkt, komma, kolon, 

snedstreck osv. Med denna metod mäter man läsbarheten i olika brukstexter. Här måste kommas ihåg 

att läsbarhetsanalys med tillhörande läsbarhetsindex inte gäller andra texttyper till exempel poesi. 

(Björnsson 1968:67–68.) 
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Vid längre texter tar man så kallade stickprov. Björnsson sätter gränsen mellan kort och lång text till 

2 000 ord, det vill säga 5–10 sidor vanligt boktryck. Här ligger alltså den övre gränsen för korta texter, 

vilket tyder på att någon undre gräns inte finns. Han påstår att teoretiskt sett kunde man analysera en 

enda mening men samtidigt poängterar han att det skulle vara meningslöst. Vid texter som är längre 

än det är det, som sagt, stickprov som gäller. Antalet ord i böcker varierar i genomsnitt mellan 50 000 

till 100 000 och det skulle ta onödigt långt tid att räkna dem alla för att få fram bokens LIX. I dessa 

fall föreslås det att ta ut 100 ord på var tionde sida. (Björnsson 1968:70–72.) 

3.3 Kritik riktad för och emot LIX 

Professor Margareta Westman kritiserade Björnssons läsbarhetsindex redan 1969 i tidskriften 

Språkvård. Hon påstår bland annat att LIX inte tar hänsyn till innehållet utan endast det yttre, att 

meningslängden inte skulle vara en avgörande faktor och att vissa namn skulle klassas svårlästa 

endast på grund av längden, till exempel Lund är lättläst medan Pettersson blir svårläst. (Westman 

1969:7.) 

Christer Platzack (1973) påstår att LIX är ett förhållandevist effektivt, enkelt och snabbt sätt att ta 

reda på om en text är lätt- eller svårläst (Platzack 1973:11 citerad efter Partanen 2006:11–12). Bengt 

Sigurd (1991) hävdar att läsbarhetsindexet varken kan utnyttjas för att fastställa textens 

presentationssätt eller innehåll utan endast textens yttre (Sigurd citerad efter Partanen 2006:12). 

Marianne Nordman (1992) påstår att även om en text får ett högt LIX så betyder det inte att alla skulle 

ha svårt att förstå den (Nordman 1992:46 citerad efter Åkerman 2008:33).  

Språkrådgivaren och journalisten Eva Sahlström erkänner att Björnssons LIX-formel är Sveriges 

mest använda läsbarhetsformal men riktar ändå kritik mot den eftersom en mekanisk formel inte säger 

någonting om varför en text skulle vara svår- eller lättläst. Hon drar parallellen: ”Med 

febertermometern kan du få reda på om du har feber. Men febern är bara ett symptom och orsaken 

kan du aldrig få reda på genom bara använda termometern.” Sahlström medger att om man förutom 

LIX även använder andra variabler kan Björnssons formel vara lämplig. (Sahlström 2019.)  
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4 RESULTAT 

I tabell 2 visas undersökningens resultat. Artiklarna står i storleksordning från det högsta LIX-värdet 

ner till det lägsta, med andra ord från den mest svårlästa artikeln till den mest lättlästa. Beräkningarna 

har gjorts enligt Björnssons formel för läsbarhetsindex som står beskrivet i avsnitt 3.2. 

Tabell 2. Tidningsartiklarnas LIX tabell  

artikeln LIX antal ord 
antal 

meningar 
antal långa 

ord 
menings-
längden 

långa ord flest använda orden 

SvD 2 55 673 30 216 22.4 32,1 % att, för, är 

SvD 1 47 529 31 159 17.1 30,1 % att, som, och 

DT 1 41 593 34 139 17.4 23,4 % att, och, det 

Exp 1 39 329 25 84 13.2 25,5 % och, att, i 

Exp 2 33 548 31 83 17.7 15,1 % det, att, jag/och 

MH 1 29 1596 138 277 11.6 17,4 % och, det, i 

DT 2 27 425 48 76 8.9 17,9 % jag, och, du 

MH 2 26 1274 119 190 10.7 14,9 % jag, och, att 

 

4.1 Läsbarhetsanalys av resultatet 

Den här analysen är baserad på de LIX-värden som redovisas i tabell 2. LIX tabellens innebörd 

presenteras i tabell 1. Svenska Dagbladet kommer högst upp i LIX tabellen med båda sina artiklar 

(LIX 47 respektive 55) och hamnar inom beskrivningen ”dags- och veckopress” (LIX 40–50) även 

om artikeln SvD2 översteg den gränsen. Enligt tabell 2 påverkar meningslängden och procentandelen 

långa ord i texten detta resultat. Den ena artikeln i SvD hamnar bland de svåraste även med sin 

meningslängd på 22,4 ord/mening i genomsnitt och sin andel långa ord (32,1 %) vilket innebär att 

nästan vart tredje ord i artikelns text är långt, det vill säga ett ord med fler än sex bokstäver. 

Morgontidningen skriver sina artiklar med långa meningar och använder frekvent långa ord.  



 

16 

 

Expressen hamnar med sina två artiklar (LIX 33 respektive 39) i denna undersökning på 

nivån ”skönlitteratur” (LIX 30–40) som utgör kategorin ”lättläst”. Den genomsnittliga 

meningslängden på artiklarna i denna kvällstidning ligger på 13,2 respektive 17,7 ord/mening. 

Artikeln Exp1 har det högre värdet, LIX 39, och även en högre procentuell andel långa ord (25,5 %) 

men däremot en kortare genomsnittlig meningslängd jämfört med artikeln Exp2. Det vill säga att i 

Exp1 används det flera långa ord, ungefär vart fjärde ord i texten är långt, medan meningslängden är 

4,5 ord kortare per mening i genomsnitt än Exp2. Det visar att antalet långa ord i en text har en större 

påverkan på LIX än själva meningslängden. Exp2 har en längre meningslängd men texten innehåller 

endast 15,1 % långa ord, det vill säga, mindre än ungefär vart sjunde ord är långt. Baserat på LIX (se 

tabell 1) kvalificerar sig inte kvällstidningen Expressen inom beskrivningen ”dags- och veckopress”.  

När det gäller de två artiklarna i Svensk Damtidningen finns det en stor skillnad mellan indexet (LIX 

41 respektive 27). DT1 är en traditionell tidningsartikel med en meningslängd på 17,4 ord och en 

procentuell andel långa ord (23,4 %) medan DT2 är en intervju som har den kortaste meningslängden 

av de alla undersökta artiklarna (8,9 ord/mening). Även den procentuella andelen långa ord är relativt 

liten (17,9 %). Den genomsnittliga meningslängden i intervjuartikeln DT2 är bara ungefär hälften av 

den motsvarande siffran i DT1 och även långa ord förekommer mycket färre i DT2. Endast baserat 

på LIX hamnar artikeln DT1 under kategorin ”dags- och veckopress” medan DT2 skulle placeras 

bland ”barn- och ungdomsböcker” trots att den här intervjuartikeln är skriven av en vuxen journalist 

som har ställt frågor till en 75-årig författare. I den här aspekten stämmer en av de kritiska 

kommentarerna riktat mot LIX (Sahlström 2019), enligt vilken en mekanisk formel inte kan säga 

något om en texts svårighetsgrad (se 3.3).  Eftersom artikeln DT2 inte innehållsmässigt tillhör ”barn- 

och ungdomsböcker” kan man konstatera att LIX-värden i de undersökta texterna inte alltid motsvarar 

Björnssons kategorier. Beskrivningen ”barn- och ungdomsböcker” kategoriseras som ”mycket 

lättläst” och på grund av intervjuns korta och enkla meningarnas passar den här artikeln in i den 

kategorin.  

Ungdomstidningen Min Häst hamnar i sin korrekta klass – ”barn- och ungdomsböcker”. Tidningens 

två utvalda artiklar är de längsta i denna undersökning med 1274 respektive 1596 ord. 

Läsbarhetsindexet för dessa artiklar är 26 och 29 som till hör kategorin ”mycket lättläst”. Artiklarna 

MH1 och MH2 innehåller korta meningar och värden hamnar nära varandra: 10,7 och 11,6 

ord/mening i genomsnitt. Andelen långa ord i båda artiklarna är också relativt liten (17,4 respektive 
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14,9 %). Ungdomstidningen har de kortaste meningarna bland de undersökta tidningarna och den 

minsta andelen långa ord i texten vilket placerar artiklarna MH1 och MH2 bland de mest lättlästa i 

denna undersökning.   

I denna undersökning använder jag LIX räknarens hemsida för att få noggranna och säkra resultat. 

Denna hemsida lyfter även fram och redogör för de tre mest använda orden i de undersökta texterna. 

Resultatet för dessa ord redogörs för i den sista kolumnen i tabell 2. De mest frekventa orden i SvD 

är att, för, är, som, och. De mest använda orden i Expressen är och, att, i, det, jag och i Svensk 

Damtidning att, och, det, jag, du. I tidningen Min Häst repeteras oftast orden och, det, i, jag, att. De 

ord som användes oftast i de undersökta artiklarna tillsammans är konjunktionen och infinitivmärket 

att; konjunktionen och; pronomen det och jag.  

4.2 Rubrikanalys av resultatet 

Jag analyserar rubrikerna enligt de anvisningar som presenteras i avdelning 2.2. Rubrikerna sätts 

oftast utan artikel eller verb men de brukar ha ett subjekt som oftast är i obestämd form. Rubrikerna 

ska vara intresseväckande och ha saklig täckning utan att de överdriver textens innehåll. Jag räknar 

även ut LIX för dessa rubriker och diskuterar och jämför värden med varandra. I det följande 

presenterar jag rubrikerna i tur och ordning:  

SvD1 – Olof Ehrenkrona: Britterna förlorar oavsett valutgång (bilaga 1) 

Rubriken innehåller både subjekt i bestämd form och predikat vilket avviker från rubrikstandarden 

(se 2.2). LIX för rubriken är 104 det vill säga ”mycket svår, byråkratsvenska” (LIX räknaren). 

Rubriken innehåller endast långa ord vilket gör andelen till 100 % som påverkar till det höga LIX-

värdet. Rubriken väcker intresse i och med att det inte kommer fram på vilka sätt britterna förlorar 

och inte heller upplyser rubriken om vilken valutgång det handlar om. Först i texten blir det klart att 

det är frågan om britternas EU-medlemskap, om de ska stanna kvar i EU eller inte. Här har 

rubriksättaren tagit förgivet att läsarna håller sig uppdaterade med aktuella nyheter som till exempel 

Brexit.  
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SvD2 – John Norell: Färre borde plugga på universitetet (bilaga 2) 

Rubriken är satt som en komplett mening med det slangmässiga verbet plugga. Rubriken har LIX 25 

– ”mycket lättläst, barnböcker” (LIX räknaren). Rubriken är intressant och samtidigt något 

motsägande och den innehåller endast ett långt ord (universitetet) men inga främmande ord. De flesta 

antar att det alltid är fördelaktigt och nyttigt med utbildning. Varför borde färre plugga på universitet? 

Jag anser att rubriken väcker intresse just för att den är så motsägande.  

Exp1 – Aday Bethkinne: Historiens dom blir hård mot dig, Löfven (bilaga 3) 

Rubriken är en komplett mening med subjekt, predikat och objekt. LIX för rubriken är 25 – ”mycket 

lättläst, barnböcker” (LIX räknaren). Den här rubriken är den enda i min undersökning som innehåller 

ett personligt tilltal. Artikeln på Expressens debattsida är riktad som en negativ kritik mot statsministern 

Stefan Löfvens och socialdemokraternas brutna vallöften. Detta kommer inte fram i själva rubriken men 

det gör artikeln mer intresseväckande på det här sättet.  

Exp2 – Anna Friberg: Therese Ahlshammars nya OS-satsning: Vill ha Stefan Holms toppjobb 

(bilaga 4) 

Den här rubriken är undersökningens längsta och består av två meningar. LIX-värdet landar på 49 

– ”medelsvår, normal tidningstext” (LIX räknaren). Rubriken fungerar som ett referat till artikeln. 

Första meningen innehåller inga verb medan den andra meningen saknar subjekt men man förstår att 

det är Ahlshammar som vill ha Homs toppjobb. Den långa intresseväckande rubriken ger ingen 

information om att Holm redan har slutat det här så kallade toppjobbet på egen begäran och 

Ahlshammar har ansökt om det. Endast från rubriken kan man få uppfattningen att det finns 

stridigheter mellan parterna. I rubriken borde ha nämnts att det här toppjobbet är Stefan Holms före 

detta jobb.  
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DT1 – Emma Sanderberg, Ellen Nygård Linden: Kungen ger order till prinsessan Sofia (bilaga 

5)  

Rubriken är en komplett mening med subjekt, predikat och direkt objekt med LIX-värdet 23 

– ”mycket lättläst, skönlitteratur” (LIX räknaren). I de svenska tidningarna hänvisar man 

med ”Kungen” alltid till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Rubriken är intresseväckande eftersom den 

inte talar om vilka order och varför han ger order till prinsessan Sofia, den nygifta medlemmen i 

kungafamiljen. Frågan kan dyka upp om prinsessan Sofia har gjort någonting fel eller inte tillräckligt 

bra.  

DT2 – Anna von Koch: Viveca Lärn (bilaga 6)  

Rubriken är ett namn och undersökningens kortaste rubrik. Med sitt LIX-värde 2 placeras den i 

kategorin – ”mycket lättläst, barnböcker” (LIX räknaren). Denna artikel är en intervju av Viveca 

Lärn. Rubriken passar och det leder inte till några missförstånd. Artikeln innehåller korta meningar 

som svar på korta frågor och texten håller det som lovas i rubriken – mer information om författaren 

och journalisten Viveca Lärn.  

MH1 – Felicia, Mirex och Lucia (bilaga 7) 

Den här korta rubriken innehåller endast tre namn med konjunktionen och. LIX-värdet är 29 

– ”mycket lättläst, barnböcker” (LIX räknaren). Rubriken avslöjar inte mycket om innehållet. Man 

måste dock läsa den tillhörande korta novellen, i denna barn- och ungdomstidning, för att förstå att 

Felicia är namnet på flickan – huvudpersonen i berättelsen och Mirex är namnet på en häst som flickan 

tar hand om. Det tredje namnet, Lucia, är inte ett namn på någon karaktär i berättelsen utan själva 

festen den 13 december – Lucia.  

MH2 – Tillbaka till stallet (bilaga 8)  

En kort och enkel rubrik, utan vare sig subjekt eller verb. Rubrikens LIX är 70 – ”mycket svår, 

byråkratsvenska” (LIX räknaren) och den sammanfattar berättelsens innehåll.  Novellen handlar om 

en flicka, vars häst på ridklubben dog. Flickan hade svårt att återvända till klubben men med hjälp 

och stöd av sina vänner kunde hon ta steget tillbaka till stallet. Den korta och sammanfattande 

rubriken täcker berättelsens information bra.  
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LIX-värden i dessa åtta rubriker varierar mellan ”mycket svårläst”, ”medelsvår” och ”mycket lättläst” 

(LIX räknaren). När man jämför artiklarnas LIX-värde för rubrikernas och brödtexternas del ser man 

tydliga skillnader. Två artiklar, SvD1 och MH2, placerar sig i kategorin ”mycket svårläst”. Exp2 är 

den enda artikeln som placerar sig i kategorin ”medelsvår”. De resterande fem artiklarna, SvD2, Exp1, 

DT1, DT2 och MH1 landar på ”mycket lättläst”. Den här undersökningen visar att LIX på endast 

rubriker inte ger pålitliga resultat för att få fram en texts läsbarhet.  

Eftersom tidningsartiklarnas LIX till stor del motsvarade värden i Björnssons teori och delade in 

artiklarna i sina korrekta kategorier och svårighetsgrader, drar jag den slutsatsen att användningen av 

LIX förutsätter längre texter, flera ord och meningar, än bara en enda rubrik (se 3.2). Längden på de 

undersökta tidningsartiklarnas brödtexter varierar mellan 329 och 1596 ord och antalet meningar 

mellan 25 och 138 meningar vilket är tillräckligt för att man ska få fram LIX-värden som stämmer 

och kategoriserar tidningarna till sina ”rätta klasser”.  

5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Brukstexter är praktiska texter som har andra ändamål än skönlitteratur. Exempel på brukstexter är 

bruksanvisningar, tidningsartiklar, betalningsavier, reklamaffischer och så vidare. Brukstexter kan 

analyseras bland annat utgående från begriplighet, innehåll, läsbarhet eller funktionalitet.  Den här 

avhandlingen handlar om tidningsartiklars läsbarhet. Det mest använda sättet att redovisa en texts 

läsbarhet är läsbarhetsindexet LIX, ett index som man mekaniskt räknar ut, enligt Björnssons formel 

(1968:66). Till den här formeln behöver man räkna ut antal ord, antal meningar och antal långa ord 

(ord som har fler än sex bokstäver) i texten. Den till heltal avrundade summan är textens LIX. Enligt 

Björnssons LIX-tabell är texter som har LIX 30 lättlästa och LIX 60 svårlästa. Även om LIX är den 

mest använda formeln i Sverige, så har det fått även kritik på grund av att en matematiskt uträknad 

formel varken kan tala vare sig om textens innebörd eller begriplighet.  

Syftet med min avhandling har varit att ta reda på svenska tidningsartiklars läsbarhet. Jag har använt 

LIX-formeln och räknat ut läsbarheten. Enligt Björnssons teori ligger ”dags- och veckopress” under 

intervallen LIX 40–50. Jag har valt ut olika sorters tidningar bland de mest kända svenska tidningarna, 

för att jämföra dem med varandra. Till den här undersökningen har jag valt ut morgontidningen 

Svenska Dagbladet, kvällstidningen Expressen, veckotidningen Svensk Damtidning och 
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ungdomstidningen Min Häst. Ur varje tidning har jag valt ut slumpmässigt två artiklar och räknat ut 

LIX för dessa.  

Mina undersökningsfrågor i den här avhandlingen har varit:  

1. Hur läsbara är de populära svenska dags-, vecko- och ungdomstidningarna?  

2. Hur varierar läsbarheten mellan dessa tidningar, baserat på LIX?  

3. Hur bidrar rubrikerna till artiklarnas läsbarhet?  

Svenska Dagbladet har det högsta LIX-värdet med båda sina artiklar på 47 respektive 55 vilket jag 

också antog i min hypotes. Verner von Heidenstams benämning ”intelligentsblad” på denna 

morgontidning, som jag presenterade i avsnitt 1.2, stämmer sålunda väl enligt min undersökning. 

Expressen ligger strax under kategorin ”dags- och veckopress” med båda sina artiklar på LIX 33 

respektive 39 vilket placerar Expressen i denna undersökning i kategorin ”skönlitteratur” enligt 

innebörden för LIX. Veckotidningen Svensk Damtidning har visat sig ha en stor skillnad mellan sina 

artiklar med LIX 41 respektive 27. Den ena artikeln håller sig inom kategorin ”dags- och veckopress” 

medan den andra artikeln, som är en intervju med korta frågor och svar, framstår som ”mycket 

lättläst” enligt LIX tabellen. Ungdomstidningen Min Häst är, som jag antog i hypotesen, tidningen 

med de lägsta LIX-värden, 26 respektive 29 vilket motsvarar kategorin ”barn- och ungdomsböcker”. 

Undersökningsfråga 1 kan sålunda besvaras med att de populära svenska tidningarna håller sig inom 

de kategorier som anges i Björnssons teori dvs. från LIX 26 ”mycket lättläst” till LIX 55 ”svårläst” 

och kan därför anses vara tillräckligt läsbara för den aktuella målgruppen.  

Som svar på undersökningsfråga 2 kan konstateras att läsbarheten mellan de undersökta 

tidningsartiklarna varierar som det står i teorin och utgående från LIX-värden kan tidningarna 

placeras in i sina ”rätta kategorier”. Svenska Dagbladet och Svensk Damtidning placerar sig i 

kategorin ”dags- och veckopress” och Min Häst i ”barn- och ungdomsböcker”. Expressen tillhör 

däremot till kategorin ”skönlitteratur”.  

Det som påverkar LIX är meningslängden och antalet långa ord. I undersökningen blev det även 

tydligt att antalet långa ord har en större påverkar på LIX än vad meningslängden har. Den mest 

svårlästa tidningen har visat sig vara Svenska Dagbladet som har både de längsta meningarna och den 
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högsta procentuella andelen långa ord medan Min Häst som innehåller de kortaste meningarna och 

den lägsta procentuella andelen långa ord i denna undersökning kan anses vara den mest lättlästa.  

Rubrikerna till de utvalda artiklarna är intresseväckande och täcker innehållet i texten. Rubrikerna 

varierar från rubrikstandarden med subjekt utan verb till kompletta och fullständiga meningar och till 

och med till en lång rubrik med två meningar (Exp2). De fångar blicken och bjuder in läsaren att ta 

reda på mer. Endast rubriken ger ändå inte tillräckligt med information – man måste läsa den 

tillhörande texten för att förstå vad det handlar om.  

Undersökningsfråga 3 kan besvaras genom att konstatera att LIX-värden på de åtta undersökta 

rubrikerna varierar stort mellan de olika läsbarhetskategorierna. Undersökningen bekräftar att 

läsbarhetsindexet på endast rubrikerna inte visar tillräckligt noggrant om de är lätt- eller svårlästa. 

LIX-värden för de längre brödtexterna indelar däremot tidningarna i de kategorier som anges i 

Björnssons teori.  

LIX-räknaren plockar även ut de mest använda orden, i de undersökta artiklarna. De ord som de 

populära svenska tidningarna använder mest är konjunktionen och infinitivmärket att, konjunktionen 

och samt pronomenet det och jag.   

Min undersökning visar att Björnssons LIX-formeln från 1968, trots att den har fått kritik, stämmer 

och läsbarhetsindexet visar kategoriindelningen på tämligen rätt sätt. Jag valde med avsikt ut olika 

tidningar för olika målgrupper, såväl för vuxna som för ungdomar. Resultatet i undersökningen ligger 

i linje med min hypotes: Morgontidningarna har högre LIX än kvällstidningen och veckotidningen 

medan ungdomstidningen har lägst LIX av dem alla.  

För framtida undersökningar skulle LIX kunna användas till att räkna ut läsbarheten för utländska 

tidningar. Är LIX endast anpassat för svenskspråkiga texter? Hur skulle Björnssons formel till 

exempel påverkas av de långa orden i de finskspråkiga tidningsartiklarna?  

  



 

23 

 

KÄLLOR 

Primärmaterial  

Expressen med Sportbilaga. 10.12.2019 

Min Häst. 2019. Nr 25–26 

Svensk Damtidning. 2019. Nr 50 

Svenska Dagbladet. 10.12.2019 

Sekundärmaterial 

Andersson-Ek, Per & Andréasson, Kenth & Edwardsson, Åke, 1998: Göra tidning. Ordfront 

förlag, Stockholm. 

Björnsson, Carl-Hugo. 1968. Läsbarhet. Liber AB, Stockholm. 

Heikkilä, Elli. 2015. Att skriva en stilistiskt fungerande brukstext på svenska. [avhandling pro 

gradu]. Tammerfors universitet, Tammerfors. 

Hellspong, Lennart. 2001. Metoder för brukstextanalys. Studentlitteratur AB, Lund. 

Koivisto, Johanna. 2011. EU-artiklar som multimodala budskap. [doktorsavhandling]. 

Tammerfors Universitet, Tammerfors. 

LIX räknaren. http://lix.se/index.php?f=0 [läst den 20.1.2020] 

NE = Nationalencyklopedin. 1991. Bra Böcker, Höganäs. 

Partanen, Ilpo. 2006. Jämförelse av webbtidningstexters kvantifierbara läsbarhet i Dagens 

Nyheter och Hufvudstadsbladet. [avhandling pro gradu] Jyväskylä universitet. Jyväskylä. 

Platzack, Christer. 1973. Språket och läsbarheten. Skrifter utgivna av Svensklärarföreningen 

152, Lund.  

Sahlström, Eva. 2019. LIX för att mäta läsbarhet. https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/lix-

for-att-mata-lasbarhet/ [läst den 17.1.2020]. 

SAOB = Svenska Akademiens ordbok. 2019. https://svenska.se/ [läst den 17.1.2020]. 

  



 

24 

 

Sigurd, Bengt. 1991. Språk och språkforskning. Studentlitteratur, Lund.  

Westman, Margareta. 1974. Bruksprosa. Liber Tryck, Stockholm. 

Westman, Margareta. Läsbarhet. Språkvård 1969:1. S. 7–10.  

Åkerman, Linda. 2008. Rubriker och läsbarhet i medlemstidningen Böckernas Klubb. 

[avhandling pro gradu]. Vasa universitet, Vasa. 

Öijer, Björn. 1981. Så snickrar du en tidningsartikel. Liberförlag, Stockholm.  



 

25 

 

BILAGOR  

Bilaga 1. Svenska Dagbladet 1 – Olof Ehrenkrona: Britterna förlorar oavsett valutgång (SvD 
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Bilaga 2. Svenska Dagbladet 2 – John Norell: Färre borde plugga på universitetet (SvD 

2019:4) 
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Bilaga 3. Expressen 1 – Aday Bethkinne: Historiens dom blir hård mot dig, Löfven (Exp 2019:4) 
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Bilaga 4. Expressen 2 – Anna Friberg: Therese Ahlshammars nya OS-satsning: Vill ha Stefan Holms 

toppjobb (Exp/Sport 2019:8) 
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Bilaga 5. Svensk Damtidning 1 – Emma Sanderberg, Ellen Nygård Linden: Kungen ger order till 

prinsessan Sofia (DT 2019:8) 
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Bilaga 6. Svens Damtidning 2 – Anna von Koch: Viveca Lärn (DT 2019:32) 
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Bilaga 7. Min Häst 1 – Felicia, Mirex och Lucia (MH: 2019:nr 25-26) 
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Bilaga 8. Min Häst 2 – Tillbaka till stallet (MH: 2019:nr 25-26) 


