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Tutkielma käsittelee kahdessa ruotsinkielisessä aamulehdessä, suomenruotsalaisessa 
Hufvudstadsbladet- (Hbl) ja ruotsalaisessa Dagens Nyheter (DN) -lehdessä, esiintyvien EU-
reportaasien  luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Materiaali koostuu kummankin lehden osalla kahdesta 
osamateriaalista, jotka on koottu ajanjaksoina 1.3.1999 – 15.3.1999 sekä 15.8.2001 – 31.8.2001. 
Yhteensä analysoitavia artikkeleita on 112 kpl, 56 kummassakin lehdessä. EU-reportaasilla 
tarkoitetaan artikkelia, joka käsittelee Euroopan unionia ja sen hallintoelimiä, niitä päätöksiä, joita 
EU:n sisällä tehdään, tai Euroopassa ja maailmalla yleensä esiintyviä ilmiöitä ja projekteja, joissa 
EU:lla on keskeinen rooli. Otsikko ei ole vaikuttanut artikkeleiden valintaan, joten myös tietyt 
artikkelit, joissa Euroopan unionia sivutaan jonkun muun uutisen ohella ovat saattaneet tulla valituiksi. 
 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää miten helppoa tai vaikeaa tavallisen lehdenlukijan on saada 
tietoa EU:sta lukemalla aamulehtien reportaaseja. Tutkimuksessa on käytetty kolmea eri 
lähestymistapaa, joiden avulla pyritään selvittämään sekä kahden tutkitun lehden että kahden 
ajanjakson välisiä eroja vaikeusasteen ollessa kyseessä: 1) Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla 
tarkastellaan reportaasien kieliopillista rakennetta ja selvitetään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat EU-
reportaasien luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen, 2) lukijatutkimuksen avulla kartoitetaan artikkeleissa 
esiintyviä vaikeita sanoja ja 3) kuvatarkastelun avulla tutkitaan kuvan, kuvatekstin ja leipätekstin 
suhdetta toisiinsa, kuvien toimintafunktiota  EU-reportaaseissa sekä kuvien vaikutusta luettavuuteen ja 
ymmärrettävyyteen. Tutkimustuloksia verrataan myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin niiltä osin, 
kuin se on mahdollista. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että EU-reportaasit ovat melko vaikealukuisia huolimatta siitä kummassa 
lehdessä ne esiintyvät. Kieliopillisen rakenteen tarkastelussa Hbl on osoittautunut hiukan 
vaikealukuisemmaksi kuin DN, sillä Hbl:n reportaasit sisältävät mm. hiukan enemmän pitkiä sanoja 
(sanat, joissa on enemmän kuin kuusi kirjainta). Tosin kummankin lehden artikkelien katsotaan 
kuuluvan ”vaikeisiin teksteihin”. Yli 90 % reportaaseista kummassakin lehdessä sisältää myös sanoja, 
jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia lukijalle. Lukijatutkimus, jossa 40 artikkeleissa esiintyvää vaikeaa 
sanaa on testattu koehenkilöillä, on osoittanut, että suurinta osaa (n. 72,5 %) testatuista sanoista on 
vaikea tai jopa erittäin vaikea ymmärtää. Testatut sanat kuuluvat merkitykseltään politiikkaan, 
talouteen tai itse Euroopan unioniin. Myös muutamia muita sanoja, jotka ovat vierasperäisiä 
merkitykseltään, on testattu.  Kuvien määrä artikkeleissa on pieni, vain n. 30 % artikkeleista on 
kuvitettuja. Tutkittujen lehtien materiaalit sisältävät yhtä monta kuvitettua artikkelia, mutta DN:n 
artikkelit sisältävät yleisesti ottaen enemmän kuvia kuin Hbl:n artikkelit. Tavallisimmin artikkelit 
kuvitetaan valokuvilla, mutta pieni osa kuvista on myös grafiikkaa, kuten karttoja, diagrammeja ja 
piirustuksia. Kuvan, kuvatekstin ja leipätekstin välinen suhde EU-reportaaseissa ei ole paras 
mahdollinen. Kuvan antaman informaation tulisi toistaa ja täydentää tekstin antamaa informaatiota, 
mutta suurin osa lehtikuvista välittää lukijalle täysin irrelevanttia informaatiota. Kun tutkimustuloksia 
tarkastellaan kokonaisuutena, ovat erot lehtien välillä hyvin pienet. Hbl voidaan kuitenkin todeta 
hiukan vaikeammaksi kuin DN. Kaikesta huolimatta täytyisi reportaasit saada sekä 
helppolukuisemmiksi että helpommiksi ymmärtää, jotta lukija voisi saada enemmän tietoa Euroopan 
unionista. 
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1 INLEDNING 
 

Vi lever i ett informationssamhälle som innebär att vi varje dag får veta något nytt om det 

som är aktuellt både inrikes och utomlands. Det finns olika vägar att bli informerad, men 

antagligen är det mest effektiva sättet att bekanta sig med den information som massmedierna 

förmedlar. Ett av dem är morgonpressen som för sin del har en avgörande betydelse för 

opinionsbildningen. Nästan alla hushåll har prenumererat på minst en morgontidning, och de 

som inte läser tidningen hemma läser den någon annanstans. 

 

Under hela 1990-talet och början av 2000 har ett aktuellt tema i medierna varit den 

Europeiska unionen, som också morgonpressen ständigt förmedlar information om. Både 

finländarna och svenskarna intresserade sig särskilt mycket för EU, när Finland och Sverige 

anslöt sig till unionen tillsammans med Österrike 1995. Många beslut som fattas inom EU 

angår också vanliga medborgare. Ett tema som har givit upphov till en häftig diskussion är 

ersättningen av de nationella valutorna med en gemensam europeisk valuta, euro. Sådana här 

förändringar får oss att följa med utvecklingsprocessen med ett särskilt intresse.    

 

En annan sak är hur lätt det är för vanliga medborgare att skaffa sig information om EU 

genom att läsa morgontidningar. Man kan anta att morgontidningarna vill ge sina läsare en så 

bra uppfattning som möjligt om de ämnen som de skriver reportage om. Deras huvudsyfte är 

ju mera informerande om man jämför dem med kvällstidningar som snarast har satsat på 

underhållning. EU-reportagen i morgontidningarna kan dock anses höra till saktexter där man 

använder speciell terminologi. Det har uppstått ett speciellt EU-språk vars basbegrepp som 

direktiv, fördrag och förordningar kan kännas bekanta, men i själva verket känner bara få de 

egentliga betydelserna bakom orden. Om reportagen dessutom är grammatiskt komplicerade 

och innehåller få bilder, blir läsprocessen svår för läsaren och kan även leda till 

begriplighetsproblem.  

 

Nyckelorden i den här avhandlingen är först och främst läsbarhet och begriplighet. De här två 

begreppen går i någon mån hand i hand, och ofta uppfattas de också som synonymer när de 

används i sammanhang där svårighetsgraden i texterna mäts på olika sätt. Det finns dock vissa 

skillnader mellan begreppen och valet mellan dem beror först och främst på vilka faktorer 

som är under betraktande vid en undersökning. När man begränsar sig till att granska mer 



ytliga aspekter (t.ex. menings- och ordlängd) i texten, är det textens läsbarhet man sysslar 

med. Begripligheten i sin tur är ett mera omfattande begrepp som har olika kriterier från 

läsaren som individ till meningskomplexitet och ordförråd. (Nordman 1992: 239)  

 

1.1 Material  
 

Materialet i den här undersökningen består av EU-reportage i två morgontidningar, i den 

rikssvenska Dagens Nyheter (DN) och den finlandssvenska Hufvudstadsbladet (Hbl). 

Anledningen till att just de här två tidningarna har kommit med i undersökningen är dels att 

båda är ledande morgontidningar och har en tämligen stor läsekrets, dels att det veterligen inte 

tidigare har gjorts så många läsbarhetsundersökningar där en rikssvensk och en 

finlandssvensk tidning har jämförts med varandra. Dessutom började Hbl och DN sin 

verksamhet samma år, dvs. 1864. Materialet omfattar EU-reportage från två separata perioder 

med två och ett halvt års intervall. Det första delmaterialet består av reportage som har tagits 

ur tidningarna under en tid på två veckor på våren 1999 (1.3. – 15.3.1999). Reportagen i det 

andra delmaterialet härstammar från hösten 2001 (15.8. – 31.8.2001). I DN placeras de flesta 

EU-reportagen under rubriken Politik, medan de i Hbl vanligtvis finns på sidorna Ekonomi 

eller Inrikes. I undersökningsmaterialet ingår sålunda de EU-reportage som uppträder under 

de här rubrikerna. 

 

När det är frågan om Europeiska unionen, finns det gott om artiklar i båda tidningarna. Under 

de perioder som har nämnts ovan kunde man hitta sammanlagt 112 EU-reportage, 56 i 

respektive tidning. Dagens Nyheter har lika många (28) reportage i båda delmaterialen, 

medan Hufvustadsbladet innehöll 21 reportage år 1999 och hela 35 år 2001. År 1999 består  

reportagen sammanlagt av 15 901 ord, varav 7 409 i DN och 8 492 i Hbl och år 2001 av 19 

339 ord, varav 8 220 i DN och 11 119 i Hbl. Anmärkningsvärt är att Hbl är helt 

konkurrenskraftig med DN, när det gäller antalet EU-reportage, trots att DN är den mest 

omfattande tidningen av de två, bl.a. därför att den har störst upplaga (se kap. 1.6) och 

omfattar flera sidor per nummer. Dessutom är reportagen lite längre i Hbl än DN.  

 

Med EU-reportage avses här de tidningstexter som handlar antingen direkt om Europeiska 

unionen och dess administrativa organ, de beslut som fattas inom EU eller olika projekt och 

företeelser i Europa som EU medverkar i. Rubriken har inte varit det första kriteriet på att ett 
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reportage har valts till undersökningen. Därför har också sådana artiklar där unionen 

behandlas bara i förbigående inkluderats i materialet, eftersom EU i dessa anses vara ett 

väsentligt mikrotema. I denna avhandling koncentrerar jag mig bara på själva brödtexten. Alla 

huvud- och underrubriker har sålunda utelämnats, på samma sätt som ingresserna. I kapitel 7 

tas dock bildtexterna med i analysen. 

 

1.2 Syfte 
 

Nu när den Europeiska unionen är ett av de mest aktuella temana i pressen, beslöt jag 

undersöka svårighetsgraden i EU-reportagen: hur pass lätt eller svårt det egentligen är för den 

normale läsaren att hålla sig orienterad i det som händer i EU. Intresset för ämnet har växt 

bl.a. i takt med att jag själv har stött på vissa svårigheter när jag läst EU-artiklar, t.ex. på ord 

som jag aldrig hört förut. 

 

I denna avhandling pro gradu presenterar jag några grammatiska och andra faktorer som 

påverkar läsbarhet och begriplighet. Avsikten är att ta reda på hurdan svårighetsgrad EU-

reportagen i morgontidningarna har och klargöra förekommande skillnader dels mellan 

tidningarna, dels mellan materialen från olika år. I följande tre punkter har jag preciserat 

syftet som är 

                   

1. att göra en kvantitativ beskrivning av de grammatiska faktorer som påverkar läsbarhet och 

begriplighet i EU-reportagen; 

2. att med hjälp av en läsarundersökning kartlägga de svåra orden; 

3. att betrakta bildernas funktion, samspelet mellan text, bild och bildtext och deras påverkan 

på läsbarhet och begriplighet; 

4. att ta reda på i vilka avseenden de två undersökta tidningarna och de två delmaterialen 

skiljer sig åt; 

5. att jämföra undersökningsresultat med tidigare undersökningar.   

 

Jag utgår från ett faktum att EU-reportagen i morgontidningarna är rätt svårlästa oberoende av 

om de finns i en finlandssvensk eller rikssvensk tidning. Efter att själv ha läst alla reportage i 

undersökningsmaterialet antar jag dock att språket är lite mera komplicerat i Hbl än i DN. 
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1.3 Metod 
 

Vid undersökningen av EU-reportagen utnyttjar jag både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

I kapitel 2 behandlar jag läsbarheten i reportagen genom att betrakta meningslängden och 

andelen långa ord. Som hjälpmedel har jag där använt C. H. Björnssons läsbarhetsindex (lix). 

Utom lix och de mått som det bygger på, dvs. meningslängden och andelen långa ord, har jag 

också räknat fundamentslängden i meningarna. Det är ju så att ju längre fundamentet är, desto 

svårare borde texten vara (Platzack 1973: 90-92). Fundamentslängd, ettordsfundament och 

topikaliseringsgrad behandlar jag i kapitel 3. I kapitel 4 presenterar jag de betydelsetunga 

ordklassernas, dvs. substantivens och verbens fördelning i reportagen, dels för att mäta 

texternas informationstäthet, dels för att ta reda på deras påverkan på läsbarheten. I kapitlet 5 

tar jag upp abstraktionsnivån i reportagen genom att räkna de ord som slutar på –ande och       

–ende, passiva verbformer, tids- och rumsadverbial och pronomen första och andra person. 

Kapitel 6 handlar om svåra ord som betraktas bl. a. med hjälp av en läsarundersökning. I 

kapitel 7 granskar jag bildernas påverkan på begripligheten och analyserar deras förhållande 

till texten. Kapitlar 1–5 behandlar mer textens ytliga egenskaper och tillhör alltså läsbarhetens 

område. Svåra ord i kapitel 6 och samspelet mellan text och bild i kapitel 7 berör däremot mer 

begriplighet än läsbarhet. Den här fördelningen är ändå inte så strikt att de här två begreppen 

inte i några punkter överlappar varandra.  

 

Där det är intressant, jämförs undersökningsresultat med resultaten av tidigare studier som 

gäller antingen tidningstexter eller det ämne som behandlas i ett visst kapitel, t.ex. svåra ord. 

Jämförelserna baserar sig först och främst på Margareta Westmans (1974) undersökningar i 

Bruksprosa och Hans Strands (1984) studier i Nusvenskt tidningsspråk. De tidningstexter som 

Westman har haft som material är ur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska 

Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Innehållsområdena är ”trafik, hälsa-sociala 

företeelser, skola, näringsliv-arbetsmarknad-ekonomi, mat, befolkning-boende, miljö(vård) 

och diverse” (Westman 1974: 14).  Strands material omfattar morgon-, kvälls- och 

veckotidningsreportage i följande ämneskategorierna: person, arbete, samhälle, miljö, politik, 

nöjen, brott, vardag, våld, sport, medicin m.m., kultur, radio-TV, äventyr, djur-natur, sex och 

humor (Strand 1984: 135). Mina jämförelser med Strand baserar sig på hans resultat när det 

gäller morgonpressen. Vid svåra ord har Olle Josephsons Svåra ord (1982) och Nils Fricks & 
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Sten Malmströms Språkklyftan (1976) varit till stor hjälp. I samband med analys av 

illustrationerna i EU-reportagen har jag använt Ulf Wallins Bilden av EG (1991) som 

jämförelsematerial.   
 

1.4 Tidningsspråk 
  

Det är svårt att beskriva tidningsspråket generellt. Den språkliga variationen är stor mellan 

morgon-, kvälls- och veckotidningar, men man kan inte heller tala om någon enhetlighet inom 

en enda typ av tidning, t.ex. morgontidningar. Eftersom tidningstexter utgör en stor del av den 

moderna svenska sakprosan, borde språket i dem vara sådant att alla läsare får en så bra 

uppfattning om de ämnen som presenteras som möjligt. Det är alltså inte så lätt för 

journalisten att förmedla ofta synnerligen komplicerad information på det enklaste möjliga 

sättet.  

 

Åke Lundqvist (1987) påpekar att det finns två motsatta tendenser inom journalistiken. Å ena 

sidan föredrar journalister en vardaglig eller talspråklig ton för att nå intimare kontakt med 

läsarna, å andra sidan innehåller tidningstexter ett abstrakt, opersonligt och svårtillgängligt 

språk som är hämtat från olika propositioner, utredningar och rapporter.  Orsaken till den sist 

nämnda tendensen kan enligt Lundqvist vara att journalisten, som dagligen sysslar med 

specialspråkets termer, lär sig känna dem så väl att han inte längre tar hänsyn till att de kan 

vara svårbegripliga för många läsare. Det kan också vara så att skribenten inte heller själv 

känner den egentliga innebörden i en text som han ska göra en rapport om och är tvungen att 

använda likadana formuleringar som originaltexten för att undvika felaktigheter. Det är inte 

heller uteslutet att skribenten då och då vill stoltsera lite med sin behärskning av ett 

specialspråk. (Lundqvist 1987: 9-10) 

 

Det finns alltså inte ett enhetligt begrepp tidningsspråk. Morgon-, kvälls- och veckotidningar 

har alla sin egen språkliga stil och även om vi håller oss till en enda typ av tidning, finns det 

variation. Det beror på att tidningen fördelar sig på olika genrer som t.ex. sport, kultur samt 

in- och utrikesreportage som skiljer sig från varandra med avseende på svårighetsgraden. 

Birger Liljestrand (1993: 128) konstaterar följande: 
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Språket är mer eller mindre överindividuellt eller personligt, beroende på genre. Inom vissa 
områden är standardiseringen större än inom andra. Svårighetsgraden varierar i hög grad: vissa 
genrer ligger på en hög stilnivå och andra står närmare talspråket. I en del fall kräver ordförrådet 
en hel del kunskaper av läsaren. 

 

Utom olika genrer har en tidning också olika textformer: ledare, nyhetsartikel och reportage 

som t.o.m. kan uttrycka ett och samma innehåll (Hultén 1989: 19). Det som skiljer de här tre 

formerna från varandra är först och främst arbetsmetoden. I nyhetstexten kan reportern inte 

uttrycka sina egna åsikter utan han måste hålla sig ”utanför texten”. I ledaren och reportaget 

kan skribenten däremot föra in sig själv i texten på ett eller annat sätt. Ledarskribenten till och 

med förväntas ge texten sitt personliga tonfall. Hultén (1989: 21) påpekar också att även om 

det ofta talas enhetligt om tidningsspråk, är läsarna medvetna om att det egentligen består av 

olika textformer. För enkelhetens skull kallar jag också allt material i denna undersökning 

reportage, även om det faktiskt består av både nyhetsartiklar och reportage. 

 

1.5 Tidigare forskning om svenskan och EU 

 
Trots att det både i Finland och Sverige redan har publicerats talrika verk, publikationer och 

faktablad om EU och dess påverkningar på samhället och den enskilda individens liv, är 

forskningen om svenskan inom EU fortfarande rätt ung. Man har diskuterat svenskans 

ställning och framtid inom unionen samt de hot som språket möter vid integrationen (se t.ex. 

Svanlund & Westman 1991, Teleman 1992, Melander 1997, Edgren 2000). På samma sätt har 

man fäst uppmärksamhet vid EU:s språkpolitik och de problem som man stöter på vid 

översättning av bl. a. författningstexter (t.ex. Melander 2000, Ekerot 2000 a och b).  

 

Kristina Nikula (1999) har granskat EU-texterna i Hufvudstadsbladet i oktober 1998. Hennes 

intresse har varit metaforiken som används i texterna för att underlätta för läsaren att bilda en 

uppfattning om EU. Med samma material har Nikula (2000) också gjort en annan studie som 

handlar om de nya ord som tillkomsten av EU har gett upphov till. Dessutom har hon studerat 

utrikesministeriets faktablad i syftet att ta reda på om den information som ges i dem är 

begriplig för alla medborgare (Nikula 2001). I en C-uppsats i svenska (Sheikhi 1998) 

undersöks språket i EU:s vitböcker och svenska regeringspropositioner. Syftet har varit att 

med hjälp av kvantitativa metoder och en läsarundersökning kartlägga texternas 

svårighetsgrad. 
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Ulf Wallin (1991) har varit intresserad av frågorna kring unionen redan före Sveriges och 

Finlands medlemskap. Han har publicerat bl. a. en rapport om EG-nyheterna i dagspressen där 

han analyserar ”om den bild, som dagspressen ger av EG, är tillräckligt utförlig och 

lättillgänglig för att svenska folket ska veta vad EG är och gör” (Wallin 1991: 11) De 

tidningar som utgör materialet i hans undersökningar är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet, Arbetet och Hallandsposten. Målet med min 

undersökning är ungefär detsamma som Wallin har haft bara med den skillnaden att jag har 

koncentrerat mig mera på de faktorer som påverkar läsbarhet och begriplighet.   
 

1.6 De undersökta tidningarna 

 

Hufvudstadsbladet grundades av August Schauman år 1864 och tidningen utgavs för första 

gången den 5 december samma år. Schauman ville att tidningen skulle vara ”nyttig, lätt 

tillgänglig och läsbar för alla”. Tidningen utkom till en början sex dagar i veckan och 

utdelades med bud till prenumeranterna. Den var vid den tiden den största morgontidningen i 

Finland med en upplaga på 18.000 exemplar. Nu för tiden utkommer Hbl sju dagar i veckan 

och är Finlands största svenskspråkiga morgontidning och enda svenskspråkiga rikstidning 

med en upplaga på 55.084 exemplar vardagar och 57.546 exemplar söndagar. Det dagliga 

läsarantalet är ca 160.000. Hufvustadsbladets partistånd är obunden, borgerligt liberal. 

(http://www.hbl.fi/info/index.html 5.9.2002)  

 

Tre veckor efter det att Schauman hade grundat Hufvudstadsbladet, närmare sagt dagen före 

julafton 1864, fick Dagens Nyheter sin början i Stockholm när dess grundare Rudolf Wall 

sände ut första numret av tidningen. Han ville skapa en populär, billig och daglig tidning, och 

redan efter ett års utgivning var upplagan ca 6.000 exemplar. De äldre tidningarnas tunga stil 

ersattes av betydligt kortare och mer lättlästa kommentarer. Omkring 1880 var DN hela 

landets största dagliga tidning men en upplaga på ca 15.000 exemplar och tio år senare låg 

spridningen runt 25.000 exemplar. (Holmberg, Oscarsson, Rydén 1983: 81 – 86) I dag är DN 

fortfarande Sveriges största morgontidning och har närmare en miljon dagliga läsare. 

Dessutom är DN största annonsmedium i Sverige. Upplagan är 348.000 tidningar vardagar 

och 414.000 söndagar. Dagens Nyheter står fri från partier och organisationer. 

(http://www.svnr.se/s8-2.html 5.9.2002)  
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2 LÄSBARHET 

 

Läsbarhetsforskningen fick sin början i USA i början av 1920-talet då den första 

läsbarhetsformeln publicerades (Platzack 1974: 154). Läsbarhet syftar på den språkliga 

svårighetsnivån. Läsbarhetsforskningen kan vara inriktad mot symptomet, då forskarna 

försöker åstadkomma en läsbarhetsformel, som avslöjar textens svårighetsgrad. 

Symptommetoden hjälper alltså till gradera hur svårt textens språk är, inte förklara varför det 

uppfattas som svårt. (Liljestrand 1993: 115) Den andra forskningsinriktningen är 

orsaksinriktad, där den semantiska nivån spelar en viktig roll. Med orsaksmetoden försöker 

man få reda på vilka språkliga faktorer som orsakar att läsaren har svårt att läsa en text 

(Platzack 1974: 154). C. H. Björnsson, som gjorde det första försöket att tillämpa den 

amerikanska läsbarhetsforskningens metoder på svenska, har använt symptommetoden för att 

utarbeta läsbarhetsindex (lix). Hans definition på läsbarhet är följande (Björnsson 1968: 13): 
 

Läsbarheten är summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller 
mindre svårtillgänglig till läsaren. 

 

Till dessa språkliga egenskaper hör enligt honom (för att nämna några av dessa) ordvalet,  

uttryckssättet, och satskonstruktionen. Viktiga är dessutom ordens abstraktionsgrad, 

meningarnas längd och komplexitet. (Björnsson 1968: 17)   

 

Christer Platzack (1974), som föredrar orsaksmetoden, är av den meningen, att en viktig 

faktor som avgör om texten är lätt eller svår är innehållet: ”Läsaren vet kanske mycket lite om 

det ämne som texten behandlar. Termer och tankegångar är nya och främmande för honom, 

han tvingas till en mental kraftansträngning för att kunna tillgodogöra sig innehållet.” 

Platzack understryker dessutom textens yttre egenskaper. Finns det inte några bilder eller 

rubriker i texten bedömer man den oftast som svårläst. (Platzack 1974: 150) 

 

2.1 Kritik mot lix 
 

När Björnsson år 1968 presenterade sin läsbarhetsformel lix, gav den upphov till en häftig 

diskussion i forskarkretsar. Det var många som tvivlade på dess lämplighet som 

läsbarhetsmätare. Den allra starkaste kritiken mot lix har riktat Margareta Westman (1969), 
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som menar att vid lix blir förmågan att räkna nästan viktigare än förmågan att läsa. Hon 

ifrågasätter till och med Björnssons uppfattningar om meningsbegreppet. Vad gäller ordlängd 

som komponent i lix, uttrycker Westman också sitt missnöje. Eftersom imperfektformer i 

svenskan ofta omfattar flera bokstäver än motsvarande presensformer (t.ex. ”kallar – 

kallade”), skulle en historia i imperfektum vara mera svårläst än en i presens. Likadana 

problem gäller vid namn eftersom Andersson, Pettersson och Lundström skulle vara svårare 

att läsa än Olson, Berg och Lund. (Westman 1969: 7)  

 

Christer Platzack (1974) är av den meningen att ”denna slags kritik skjuter över målet”, 

eftersom imperfektformerna inte kan spela någon systematisk roll vid lixberäkningen. Det 

finns ju många helt vanliga verb som också är kortare i imperfektum än i presens (t.ex. 

”springer – sprang”). Men det som enligt honom är en brist i lix är att det inte förklarar varför 

just dessa faktorer är användbara. (Platzack 1974: 161) Platzacks kritik tycks överhuvud vara 

bättre underbyggd än Westmans. I följande tre punkter har Platzack preciserat de enligt 

honom viktigaste begränsningarna i lix och andra läsbarhetsformler: 

 
1. Formlerna mäter bara en aspekt hos en skriven text, nämligen stilen. Varken innehåll eller typografi 

registreras. Men även dessa två faktorer påverkar läsarens förmåga att tillgodogöra sig en text. 
 

2. Formlerna mäter bara en aspekt hos stilen, nämligen svårigheten. Men stilen har flera andra viktiga 
funktioner, som läsbarhetsformlerna inte försöker täcka. Den dramatiska effekten av det skrivna eller 
dess förmåga att skapa stämning är två sådana funktioner. 

 
3. Formlerna mäter inte heller svårigheten hos stilen perfekt. Och framför allt, formlerna mäter inte god 

stil. Det finns ingenting som säger att en text som enligt läsbarhetsformlerna är lättläst också är 
välskriven.  

 
      (Platzack 1974: 161) 

 

Westman vill också framhäva att lixuppgiften kan vara verkligt missvisande, varför  

läsbarhetsindexet inte är ett bra sätt att bedöma textens svårighetsgrad. Långa meningar kan 

nämligen höja lixtalet utan att göra texten mera otillgänglig. På samma sätt kan en krånglig 

syntax påverka språkets begriplighet utan att höja lixtalet, och många ovanliga ord gör alltid 

texten mera svårläst, fast de som korta kan sänka lixvärdet. (Westman 1969: 9) Liljestrand 

(1993) konstaterar att lix går väl att använda vid krångeltexter och överhuvudtaget vid relativt 

stora textmängder, men också han är av den meningen att i enskilda litterära texter kan lix  

t.o.m. leda till missförstånd beträffande svårighetsgraden. Författaren kan nämligen avsiktligt 

sträva efter ett lågt lixtal men texten kan trots detta bli besvärlig att läsa. (Liljestrand 1993: 
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115) I hans tidigare arbete med Arwidson hävdas att sådana omvägar som lix inte behövs utan 

var och en kan nog bedöma hur lätt eller svår en text i fråga är (Liljestrand & Arwidson1979: 

18).  

 

Hans Strand (1984: 25) är antagligen den ende som utan negativ kritik har hittat något positivt 

hos lix:  

 
En av fördelarna med lix är att det kan användas både som läsbarhetsmått och som språkligt 
mått. Som språkligt mått ger lix en uppfattning om bl a graden av grammatisk komplexitet och 
lexikalisk precision.  

 

Platzack (1974) påminner också att lix och andra läsbarhetsformler i alla fall säkert kan visa 

om en text är lättläst eller inte, trots att de inte riktar in sig på orsak utan bara symptom. Med 

andra hjälpmedel, t.ex. sådana som fundamentlängd och andelen svåra ord, är de snabba och 

enkla sätt i läsbarhetsforskningen. (Platzack 1974: 161) Jag har tagit hänsyn till kritiken i den 

här avhandlingen och instämmer till stor del med dem som har argumenterat mot lix. Därför 

har jag använt lix bara som ett mått vid sidan av andra faktorer som påverkar läsbarhet. Jag är 

ändå av den meningen att Björnssons metod ger en bra uppfattning om hur komplicerat 

språket är i texterna, även om dessa ovannämnda begränsningar finns. Björnsson har ju själv 

tagit hänsyn till kritiken redan i sin bok och säger att man inte bör överskatta metoden (1968: 

114-115).  

 

2.2 Lix och dess komponenter i EU-reportagen 
 

I det här kapitlet studerar jag svårighetsgraden hos EU-reportagen med utgångspunkt i  

Björnssons läsbarhetsindex (lix) och dess komponenter meningslängd och andelen långa ord. 

Resultaten har räknats i varje reportage separat och därefter har jag dessutom räknat 

medeltalet av alla värden för Hbl och DN. För att använda Björnssons metod rätt, gäller det 

att texter med mindre än 2000 ord läsbarhetsprövas i sin helhet (Björnsson 1968: 70). 

Eftersom alla EU-reportage som ingår i materialet har mindre än 2000 ord, har jag använt 

dem som sådana för att räkna lix. Med Björnssons definitioner som utgångspunkt har text, tal 

och förkortningar räknats som ord, men inte interpunktionstecken (Björnsson 1968: 67). För 

att veta om tal, förkortningar och dyl. räknas som ett eller flera ord, har jag följt de regler som 
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Björnsson har gett (se bilaga I). Den allra vanligaste förkortningen i reportagen är givetvis 

EU, som alltså har räknats som ett ord.  
 
 
2.2.1 Läsbarhetsindex (lix) 

 

Lix är summan av det genomsnittliga antalet ord per mening och den procentuella andelen ord 

med minst sju bokstäver (Björnsson 1968: 46). För att ge en uppfattning om hur lixvärdena 

och dess komponenter fördelar sig i reportagen har jag använt stapeldiagram, som jag föredrar 

också i fortsättningen. 

 
Figur 1: Lixvärden år 1999 
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Lixvärdena i figur 1 varierar från 39 till 59 i Hbl och från 38 till 56 i DN. År 1999 är de 

genomsnittliga lixvärdena, som inte är markerade i diagrammet, för Hbl 51 och för DN 48. 

Reportagen kan sålunda anses vara i något mån mera svårlästa i Hbl än i DN. 
 

Figur 2: Lixvärden år 2001 
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Situationen har förändrats något under de två och ett halvt år som ligger mellan delmaterialen. 

Figur 2 visar att tidningarna har kommit närmare varandra med avseende på lixvärdena. DN 

har bevarat sitt  lixmedeltal 48, men Hbl verkar ha blivit lite mera lättläst. När det 

genomsnittliga lixtalet 1999 var 51 är det år 2001 bara 49. Anmärkningsvärt i figur 2 är 

dessutom två enstaka reportage med sina förvånande höga lixtal: 61 för reportage i DN och 

hela 66 för  Hbl. I synnerhet sådana här enstaka fall får en att tvivla på lixvärdenas pålitlighet. 

Som det framkom i kapitel 2.1 finns det antagligen någon orsak som höjer talet utan att göra 

själva texten mera otillgänglig. 

 

Enligt Björnssons lixtolk (se bilaga II) ligger lix för mycket lätt text på omkring 20 för lätt 

text på 30, för medelsvår text på 40, för svår text på 50 och för mycket svår text på omkring 

60. I Björnssons undersökningar (1968: 110) har dags- och veckopress fått lixmedeltalet 39 

och saklitteratur 47. I Hans Strands studier av reportage i morgon-, kvälls- och veckopress är 

medelvärdet för lix i morgontidningar 43 (Strand 1984: 25). Jämfört med mina resultat tycks 

EU-reportagen i både Hbl och DN vara mera svårlästa än texter i morgontidningar i 

genomsnitt och placera sig i kategorin ”saklitterära texter”. I Björnssons & Hård av 

Segerstads studie (1979: 27,29 citerad efter Strand 1984: 26) har DN fått ett lixvärde på 47 

som inte avviker betydligt från mitt resultat. Tyvärr innehåller dessa studier inte några 

motsvarande uppgifter för Hbl. 

 

Wallins undersökningar (1991) visar också att EG-rapporterna (som motsvarar EU-reportagen 

i den här avhandlingen) i svenska tidningar har betydligt högre genomsnittliga lixvärden än 

”normala tidningstexter”. Wallin konstaterar att ”detta bidrar till att ge läsaren ett intryck av 

att EG är något mycket komplicerat, som det är omöjligt för vanliga människor att sätta sig in 

i. Dagens Nyheter visade sig dock i Wallins studier innehålla minst andel mycket svåra texter 

(lix över 55) och flest (mer än hälften av texterna) medelsvåra texter med lixtalet mellan 38 

och 49, jämfört med andra svenska morgontidningar. (Wallin 1991: 94-95) 
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2.2.2 Meningslängd 

 

Björnsson definierar meningen på följande sätt (1968: 68): 

 
Avgörande för meningsräkningen är stor bokstav, dock naturligtvis inte stor bokstav i egennamn 
och dylikt. Sålunda räknas ej ny mening efter semikolon och kolon följd av liten bokstav. Vid 
stor bokstav efter kolon (anföring, citat) räknas däremot ny mening. 

 
Det finns många orsaker till att långa meningar försvårar läsprocessen. Enligt Björnsson 

(1968: 206) är innehållet och språket mera komplext ju längre meningarna är. Detta beror 

antagligen på att långa meningar vanligen innehåller för mycket material och har komplex 

meningsbyggnad (Liljestrand & Arwidson 1979: 72). Dessutom är långa meningar besvärliga 

att följa, då det ofta händer att man måste läsa om meningen för att hålla ihop sammanhanget 

(Björnsson 1986: 207). Platzack (1974) påperkar visserligen att också en text som innehåller 

många korta meningar kan vara svårläst. Enligt honom är det svårare att komma ihåg 

information som ges i korta meningar än information i en text med långa meningar. (Platzack 

1974: 112) Liljestrand och Arwidson (1973: 73) är också av den meningen att korta meningar 

på ca 10 ord ”gör texten sönderhackad, svårläst och tröttande”, vilket i sin tur gör att läsaren 

lätt kan tappa bort sammanhanget. Långa meningar definieras av Björnsson som ”meningar 

med mer än tolv ord” (1968: 39).  
 

Figur 3: Genomsnittlig meningslängd år 1999 
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År 1999 består meningarna i Hbl  i genomsnitt av 18,1 ord och i DN 16,4 ord. Figur 3 visar 

vad som orsakar att DN har ett lägre tal: Hbl innehåller endast ett EU-reportage vars meningar 

i genomsnitt består av 12,2 ord. Enligt den ovanstående definitionen av långa och korta 

meningar kan det här värdet placeras bland ”korta meningar”. DN innehåller däremot fyra 
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reportage där den genomsnittliga meningslängden inte överskrider gränsen för långa 

meningar. Detta påverkar för sin del att också det genomsnittliga lixvärdet år 1999 är lägre för 

DN  än för Hbl.  

 
Figur 4: Genomsnittlig meningslängd år 2001 
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År 2001 avviker värdena för de genomsnittliga meningslängderna en hel del från värdena för 

år 1999. Som figur 4 visar är det nu DN som har de högsta värdena. Meningarna i Hbl består i 

genomsnitt 16,9 ord medan meningarna i DN är i genomsnitt 17,8 ord långa. 

Anmärkningsvärt är dessutom att mängden korta meningar i DN är betydligt mindre än år 

1999, eftersom bara en mening underskrider gränsen för långa meningar med sina 11,9 ord. I 

diagrammet syns ett par reportage där den genomsnittliga meningslängden är betydligt högre 

än i de andra artiklarna. De här reportagen är desamma som har lixvärdet över 60 (se figur 2). 

Meningslängden är alltså i dessa fall orsaken till att lixvärdet blir så högt. Annars kan 

reportagen på basis av meningslängden anses vara medelmåttiga (se bilaga II). Om man 

betraktar alla reportage tillsammans i respektive tidning finns det bara en minimal skillnad 

mellan de genomsnittliga meningslängderna: för Hbl 17,5 och för DN 17,1. Tendensen är i 

alla fall den att Hbl är lite mera svårläst än DN. 

 

Enligt Björnssons (1968) definition (se bilaga II) anses en text vars meningslängd i 

genomsnitt består av 19 ord som svår, och en text med meningslängden runt 22 ord som 

mycket svår (lix omkring 60).  Med detta som utgångspunkt, är det en förvånande stor 

skillnad mellan Hufvustadsbladets två delmaterial. Som synes i tabell 1 har andelen reportage 

som anses svåra eller mycket svåra betydligt minskat i Hbl från år 1999. Dagens Nyheter har 

däremot en motsatt tendens: den procentuella andelen svåra texter har ökats under två och ett 

halvt år. 
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Tabell 1 Svåra eller mycket svåra texter med avseende på meningslängd; andel 

tidning år 1999 år 2001 

Hbl 47,6% 23,5% 

DN 35,7% 46,4% 

 

För jämförelses skull tar jag här upp de allra längsta meningarna i respektive tidning. I det här 

sammanhanget har Hbl de högsta värdena, 45 respektive 52 ord per mening. I DN består de 

två längsta meningarna av 44 ord var: 

 

Ex. 1 Aznar besvarade en direkt fråga om den spanska inställningen till finansieringstvisten med att 
meddela att Spanien inte godkänner Tysklands och de övriga stora nettobetalarländernas 
strävanden att stabilisera EU-utgifterna i de nuvarande medlemsländerna och att pressa in 
utgifterna för den eftersträvade utvidgningen under det nuvarande utgiftstaket (Hbl 2.3.1999). 

 

Ex. 2 För vanligt folk innebär det att rätten till socialförsäkringsskydd nu finns inom hela EU, 
pensionärer kan ta med sig sin tilläggspension vid flytt utomlands och via det nya datasystemet 
Eures kan arbetslösa EU-medborgare på ett enkelt sätt söka jobb i vilket land de önskar. (DN 
1.3.1999) 

 
 
Ex.  3 De sju delprojekten går ut på att restaurera strömvattnen, att förbättra användningsvärdet för 

Lojo sjö, uppgöra en delgeneralplan över Svartån som är en del av vattendraget, att minska 
näringsavrinningen från åkermark, att integrera skogsplanering i vattendragsplaneringen, att 
planera för en hållbar fritidsanvändning och utveckla en fortlöpande uppföljning av tillståndet i 
vattendraget (Hbl 24.8.2001) 

 
 
Ex. 4 Det är ju inte alltid populära frågor att driva, och det är tydligt i EU-parlamentet att det är den 

liberala gruppen som driver dessa frågor och ständigt står upp för dem, till exempel mot 
dödsstraff som kriterium för att bli medlem i EU. (DN 19.8.2001) 

 
 
2.2.3 Andelen långa ord 
 

Om en text innehåller många långa ord, betyder det att författaren har lyckats använda varierat 

och/eller innehållsrikt språk. Men en stor mängd långa ord är absolut inte alltid någon fördel, 

utan gör ofta texten krånglig att läsa. Å ena sidan är det inte heller bra att använda enbart 

korta ord. (Hultman & Westman 1977: 78) Det bästa för läsaren är om skribenten kan hitta 

den gyllene medelvägen och variera mellan korta och långa uttryck. Hultman & Westman har 

kommit till att bruksprosatexter fördelar sig så att enkelt berättande innehåller främst korta 
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ord medan långa uttryck prefereras i texter med faktainformation (Hultman & Westman 1977: 

76).  

 

Enligt Björnssons definition går gränsen mellan korta och långa ord mellan 6 och 7 bokstäver. 

Han har nämligen kommit till att ju svårare text desto mera innehåller den ord med mer än sex 

bokstäver. Han påminner dock att inte varje enskilt långt ord är svårt men när man betraktar 

dem som en grupp, är de svårare än de korta. (Björnsson 1968: 217-218) Christer Platzack 

(1974: 167) förklarar att långa ord är en god mätare på läsbarheten hos en text delvis därför att 

”det helt enkelt är svårare för ögat att överblicka ett ord som nominaliseringstransformation 

än ett ord som nomen”. Detta beror på att ju kortare ett ord är desto kortare tid krävs för att 

läsaren skall känna igen det, m. a. o. desto lättare har läsaren att läsa ordet.  

 
Figur 5: Långa ord år 1999; andel av totalantalet ord per reportage 
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Diagrammet i figur 5 ger en uppfattning om hur procenttalen för långa ord i reportagen 

fördelar sig. Hbl har en större variationsgrad mellan 18,6 % och 41 %, medan procenttalen i 

DN fördelar sig jämnare, från 20,5 % till 36,9 %. När man räknar medeltalet för alla 

procenttalen i respektive tidning får man för Hbl 32,6 % och för DN 31,1 %.  
 
Figur 6: Långa ord  år 2001; andel av totalantalet ord per reportage 
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Figur 6 visar att också variationsgraden av andelarna långa ord i EU-reportagen har blivit 

jämnare och nu faktiskt är lika stor i båda tidningarna: mellan 23,7 % och 40,3 % i Hbl och 

mellan 23,6 och 40,2 % i DN. Hbl har dock fortfarande det högsta medeltalet, 31,9 %, jämfört 

med DN:s 30,5 %. I jämförelse med talen för år 1999 har båda tidningarna i genomsnitt två – 

tre procent lägre tal. Enligt Björnssons (1968) definitioner (se bilaga II) har dessa 

förändringar ingen betydelse, utan med avseende på ordlängd placerar sig EU-reportagen i 

kategorin ”svåra texter”. Långa ord kan också anses vara den främsta orsaken till att de 

genomsnittliga lixvärderna ligger omkring 50 i båda tidningarna. 
 
 
 
3 FUNDAMENT 
 

Med fundament förstår man oftast det led som står i fundamentfältet, alltså i början av en 

huvudsats, före det finita verbet. (Se t.ex. Thorell 1977: 226, Jörgensen & Svensson 1987: 

136) När man vill mäta textens svårighetsgrad spelar fundament en viktig roll i flera 

avseenden. I det här kapitlet betraktas tre fundamentmått som påverkar läsbarheten: 

fundamentens längd, ettordsfundament och topikaliseringsgrad. 

 

I mitt material är de genomsnittliga fundamentvärdena räknade först varje reportage separat, 

varefter jag dessutom räknat medelvärden för respektive tidning. Detta gäller alla tre 

fundamentmått som används. Vid räkningen har jag följt de regler som Per Ledin (1991) har 

gett i sin Räknelära i stilistik (Se bilaga III).  

 

3.1 Fundamentlängd    
 

Fundamentlängden är en avgörande faktor när det gäller läsbarhet.  Meningen blir mera 

komplicerad ju längre fundamentet är. Man brukar tala om en vänstertung mening när ett 

alltför tungt led placeras före det finita verbet. Christer Platzack (1973) talar om en viktprincip 

och konstaterar att brytningen mot viktprincipen orsakar svårigheter för läsaren att uppfatta 

meningens innehåll. När ett tungt led placeras i fundamentet, tar det längre tid att komma till 

verbet där ett viktigt semantiskt samband ligger. (Platzack 1973: 90-92) I vissa sammanhang  

kan det dock också vara så att vänstertyngden gör texten tydligare. Om en mening innehåller 
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mycket information blir den klarare när verbet placeras mitt emellan de tunga leden. 

(Hellspong & Ledin 1997: 77)  

 
Figur 7: Genomsnittlig fundamentlängd  år 1999 
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Diagrammet i figur 7 visar hur den genomsnittliga fundamentlängden varierar i reportagen år 

1999. Medeltalet för Hbl är 3,1 ord per fundament och för DN 3 ord jämnt. Skillnaden är 

minimal och kan inte tydligt visa att någondera av tidningarna var svårare att läsa med 

avseende på fundamentlängden.  
 
Figur 8: Genomsnittlig fundamentlängd år 2001 
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Som synes i figur 8 har situationen igen förändrats något under två och ett halvt år. 

Variationen är större för båda tidningarna och dessutom har Hbl ett par reportage där den 

genomsnittliga fundamentlängden är klart högre än i de andra reportagen. Beträffande 

medeltal har fundamenten i Hbl exakt samma genomsnittliga längd på 3,1 ord som år 1999. 

DN däremot tycks ha förlängt sina fundament, som år 2001 har medelvärdet 3,2. När 

materialet betraktas som helhet (båda tidningarna och båda delmaterialen tillsammans) är den 

genomsnittliga fundamentlängden 3,1 ord. Summa summarum verkar fundamentlängden inte 

vara signifikant vid jämförelse av lättlästheten hos de två tidningarna.  
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Som jämförelsematerial har jag i det här sammanhanget utnyttjat Margareta Westmans (1974) 

undersökning av bruksprosagenrer, däribland tidningstexter. Hon har som medelvärde för 

fundamenten i tidningsartiklarna fått 2,8 ord (Westman 1974: 155). I mitt material är 

fundamenten alltså ca 10,7 % tyngre. Skillnaden kan bero på, att Westmans material består av 

allmänna tidningstexter som är samlade från olika innehållsområden, medan mitt material 

består endast av EU-reportage. 

 

Nedan finns representerade de allra längsta fundamenten i EU-reportagen i tidningarna. I DN 

är de 15 respektive 27 ord långa och i Hbl 22 respektive 26 ord.  De här fyra meningarna är 

också tydliga exempel på vänstertunga meningar: 

 

Ex. 5 Enligt det diskussionspapper som Tyskland i helgen lade fram för unionens utrikesministrar i 
byn Eltville vill tyskarna stärka EU:s förmåga att agera militärt (DN 15.3.1999).1 

 

Ex. 6 Att göra som Sveriges jordbruksminister, som mitt under förhandlingarna for till Sverige för att 
delta i ett seminarium om sex och samlevnad, är oförlåtligt enligt honom (Hbl 12.3.1999). 

 

Ex. 7 Efter en första hektisk tid för att göra så mycket som möjligt inför fusionen, om EU skulle ha 
kommit med ett snabbt ja (vilket hade varit oväntat), så handlar det just nu om en osäker väntan 
för de två organisationerna (DN 21.8.2001)   

 

Ex. 8 Sjöfartens framtid, lotterilagen som ligger i Högsta domstolen för utlåtande, den pågående 
revideringen av självstyrelselagen och Ålands ansvar för eventuella EG-böter samt Ålands 
delaktighet i EU hör till de mest brännande frågorna som Ålands lantråd Roger Norrlund och 
hans landskapsstyrelse vill diskutera med statsministern. (Hbl 24.8.2001) 

 
Efter långa fundament kan man sätta ett obetonat adverb så som för sin del något underlättar 

läsningen av vänstertunga meningar (se ex. 7). Detta upprepande, sammanfattande så kan  

nästan alltid utelämnas utan att meningens innehåll förändras (dock ej efter vissa typer av 

konditional bisats). Platzack (1973) har dock i sin läsbarhetsstudie kommit till att om man 

sätter så efter en spetsställd bisats, blir läsandet lättare bl.a. därför att det tydliggör gränsen 

mellan bisats och huvudsats. (Platzack 1973: 58-64) 

 

 

   

                                                           
1 Kursiveringen i fortsättningen min om inte annat anges. 
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3.2 Ettordsfundament 
 

Andelen ettordsfundament, m.a.o. de led som består av ett enda ord, är också ett bra mått vid 

kontrollering av textens svårighetsgrad. På samma sätt som den genomsnittliga 

fundamentlängden ger andelen ettordsfundament en bild av hur viktprincipen har följts i en 

text (Ledin 1991: 28). Ju fler ettordsfundament desto större högertyngd har texten och på så 

sätt är det också enklare för läsaren att hålla ihop sammanhanget. Thorell (1977: 10) påpekar 

också att de led som består av ett enda ord är lättare än sådana som består av en ordgrupp. 

 
Figur 9: Ettordsfundament  år 1999; andel av alla fundament 
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Andelen ettordsfundament varierar stort från reportage till reportage i båda tidningarna. Figur 

9 visar situationen år 1999. Med avseende på medeltalet för alla ettordsfundament i respektive 

tidning står Hbl och DN igen mycket nära varandra: Av alla fundament i Hbl är i genomsnitt 

43,7 % sådana som består av ett enda ord. Motsvarande siffra för DN är 43,5 %.  
 
Figur 10: Ettordsfundament  år 2001; andel av alla fundament 
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År 2001 skiljer sig de genomsnittliga andelarna ettordsfundament mera åt: EU-reportagen i 

Hbl har medeltalet 45,2 % medan det för DN är 43,2 %. Som synes i figur 10 har variationen 

blivit större för Hbl och mindre för DN jämfört med andelarna för året 1999. Med de här 

siffrorna som utgångspunkt kan man dra följande slutsatser: 

 

1. År 1999 är andelen ettordsfundament en betydelselös faktor, när det gäller 

svårighetsgraden mellan tidningarna. 

2. År 2001 innehåller EU-reportagen i Hbl cirka 4,6 %  flera ettordsfundament än i DN, 

enligt vilket Hbl borde vara mera tillgängligt för läsaren. 

3.  I allmänhet består över 50 % av fundamenten av flera än ett ord (jfr 3.1). 

 

3.3 Topikaliseringsgrad 
 

Den vanligaste typen av fundament är subjekt som börjar 60 – 70 % av alla huvudsatser i 

svenskan. Orsaken till detta är tydligen att svenskan hör till de s.k. SVO-språken där 

huvudsatsens ordföljd vanligen följer ordningen subjekt – verb – objekt. I princip kan vilken 

som helst satsdel börja en mening, men om det inte är subjekt är det vanligen predikativ, 

objekt eller adverbial, bland vilka TRS-adverbial är de som förekommer oftast. (Jörgensen & 

Svensson 1987: 137) 

 

Topikaliseringsgraden anger den procentuella andelen fundament som saknar subjekt (Ledin 

1991: 28). Söderholm (1993) konstaterar att om det finns någon annan satsdel än subjekt i 

början av satsen, blir denna avsevärt mer komplicerad i och med den omvända ordföljden. Å 

andra sidan framhäver hon att topikaliseringen som sådan inte komplicerar texten. Det är ju 

helt normalt att börja meningen med t.ex. en tidsbisats. Svårigheterna uppstår däremot när 

läsaren måste vänta på subjektet som kan dyka upp först efter otala övriga ord i början av 

meningen. (Söderholm 1993: 232) Topikaliseringsgraden ger ändå någon slags uppfattning 

om hur pass stor tendens EU-texterna har till topikalisering och i och med det tendens att 

flytta subjektet bort från fundamentet. Nedan finns ett par exempel på topikaliseringar i EU-

reportagen: 
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Ex. 9  Inför det slutliga beslutet i EU-domstolen gav offentlighetsombudsman Antonio Mario La 
Pergola i går sitt uttalande. (Hbl 5.3.1999) 

 

Ex. 10 Efter två förödande valförluster står det konservativa partiet djupt splittrat. (DN 22.8.2001) 

 

 
Figur11: Topikaliseringsgrad  år 1999; andelen fundament som saknar subjekt 
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Topikaliseringsgraden för år 1999 fördelar sig enligt figur 11. I genomsnitt har 27,3 % av  

meningarna i EU-reportagen i Hbl någon annan satsdel än subjekt i fundamentet. 

Motsvarande siffra i DN är 30,6 %, vilket är 12 % mer än i Hbl. Som synes i diagrammet 

ovan finns det tre reportage i Hbl där topikaliseringsgraden är 0 %.  

  
Figur 12: Topikaliseringsgrad  år 2001; andelen fundament som saknar subjekt 
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Ännu större skillnad mellan tidningarna råder år 2001, vilket figur 12 tydligt visar. Dagens 

Nyheter har nästan genomgående högre procentandelar för topikaliseringsgraden än 

Hufvudstadsbladet.  Medeltalen är för DN 30,3 % och för Hbl 24,4 %. Det betyder att 24,2 % 

flera fundament saknar subjekt i DN, jämfört med i Hbl. Med topikaliseringsgraden som 

utgångspunkt är EU-reportagen alltså krångligare i DN än i Hbl.  
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4 FÖRDELNINGEN AV SUBSTANTIV OCH VERB 

 

I det här kapitlet diskuterar jag substantivens och verbens fördelning i reportagen. Orsaken till 

att de här två ordklasserna har valts är att de är de mest signifikanta med avseende på 

läsbarheten: en hög andel substantiv brukar vara ett tecken på nominal, mer komplicerad stil, 

medan en verbrik text oftast har enklare stil som ligger närmare talspråket (jfr Liljestrand 

1993: 47). Med andra ord innehåller beskrivande stil mer substantiv än berättande stil där 

verben är mer frekventa (Cassirer 1986: 71-72). Skönlitterära texter har en stor andel verb, 

medan facktexter domineras av substantiv (se t.ex. brukstexterna i Westman 1974 och 

facktextmaterial i Nordman 1992).  

 

Man brukar tala om ”substantivsjukan” när en text innehåller många substantiv. Detta är dock 

delvis en felaktig uppfattning om termens betydelse, eftersom den inte syftar på bruket av 

många substantiv i allmänhet. Däremot innebär substantivsjukan att enkla semantiskt viktiga 

verb ersätts med betydelsesvaga verb + substantiv (t.ex. verkställa en utredning i stället för 

utreda) (Hultman & Westman 1977: 110). För att få klarhet i substantivens och verbens 

fördelning i respektive tidning, har jag först räknat det totala antalet ord i båda ordklasserna – 

i varje reportage separat. Därefter har jag också räknat det procentuella medeltalet för var och 

en ordklass i respektive tidning.   
 

4.1 Substantiv 

 

Substantivet anses vara den viktigaste ordklassen p.g.a. att det innehåller såväl konkreta som 

abstrakta betydelser. Substantivet kan stå ensamt, det är en gynnsam ordklass för nybildningar 

och dessutom går det att substantivera andra ordklasser. (Liljestrand 1993: 47) Texter som 

innehåller många substantiv är oftast relativt informationstäta medan få substantiv är ett 

tecken på informationsfattighet. (Hultman & Westman 1977: 95) Marianne Nordman har i sin 

undersökning av facktexter kommit till att en stor mängd substantiv betyder att dessa också är 

semantiskt viktiga (Nordman 1986: 9). 

 

I tabell 2 anges antal substantiv samt substantivens procentuella andel av det totala antalet ord 

i reportagen i respektive tidning. I det här sammanhanget krävs det vissa kommentarer om det 
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som har ansetts vara substantiv. Bland substantiv ingår här alla s.k. allmänna substantiv, dvs. 

vanliga appellativer (t.ex. papper, kabinett, möte, idé). Även alla adjektivsubstantiv med 

suffixen –het eller –itet, och  verbalsubstantiv som har  något av suffixen -an, -ande/-ende,     

-ing/-ning, -else, -tion har tagits med.  

 

När det gäller namnen, har alla personnamn uteslutits p.g.a. att de enligt min åsikt höjer 

antalet substantiv i onödan, i synnerhet när man tänker på deras påverkan på läsbarheten. 

Personnamn brukar ju inte vara så komplicerade att de vållar problem i läsprocessen. Med 

anledning av att också tidigare undersökningar har visat att antalet personnamn är relativt 

stort i morgontidningar (se t.ex. Strand 1984: 74) bestämde jag mig att inte ta dem med. 

Eftersom substantiv i den här avhandlingen betraktas som en grupp utan att jag räknar andelar 

för olika subkategorier, får man en mera realistisk bild av antalet substantiv när 

personnamnen  lämnas utanför. Sålunda är det i stort sett  bara geografiska egennamn som har 

tagits med. Alla titlar o. dyl. har emellertid räknats som substantiv.  Det har dessutom inte 

spelat någon roll i vilken form substantivet förekommer, och därför har de inte analyserats 

med avseende på numerus, kasus och species. 

 
Tabell 2 Substantiv; antal samt andel av det totala antalet löpord 

tidning år antal löpord antal substantiv andel av löporden 

1991 8492 2280 26,8 % Hbl 

2001 11119 2820 25,4 % 

1991 7409 1799 24,3 % DN 

2001 8220 2038 24,8 % 

  

Anmärkningsvärd i tabell 2 är substantivens andel av det totala antalet löpord. Skillnaden är 

liten men tydlig och visar samma trend som lixvärdena. Hufvustadsbladet innehåller alltså lite 

fler substantiv än Dagens Nyheter, men en sådan här liten skillnad betyder knappast någon 

större informationstäthet för Hbl än DN. Den procentuella andelen substantiv i de enskilda 

reportagen visar inte heller någon radikal skillnad mellan tidningarna: år 1991 har det 

reportage som innehåller flest substantiv en procentandel på 31,7 % i DN och 33,7 % i Hbl. 

Andelarna för år 2001 skiljer sig lite mera åt: 34,4 % i DN och 37,8 % i Hbl.     
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Margareta Westman (1974: 71) har i sin undersökning fått procenttalet 27,3 % för 

substantiven i tidningstexter. Hans Strands (1984: 68) resultat för substantivandelen i 

morgonpressen är 25,8 %, som bättre motsvarar mina resultat. Den genomsnittliga 

procentuella andelen substantiv för båda tidningarna tillsammans blir nämligen  25,3 % i mitt 

material. Hos såväl Westman som Strand ingår visserligen också personnamn (som höjer 

procenttalet) i resultatet som därför inte är helt jämförbart med mina värden. De följande 

meningarna är exempel på substantivens höga antal: 

 

Ex. 11 Enligt folk innebär det att rätten till socialförsäkringsskydd nu finns inom hela EU, pensionärer 
kan ta med sig sin tilläggspension vid flytt utomlands och via det nya datasystemet Eures kan 
arbetslösa EU-medborgare på ett enkelt sätt söka jobb i vilket land de önskar (DN 1.3.1999). 

 
Ex. 12 En talesman för kommissionen sade i går att kommissionen redan har uppfyllt sina förpliktelser 

från EU-toppmötet i Wien i december om att utreda effekterna för sysselsättningen av att 
taxfreehandeln avskaffas (Hbl 2.3. 1999). 

 
Ex. 13 EU-komissionen avser att trappa upp kampen mot terrorism genom att lägga fram ett antal nya 

förslag under hösten, uppgav en källa i kommissionen på onsdagen (DN 23.8.2001). 
 

Ex. 14 Flexibiliteten eller utvidgat samarbete dvs möjligheten för en del av EU-länderna att fördjupa 
integrationen utan att alla medlemsländer är med var en av huvudfrågorna vid toppmötet i Nice i 
december i fjol (Hbl 30.8. 2001). 

 

Ett stort antal sammansatta substantiv kan också göra texten svårare att läsa. Utom att de 

brukar vara relativt långa och därför krångliga ord, är de dessutom ofta oklara och kan därför 

missförstås (Liljestrand & Arwidson 1979: 109):  

 
Ex. 15 Rekommendationen överensstämmer inte med EU-kommissionens uteslutande rätt att övervaka 

stora företagsköp och bestämmelserna i EES lagstiftning om fri rörelse av kapital, skriver 
koncernchef Björn Wahlroos. (Hbl 25.8.2001)     

 

Ex. 16 För den mer subtile bankbevakaren är det ju intressant att se om Lars O Grönstedt [...] kommer 
att framträda med lika stort självförtroende som föregångaren Arne Mårtensson enligt tämligen 
eniga bedömare gjorde under sina år. (DN 21.8.2001) 

 

Ordet företagsköp i ex. 15 kan missförstås eftersom det inte tydligt anger vem som köper vad. 

Är det företag som köper stora mängder av något eller är det stora företag som köps av 

någon? På samma sätt blir betydelsen av ordet bankbevakaren oklar i ex. 16. Det kan vara  

banken och dess verksamhet som bankbevakaren har som uppgift att hålla under uppsikt över 

eller kanske något annat som bevakas av en anställd i bankens tjänst. Man bör dock ta hänsyn 

till att kontexten i de flesta fall hjälper läsaren att uppfatta vad som ligger bakom ordet. 
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Hellspong & Ledin (1997) framhäver att ett hög antal sammansatta substantiv är ett tecken på 

starkt specialiserad text. Visserligen hävdar de att ”ett enskilt språkdrag fungerar sällan eller 

aldrig på ett enda givet sätt, fast och oföränderligt, utan olika i olika texter och kontexter”. 

(Hellspong & Ledin 1997: 78-79) Något slags hänvisning ger antalet sammansatta substantiv i 

alla fall, i synnerhet när man betraktar dem bara som ett språkdrag som med flera andra 

komponenter i språket kan göra texten svårare att läsa. Antal sammansatta substantiv i EU-

reportagen presenteras i tabell 3: 

 
Tabell 3 Sammansatta substantiv; antal, andel av substantiven och av löporden 

tidning år antal andel av substantiven andel av löporden 

Hbl 1991 560 24,5 % 6,5 % 

 2001 673 23,8 % 6,0 % 

DN 1991 556 30,9 % 7,5 % 

 2001 632 31,0 % 7,6 % 

 

Beträffande sammansatta substantiv, har DN ett klart överskott jämfört med Hbl, vilket är 

intressant eftersom EU-reportagen i Hbl i allmänhet innehåller fler substantiv än DN. Vilka 

slutsatser kan man då dra av detta? Kanske kan substantivbruket i tidningarna anses påverka 

läsbarheten ungefär på samma sätt. Hbl använder fler substantiv men färre sammansatta 

sådana, medan DN har ett relativt högt antal sammansatta substantiv men antalet substantiv i 

allmänhet är mindre. Värdena för olika år visar att i synnerhet DN har bevarat ungefär samma 

procentuella andel sammansatta substantiv. Inte heller hos EU-reportagen i Hbl har det 

framkommit stora förändringar under två och ett halvt år, även om andelen sammansatta 

substantiv av alla substantiv har minskat något (0,7 procentenheter).  

 

Tidningarna skiljer sig dock förvånansvärt mycket åt när ovanstående resultat jämförs med 

bruket av sammansatta substantiv i tidningstexter i allmänhet (Westman 1974: 79). Enligt 

Westman är andelen sammansatta substantiv av alla substantiv i tidningstexter 28,73 % och 

av alla ord 6,99 %. Detta betyder att EU-reportagen i Hbl innehåller färre sammansatta 

substantiv än tidningstexter i allmänhet, medan DN har en motsatt tendens. På basis av detta 

skulle man kunna anta att EU-reportagen i DN trots allt var lexikaliskt mera komplexa än de i 

Hbl. Å andra sidan avviker Westmans siffror i något mån från Strands (1984) resultat för 

morgontidningar. Han har nämligen fått procenttalet 5,7 % för andelen sammansatta 
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substantiv av löporden i reportage. (Strand 1984: 76) Med Strands siffror som utgångspunkt 

kan EU-reportagen i både Hbl och DN anses mera specialiserade än tidningstexter i 

allmänhet.      

 

4.2 Verb 

 

En text med många verb anses vanligen vara rörlig och dynamisk. Sanningen är dock att 

verbens mängd inte spelar så stor roll som det vilken typ av verb det är frågan om. 

(Liljestrand 1993:48) Enligt aktionsarter kan verb vara statiska eller dynamiska. De förra 

uttrycker tillstånd (är, har, bor) och de senare anger en förändring (resa, undervisa, meddela). 

Det är frågan om förändring när verbet uttrycker handling (fälla) eller händelse (falla) . 

(Hellspong & Ledin 1997: 69,130) Tillståndet så väl som handlingen och händelsen kan 

uppträda också i människans inre, när det är frågan om en mental process. Enligt Hellspong & 

Ledin (1997: 130) kan både statiska och dynamiska verb användas för att uttrycka tankar, 

känslor, drömmar etc. som hör till dessa mentala processer. Det beror alltså på verbet om det 

anses som statiskt (tänka, tycka, anse) eller dynamiskt (inse, sluta sig till). Liljestrand (1993: 

48) däremot är av den åsikten att verb som anger mental aktivitet alltid är statiska. Jag har i 

detta kapitel följt Hellspong & Ledin och använt deras noggrannare sätt.  

 

De här två typerna av verb påverkar texten olika: Många statiska verb gör stilen mer specifik, 

p. g. a. att de gärna används för begreppsutredningar och definitioner som ”x består av y och 

z”, ”x är y” osv. Dessutom gör ett stort antal statiska verb att texten inte känns levande, vilket 

kan påverka läsbarheten negativt. Dynamiska verb har en motsatt påverkan och ger liv åt 

texten. (Hellspong & Ledin 1997: 79, 70)  

 

I stilarter som innehåller många substantiv brukar också verben bli substantiverade  

(substantivsjukan) (Liljestrand & Arwidson 1979: 116). Särskilt i facktexter spelar verben en 

underordnad roll. Utom att de utgör en mindre andel av löporden än substantiv är de flesta 

verben dessutom betydelsesvaga. (Nordman 1992: 81). Med detta som bakgrund kan det 

antas, att det åtminstone inte finns fler verb än substantiv i de undersökta EU-reportagen. Som 

verb noteras här alla huvud- och hjälpverb, oberoende av vilken tempusform de står i. I 
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beräkningarna ingår såväl finita som infinita former. Presens- och perfektparticip har ändå 

inte tagits med som verb.  

 
Tabell 4 Verb; antal samt andel av det totala antalet löpord 

tidning år antal löpord antal verb andel av löporden 

1999 8492 1386 16,3 % Hbl 

2001 11119 1872 16,8 % 

1999 7409 1226 16,5 % DN 

2001 8220 1343 16,3 % 

 

Tabell 4 presenterar verbens fördelning i tidningarna. Det finns ingen stor variation i 

verbandelen mellan tidningarna och inte heller mellan delmaterialen. Flest verb finns i EU-

reportagen i Hbl år 2001, men skillnaden är bara 0,5 procentenheter när man jämför talet med 

värdet för år 1999. De enskilda reportagen i materialet varierar relativt mycket med avseende 

på antalet verb. I allmänhet kan man dock säga att EU-reportagen genomgående innehåller 

flera substantiv än verb oberoende av tidning.  

 

Westman (1974: 89) har fått procenttalet 16,74 % för verb i tidningstexter vilket inte tydligt 

avviker från mina resultat (i genomsnitt 0,2 procentenheter). Man skulle ha kunnat anta att 

EU-reportagen innehåller lite färre verb än tidningstexter i allmänhet, eftersom stilen i EU-

artiklarna antagligen är mer beskrivande än i nyheterna som ingår Westmans material. Strand 

(1984: 68) har fått procenttalet 17,1 % för andelen verb i reportagen i morgontidningar, vilket 

stöder den här hypotesen. 

 

Vad beträffar fördelningen av statiska/dynamiska verb i EU-reportagen har båda tidningarna 

ett överskott dynamiska verb. Här måste jag påpeka att hjälpverb som ha, få, skola, kunna, 

vilja, komma att, måste och böra har uteslutits ur analysen när de är kombinerade med ett 

annat verb. De fall där något av ovanstående verb förekommer med bara objekt, har dock 

inkluderats i analysen (t.ex. ”Han kan engelska och franska”). Också kopula-verben vara 

(statiskt) och bli (dynamiskt), samt verbet göra (dynamiskt) ingår. Tabell 5 visar att andelarna 

statiska/dynamiska verb fördelar sig relativt jämnt i reportagen. Andelen dynamiska verb är 

störst i DN år 1999, medan EU-reportagen i Hbl år 2001 har den största andelen statiska verb. 
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Graden av lexikalisk specifikation i EU-reportagen är alla fall inte så hög att den påverkade 

läsbarheten negativt.   

 
Tabell 5 Statiska/dynamiska verb; antal samt andel av alla verb och av löporden 

tidning år statiska av verben  av löporden dynamiska av verben av löporden 

1999 513 37,0 % 6,0 % 600 43,2 % 7,0 % Hbl 

2001 757 40,4 % 6,8 % 814 43,4 % 7,3 % 

1999 493 40,2 % 6,6 % 549 44,7 % 7,4 % DN 

2001 536 39,9 % 6,5 % 539 40,1 % 6,5 % 

  

Nedanstående exempel visar skillnaden mellan två textbitar av vilka den ena innehåller bara 

statiska verb och  den andra domineras av dynamiska verb. Visst finns det lite mera ”liv och 

rörelse” i den senare:  

 

Ex. 17 Betyder dessa marknadsliberala partiets framgångar att en rejäl högersväng skulle vara bästa 
framgångsreceptet? Nej, knappast. För de länder där marknadsliberala partier står starka är 
länder där ”högern” utgörs av kristdemokratiska partier som är värdekonservativa, samtidigt 
som de genom sina band till starka kristna fackföreningar ofta står till vänster i sociala frågor. 
(DN 19.8.2001) 

 

Ex. 18 Om Sverige i ett senare skede går med i EMU räknar Finanspolisen med att brottslingar 
kommer att utnyttja det stressade läget vid valutaövergången. Mängden transaktioner och 
växlingar som ska ske vid den här perioden kan leda till att förfalskade postväxlar och sedlar 
kommer i omlopp. (DN 15.8.2001) 

 

I tabell 6 presenteras fördelningen av substantiv och verb när materialet för respektive tidning 

betraktas som helhet. Som synes är inte heller tätheten substantiv + verb konstant i 

tidningarna. Ord av andra ordklasser förekommer alltså oftare i EU-reportagen i Dagens 

Nyheter än i Hufvudstadsbladet. DN:s låga kvot tyder på verbal stil men verbandelen är ändå 

inte så hög. EU-reportagen i Hbl däremot har högre andel verb, vilket lika gärna kunde betyda 

verbal stil, men också substantivandelen är relativ hög varför kvoten blir högre. Stilen kan 

trots allt anses vara nominal som alltid är lite krångligare än den verbala stilen. 

Substantivandelen är ändå så pass låg att det inte kan talas om någon krångelsvenska eller 

substantivsjuka, när det gäller EU-reportage. (Jfr Westman 1974: 90) 
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Tabell 6 Substantivandel, verbandel, andelen substantiv + verb av textmassan samt kvoten av substantiv/verb  
tidning substantivandel verbandel substantiv + verb substantiv/verb 

Hbl 26,1 16,6 42,7 1,6 

DN 24,6 16,4 41,0 1,5 

 

 
5 ABSTRAKTION 
 

Med abstraktion avses här de i sak- och facktexter vanliga faktorer som ofta gör att läsaren 

uppfattar en text som svår. Texten kan innehålla abstrakta ord vars betydelse inte är lika klar 

som hos konkreta ord, p.g.a. att ett abstrakt ord har ett stort betydelseomfång men ett litet 

betydelsedjup. Den offentliga skrivaren använder gärna abstrakta ord av olika orsaker. Kanske 

vill han uttrycka sina tankar så fint som möjligt och ge ett intryck att han är specialist på 

området  – de abstrakta orden har ju högre status än de vanliga, konkreta orden. Samtidigt 

försöker skrivaren kanske dölja att han faktiskt inte så väl behärskar det område som han ska 

behandla. En hög abstraktionsnivå kan också bero på att stilen i texten är opersonlig med 

många passivformer. Orsaken till opersonlighet kan vara, att skribenten vill hålla distans till 

dem han skriver om. Med hjälp av passiveringar kan han se dem som fall, inte som riktiga 

människor. (Sahlquist 1984: 52-53) Begreppet abstraktion innebär m.a.o. alla sådana faktorer 

som gör en text mindre konkret p.g.a. att man rör sig på ett allmänt plan utan detaljer och 

enskildheter.  

 

Abstraktionerna kan ibland också vara till fördel för både skribenten och läsaren. Den ena 

behöver inte skriva och den andra behöver inte läsa sådant som är betydelselöst med avseede 

på handlingen. Med en god abstraktion kan man m.a.o. använda kortare uttryck än med de 

andra uttryckssätten (Wellander 1974: 61). Wellander (1974: 61-67) varnar dock för att 

överdriva abstraktionsgraden och uppmanar att använda abstrakta uttryck endast vid behov så 

att de inte försvårar läsprocessen alltför mycket. Jag har valt att mäta abstraktionsnivån hos 

EU-reportagen med ord som slutar på –ande eller –ende, passiva verbformer, tids- och 

rumsadverbial och första och andra personens pronomen.  

 



5.1 Ord på –ande och –ende  

 

Ett bra mått på abstraktion är andelen ord med suffixet –ande eller –ende, eftersom de 

vanligen har en abstrakt betydelse (se t.ex. Nordman 1992: 94, Loman 1964:155) De är ofta 

verbalsubstantiv, men kan också tillhöra andra ordklasser som t.ex. prepositioner och particip. 

På grund av detta har jag i analysen inte tagit ord med några andra ändelser (t.ex. –ing/–ning2   

med hjälp av vilka bara bildas substantiv).  

 

Gemensamt för alla ord på –ande och –ende är att de ersätter ett uttryckande verb. Nordman 

(1992: 94) konstaterar att avledningar på –ande eller –ende normalt har en abstrakt nyans 

därför att de oftast utgår från en bildlig betydelse hos verbet. Enligt Loman (1964: 155) är 

användningen av suffixet –ande mer en stilistisk fråga än ett centralt ordbildningselement. 

Wellander (1974: 81) framhåller att en typisk konstruktion av substantiveringar i offentliga 

texter är verbalsubstantiv på –ande eller –ende med obestämd artikel och objekt som är 

anknutet genom prepositionen av. Sådana här substantiveringar  förekommer då och då också 

i EU-reportage. Exempel på dessa är kombinationer som ”ifrågasättanden av affären” (DN 

24.8.2001), ”avskaffandet av mjölkkvoter” (Hbl 12.3.1999) och ”avslöjanden om omfattande 

fusk” (DN 4.3.1999). 

 

EU-reportagen i mitt material har dock med hänsyn till ämnet ett oväntat lågt antal ord på      

–ande och –ende. Ingen av de undersökta tidningarna har över 1 % av dessa ord i hela 

textmassan. Av tabell 7 framgår de exakta andelarna för respektive tidning. 

 
Tabell 7 Ord på -ande/-ende; antal samt andel av löporden 

tidning år antal löpord antal ord på –ande/–ende  andel av löporden 

1999 8492 75 0,9 % Hbl 

2001 11119 95 0,9 % 

1999 7409 60 0,8 % DN 

2001 8220 48 0,6 % 

 

                                                           
2 ingår i substantiv i kapitel 4.1 
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Hbl har exakt samma andel för båda åren, medan DN innehåller något färre ord på –ande och 

–ende år 2001. Även om andelarna är rätt små i båda tidningarna, visar siffrorna att det i Hbl 

oftare används uttryck med dessa suffix. Värderna för år 2001 visar en betydlig skillnad 

mellan tidningarna, då Hbl innehåller 33,3 % fler ord på –ande/–ende.  Här kan jag tyvärr inte 

jämföra mina resultat med tidigare undersökningar eftersom varken Westman (1974) eller 

Strand (1984) har betraktat ord med ändelsen –ande/–ende som en enhetlig grupp.     

 

De flesta av orden med suffixen –ande/–ende i EU-reportagen är verbalsubstantiv som 

beslutsfattande, misstroende, förtroende, uppförande, avgörande, införande osv. Det 

förekommer dock också particip som motsvarande, blivande, och kommande samt 

prepositioner  som beträffande, angående och gällande. Långa prepositioner av den här typen 

kan ofta ersättas med korta prepositioner som vanligen passar t.o.m. bättre än de långa 

(Ehrenberg-Sundin m.fl. 2000:101, Wellander 1974: 54), och dessutom är betydligt mera 

lättlästa: 

 

Ex. 19 Beträffande dagligvaruhandeln är konkurrensen mycket liten. (Hbl 12.3.1999) 
 

Ex. 20 Det var den 2 augusti som intervjun med utrikeshandelsminister Kimmo Sasi publicerades i 
tidningen Aamulehti där han bland annat efterlyste mera öppenhet beträffande organisationer. 
(Hbl 30.8.2001) 

 
 
I ovanstående exempel har prepositionen beträffande använts helt i onödan. Den kan i ex. 19 

ersättas med prepositionen i och i ex. 20 med prepositionen från. Trots att sådana här långa 

prepositionsuttryck inte är alltför vanliga i EU-reportagen, råder det ändå en viss benägenhet 

att reportrarna väljer ett mera komplicerat uttryck än som behövs, eftersom en stor del av 

uttrycken med –ande/–ende kan omskrivas på enklare sätt.  

 

Ibland kan en flitig användning av ord på –ande/–ende åstadkomma uttryck som skorrar för 

örat när man läser dem högt: 

 

Ex. 21 EU-delegationen skulle också senare under sitt besök träffa fyra framträdande oliktänkande. 
(Hbl 24.8.2001) 

 

Wellander (1947: 120) har också fäst uppmärksamhet vid sådana här ”oskönheter” i språket 

och påpekar att man ”skulle vinna mycket i klang och tillgänglighet om författarna vande sig 
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vid att läsa upp varje stycke högt, innan det slutgiltigt godkändes”. Någon större påverkan på 

läsbarheten har ord på –ande och –ende ändå knappast i EU-reportagen, eftersom en stor del 

av dem är helt vanliga ord som man möter i de flesta svenska texter.  
 

5.2 Passiveringsgrad 
 

Passiv uppfattas vanligen som en mera komplicerande faktor i språket än aktiv. Nordman 

(1992) framhäver att när man vill hålla framställningen på ett opersonligt och sakligt plan, 

lönar det sig att använda passiva verbformer. En sådan här opersonlig stil med många 

passivformer medför dock långa meningar och tunga satskonstruktioner utan att ge något mer 

information om ämnet. (Nordman 1992: 76) När aktiva verb görs om till passiva verb 

försvinner ofta viktig information ur texten och det blir oklart vem som gör vad (Ehrenberg-

Sundin m.fl. 2000: 23). Hellspong & Ledin (1997: 70) har också varnat för den opersonlighet 

som en flitig passivanvändning orsakar. Nordman (1992: 76) påpekar dock att många 

passivformer inte ensam gör texten mer komplicerad, utan det krävs också andra faktorer.  

 

Enligt Strand (1984: 81) förekommer passivum särskilt i stel och formel prosa. Också 

Liljestrand & Arwidson (1979) framhäver att passivformen är typisk i skriftspråket och i 

synnerhet när den förekommer med agent. Det positiva med passiv är att man kan placera ett 

viktigt ord i början av satsen. Man borde dock inte använda passivformen (i synnerhet s-

passiv) i onödan, d.v.s. utan stilistisk motivering.  (Liljestrand & Arwidson 1979: 117) 

Politiska och ekonomiska frågor är som bekant sådana där man gärna vill hålla distans till 

dem man skriver om. I exempel 22 har s-passiv använts på ett för det politiska språket typiskt 

sätt:  

 
Ex. 22 Slutresultatet efter den nattliga manglingen blev att reformen av mjölksektorn sköts upp till år 

2003, varefter garantipriset sänks med 15 procent. Dessutom förverkligas sänkningen av 
spannmålspriserna med 20 procent i två steg i stället för ett såsom ursprungligen planerades. 
(Hbl 12.3.1999)  

 

Med det som har sagts ovan som utgångspunkt skulle man kunna anta att det finns ett stort 

antal passivformer i EU-reportagen. I tabell 8 kan man dock se att så är inte fallet. Resultaten 

visar passivförekomster under 2 % för båda tidningarna, beräknade på alla ord. Intressant är 

dock den relativt stora skillnaden mellan andelarna för Hbl. År 1999 innehåller reportagen 
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hela 49,3 % fler passivformer av alla verb än år 2001.  Är det slumpen som avgör i det här 

fallet eller har reportrarna i Hbl verkligen oftare börjat använda aktiva än passiva verbformer?   

 
Tabell 8 Passiva verbformer; antal, andel av löporden samt andel av alla verb.    

tidning år antal andel av verben andel av löporden 

1999 138 10,0 % 1,6 % Hbl 

2001 126 6,7 % 1,1 % 

1999 87 7,5 % 1,2 % DN 

2001 103 7,7 % 1,3 % 

 

Jämfört med Hans Strands (1984: 175) resultat är mina siffror trovärdiga bortsett från 

reportagen i Hbl år 1999. Strand har fått procenttalet 1,2 % för morgontidningar, när 

passivformerna är beräknade på alla ord. Passivformernas andel av alla verb i hans 

undersökning är 7,0 %. I Westmans (1974: 95) undersökningar är passivandelen 1,45 % av 

textmassan och 8,7 % av verben i tidningstexter. Detta är på sätt och vis lite överraskande 

eftersom man kunde anta att EU-reportagen i morgontidningar innehåller fler passivformer än 

tidningstexter i allmänhet, just p.g.a. att politiken är ett ämne där man vanligen rör sig på ett 

opersonligt plan. 

 

Några helt säkra slutsatser kan man knappast dra varken om ord på –ande/–ende eller om 

passivbruket i reportagen eftersom andelarna är så små. På basis av de här två faktorerna 

tycks reportagen i Hbl i alla fall vara lite mera svårlästa än i DN när man betraktar materialet 

som helhet. 
 

5.3 Tids- och rumsadverbial 
 

Ett av de särdrag som tyder på en mer abstrakt text är den ringa mängden tids- och 

rumsadverbial. Det är nämligen så att vi uppfattar som konkret allt som fysiskt existerar på en 

viss plats vid en viss tid. (Hellspong & Ledin 1992: 79-80) På så sätt blir texten också mindre 

konkret ju färre tids- och rumsadverbial den innehåller.  
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Tabell 9 Tids- och rumsadverbial; antal samt andel av löporden  

tidning år antal löpord antal tids- och rumsadverbial andel av löporden 

1991 8492 414 4,9 % Hbl 

2001 11119 535 4,8 % 

1991 7409 386 5,2 % DN 

2001 8220 382 4,6 % 

 

Som tabell 9 visar är de två delmaterialen ur Hbl nästan konstanta med avseende på andelen 

tids- och rumsadverbial, medan det i DN finns mer variation mellan materialen. När de 

undersökta tidningarna jämförs med varandra finns det dock ingen skillnad mellan andelarna 

tids- och rumsadverbial. Reportagen i båda tidningarna innehåller i genomsnitt 4,9 %  

adverbial i fråga när materialet för respektive tidning betraktas som helhet. Följande 

textstycken är exempel på användningen av tids- och rumsadverbial i EU-reportagen. Det ena 

innehåller många hänvisningar till tid och rum medan det andra helt saknar adverbialen i 

fråga:  

 

Ex. 23 På mångdag inleds ett EU-finansierat projekt som går ut på att förbättra människors hälsa och 
miljöns tillstånd i de områden som drabbades värst av det radioaktiva nedfallet från 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986. EU:s presstjänst informerade om projektet i går. [---] En 
av enheterna i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina exploderade den 26 april år 1986. 
Ukrainska källor hävdar att tusentals personer i omgivningen dött genast eller senare till följd av 
strålningen. Kalkylerna om hur många personer som dött eller kommer att dö på olika håll i 
Europa av det radioaktiva nedfallet efter olyckan växlar. (Hbl 26.8.2001)  

  

Ex. 24 Skattebetalarnas chanser att vinna målet är svåra att bedöma. Föreningen måste visa på konkreta 
fall där människor tvingas flytta på grund av den omräkning som har gjorts. Regeringen kommer 
dock sannolikt att hänvisa till den begränsningsregel som finns just för att fastighetsägare med 
höga taxeringsvärden men låga inkomster inte ska behöva flytta. (DN 28.8.2001) 

 

Exemplen ovan visar tydligt dimensionen konkret – abstrakt. När tids- och rumsadverbial inte 

används blir texten genast svårare för läsaren att gestalta därför att det blir oklart när och var 

handlingarna äger rum.   

 

Enligt Westman (1974:151) är tids- och rumsadverbialens andel av löporden 5,9 %. Sålunda 

verkar EU-reportagen ur den här synvinkeln ha något större abstraktionsgrad än allmänna 

tidningstexter. Därmed kan också andelen tids- och rumsadverbial för sin del anses ha 

betydelse för svårighetsgraden hos EU-reportagen.  
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5.4 Första och andra personens pronomen 
 

På samma sätt som antalet tids- och rumsadverbial fungerar också antalet pronomen första 

och andra person som markör för om en text är mera konkret eller abstrakt (Hellspong & 

Ledin 1992: 79). Ju mera sällan dessa pronomen förekommer i texten desto abstraktare borde 

den vara. Liljestrand (1992: 49) konstaterar också att det beror på stilen i hur pass stor skala 

man använder pronomen. Kanslispråket saknar pronomen nästan helt på grund av sitt 

opersonliga språkmönster.  

 

Sahlquist (1984: 77) har förklarat orsakerna till den opersonlighet som i allmänhet råder i 

offentliga sammanhang. Hon konstaterar att om skrivaren undviker pronomenet jag vill han 

antagligen hålla sig anonym av en eller annan orsak. Det kan vara så att texten handlar om 

något som skrivaren anser som omoraliskt eller oetiskt. Då är det bra att man inte behöver 

skriva jag. I offentliga sammanhang är det alltid förvaltningen som agerar. Tjänstemännen 

ansvarar inte för något utan allt sker i organisationens namn. Nyckelorden i det här 

sammanhanget är alltså objektivitet och neutralitet som skapas just genom frånvaron av 

personliga pronomen.   

 

Orsaken till att skrivaren undviker andra personens pronomen är oftast att han skriver till 

människor som han inte känner. Det är lättare att ”tala rakt ut i luften” än att tala till någon 

bestämd person eller grupp, i synnerhet när det föreligger en risk att saken inte ens angår den 

tilltalade. Efter det att duandet har blivit allmännare har det å ena sidan också blivit lättare att 

prata med andra människor. Å andra sidan kan duandet också låta simpelt och vulgärt. När det 

känns att inte heller ni låter bra är det enklaste sättet att helt lämna bort dessa pronomen. 

(Sahlquist 1984: 77)  

 

Strand (1984: 81-82) konstaterar att första och andra personens pronomen är en markör för 

sändar- och mottagarroller, men påpekar att första personens pronomen också kan syfta på 

andra personer. Därför är det viktigt att inte likställa sändar- respektive författaruttryck med 

varandra. Ett typiskt drag i reportage är ju att författaren ”lägger orden i munnen på andra 

personer genom citat eller en replik”. Strands undersökning har visat att av pronomenen jag 
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och vi är bara 12 % författarrelaterade3 i reportagen i morgontidningar. Också andra 

personens pronomen kan användas på många sätt. Det behöver inte alltid vara så att 

författaren tilltalar läsaren. Rätt ofta är det nämligen författaren som  tilltalas eller så tilltalar 

författaren någon annan än läsaren (t.ex. intervjusituationer). (Strand 1984: 83-84)

    

Vid analys av första och andra personens pronomen i EU-reportagen har jag räknat alla 

förekomster av jag, mig, min, mitt, mina, vi, oss, vår, vårt, våra samt alla förekomster av du, 

dig, din, ditt, dina, ni, er, ert, era. Av dessa svarar jag och vi för 85,5% av alla belägg när 

materialet betraktas som helhet. Mitt, ditt, dina, ni, er, ert och era saknas helt i materialet. När 

det gäller EU-reportage används första och andra personens pronomen nästan helt i citat och 

repliker. Det finns bara ett par exempel där jag är författarrelaterat. Följande exempel ger en 

uppfattning om hur första personens pronomen fungerar i EU-reportagen: 

 

Ex. 25 - [...] Man ska inte vara överdrivet rädd för att bilda ett gemensamt nordiskt block, men på 
samma gång måste Finland hålla en egen profil. Vi har en bättre image  i EU än Sverige. Vi kan 
samarbeta på vissa områden och också visa det, men vi har inget intresse av att bilda ett block i 
alla frågor. (Hbl 27.8.2001) 

 

Ex. 26 Sextiosjuårige Staffan Burenstam Linder ilsknade till över frågor om han kan locka till sig 
ungdomsröster: - Jag tror faktiskt det är bra att ha erfarenhet i bagaget. Och gäller det att springa 
ikapp eller hoppa höjd tror jag faktiskt jag kan utmana dom flesta förstanamnen! (DN 
11.3.1999)  

 

Av tabell 10 framgår att andelarna pronomen första och andra personen är rätt små. Värdena 

för DN ligger närmare varandra jämfört med värdena för Hbl som avsevärt skiljer sig från 

varandra. Siffrorna är kanske ändå inte så pålitliga, vilket dels kan bero på att andelarna är rätt 

små, dels att de flesta av pronomen inte är författarrelaterade. Slumpen kan alltså också ha 

spelat en stor roll i det här sammanhanget. Att reportage i Hbl år 2001 har flest förekomster 

av pronomen första och andra personen kan bero på att delmaterialet i fråga råkar innehålla 

fler reportage med citat och repliker. Resultatet visar i alla fall att EU-reportagen har ett litet 

antal pronomen första och andra personen, vilket tyder på en mera svårläst stil.    

 

 

 

 

                                                           
3 dvs. författaren träder fram som sändare 
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Tabell 10 Första och andra personens pronomen; antal samt andel av löporden 

tidning år antal löpord antal pron. 1. och 2. pers.  andel av löporden 

1999 8492 39 0,5 % Hbl 

2001 11119 86 0,8 % 

1999 7409 49 0,7 % DN 

2001 8220 47 0,6 % 

       

Westman (1974:86) har fått procentandelen 0,7 % för första och andra personens pronomen i 

tidningstexter, vilket motsvarar mitt värde för DN. Strands resultat (1984:82) däremot avviker 

en hel del från såväl Westmans som mitt resultat. Hans material för reportagen i 

morgontidningar innehåller 1,4 % första personens och 0,1 % andra personens pronomen av 

löporden. Tillsammans blir andelen 1,5 % av löporden. Vad detta kan bero på har Strand inte 

kommenterat mer än att reportagen är relativt sändarinriktade med många anföringar och 

repliker (Strand 1984: 87). Slumpen kan antagligen inte heller ha påverkat resultatet eftersom 

skillnaden mellan undersökningarna är så här stor.   
 
 
 
6 SVÅRA ORD 
 
Ordförståelsen spelar inte heller någon underordnad roll för läsbarheten och i synnerhet för 

begripligheten. Finns det många svåra ord i texten, är det självklart att läsprocessen försvåras. 

Det har också tidigare gjorts undersökningar som gäller svåra ord. Till de mest kända hör 

Frick & Malmströms Språkklyftan (1976) där de har redogjort för resultaten av en 

undersökning där förståelsen av 700 olika ord testades med försökspersoner. Några år senare 

gjorde Josephson (1982) en motsvarande undersökning med svåra ord från politiska, 

ekonomiska och sociala sammanhang. Ordfrekvenser har studerat först och främst Sture Allén 

(1972) som bl. a. har kartlagt de tio tusen vanligaste löporden ur svenska morgontidningar. 

 

Frick & Malmström (1976: 8) framhäver att det är svårt att säga hur mycket ordvalet påverkar 

begripligheten, men ett faktum är att ju fler svåra ord en text innehåller desto större blir risken 

att framställningen blir tung. Sheiki (1998) har gjort en mindre läsarundersökning där hon 

testade svårighetsgraden hos EU:s vitböcker och svenska regeringspropositioner med 80 
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försökspersoner. Den främsta orsaken till att texterna upplevdes som svåra var enligt mer än 

hälften av försökspersonerna ”svåra ord”. 

 

Det är inte lätt att ge en enhetlig definition på vad som anses som ett svårt ord. Varje enskild 

läsare har sina egna svårigheter i förståelseprocessen av ord. Sahlquist (1984: 40) har skilt åt 

fyra olika orsaker som gör orden svåra för läsaren: ålder (t.ex. ålderdomliga ord och moderna 

främmande ord), längd (t.ex. sammansatta ord och förkortningar), betydelseomfång (t.ex. 

fackord och abstrakta ord) och laddning (värdeladdade ord). Det som jag i den här 

avhandlingen avser med ett svårt ord är ett ord som har en eller fler av de följande 

egenskaperna: 

 

1. Ordet är ett lånord som har icke-germanskt ursprung och därför är svårt för den 

svenskspråkiga läsaren. 

2. Betydelsen av ordet kan lätt feltolkas t.ex. på grund av förväxling med ord som har nästan 

likadan uttryckssida, med ord som har motsatt betydelse eller med ord som berör samma 

område. 

3. Ordet är en fackterm och kan därför vålla missförstånd eller begriplighetsproblem. 

4. Ordet är ett nyord vars betydelse inte har hunnit bli klar för läsaren. 

5. Det är frågan om ett ovanligt initialord som saknar förklaring. 

  

Olle Josephson (1982) har i sin undersökning av svåra ord påpekat att läsaren genomgår ett 

slags sökprocess vid förståelsen av ord. När vi möter ett ord som vi inte genast kan tolka, 

börjar vi ofta medvetet söka upp dess betydelse i långtidsminnet. Enligt Josephson påverkas 

sökprocessen av fyra olika faktorer: 1) fysiologiska egenskaper hos mottagaren, 2) 

mottagarens tidigare erfarenheter 3) egenskaper hos språksituationen och 4) språkliga 

egenskaper hos ett svårt ord. (Josephson 1982: 32-33). På samma sätt som Josephson i sin 

undersökning, koncentrerar jag också mig i detta kapitel på den fjärde punkten och 

presenterar sådana egenskaper hos ett ord som kan försvåra förståelseprocessen och på så sätt 

påverka läsbarheten också begripligheten av hela texten. 

 

Även om förståelseprocessen av svåra ord skiljer sig från person till person beroende av olika 

faktorer som utbildning, ålder, yrke, kön osv., fungerar dock de konstanta språkliga 

egenskaperna hos ett ord på ungefär samma sätt hos varje individ. Därför är det också möjligt 
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att kvantitativt undersöka hur orden förstås. (Josephson 1982: 33) Till de viktigaste 

egenskaperna hos ett ord, när det gäller att förstå det, hör enligt Josephson (1982: 78) 

frekvens, uttryck, kontext och innehåll. I samband med att de svåra orden presenteras, påpekar 

jag om någon av de här egenskaperna spelar en central roll vid förståelsen av de enstaka 

orden.  

 

Vid undersökningen av svåra ord i EU-reportagen har jag först kartlagt alla svåra ord i 

materialet genom att notera de ord som jag tror kan orsaka svårigheter för den normale 

tidningsläsaren. Jag måste här påpeka att det i det här sammanhanget gäller löpord, alltså ett 

svårt ord räknas varje gång det förekommer i texten. Därefter räknar jag de procentuella 

andelarna svåra ord av hela textmassan för respektive tidning och respektive år. Metoden kan 

kännas lite subjektiv, men den ger ändå en ungefärlig uppfattning om hurdan svårighetsgrad 

EU-reportagen har beträffande ordförrådet. För det andra har jag bland de svåra orden valt 40 

ord som har testats med försökspersoner. I kapitel 6.3 presenterar jag testresultatet genom att 

dela in de testade orden i ämneskategorier. I kapitel 6.5 betraktas slutligen ännu en grupp 

svåra ord som förekommer i EU-reportagen – initialord. De jämförelser som jag gör mellan 

min undersökning och tidigare studier, baserar sig på Frick & Malmström (1976) och 

Josephson (1982), eftersom försökspersonerna i dessa är vuxna AMU-elever (deltagare i 

Arbetsmarknadsstyrelsens kurser vid AMU-centrerna) som kan anses motsvara mina fp på 

polisskolan. Josephson har dessutom testat orden med hjälp av gymnasister och 

grundskoleelever. 

 

6.1 Fördelningen av svåra ord 
 
Även om inte alla EU-reportagen i undersökningsmaterialet procentuellt innehåller en stor 

andel löpord som kan anses vålla problem vid läsningen, så finns det i alla fall en massa ord 

vars betydelse inte är klar för läsaren. Varje gång läsaren möter ett ord som hon inte känner, 

störs läsprocessen p.g.a. att hon måste fundera på dess betydelse. I och med detta uppstår 

naturligtvis också begriplighetsproblem gällande hela reportaget i fråga.  

 

Undersökningsresultat i fråga om de svåra orden varierar betydligt både mellan tidningarna 

och åren. Av diagram 13 framgår att Hbl har ett klart överskott svåra ord år 1999, jämfört 

med DN. Den genomsnittliga procentandelen svåra ord i reportagen är för Hbl 4,5 % och för 
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DN 3,2 %. Om ett enskilt reportage innehåller över 10 % svåra ord av hela textmassan, 

betyder det enligt min åsikt redan så stora svårigheter för läsaren att det nästan är omöjligt att 

få någon begriplig information av ämnet. Delmaterialet för Hbl år 1999 har två reportage som 

överskrider denna 10 % gräns, medan reportaget som innehåller flest svåra ord i DN har en 

procentandel på dryg 8 %.  

 
Figur 13 Svåra ord  år 1999; andel av totalantalet ord per reportage 
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År 2001 råder en helt annan situation: Reportagen i DN innehåller klart fler svåra ord än 

reportagen i Hbl, vilket framgår av diagram 14. Reportagen i Hbl har i medeltal 2,6 % svåra 

ord av löporden, medan motsvarande siffra för reportagen i DN är 3,5 %. Jämfört med år 

1999 har andelarna svåra ord kraftigt minskat i Hbl, medan användningen av svåra uttryck i 

DN har stannat på ungefär samma nivå som tidigare. När materialet betraktas som helhet för 

respektive tidning innehåller EU-reportagen i genomsnitt 3,6 % svåra ord i Hbl och 3,4 % i 

DN.  Det är klart att min subjektiva undersökningsmetod kan påverka resultaten, men av det 

som sagts ovan att döma kan Hbl anses innehålla något fler svåra ord än DN.      
 

Figur 14 Svåra ord 2001; andel av totalantalet ord per reportage 
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Anmärkningsvärt i diagrammen 13 och 14 är det ringa antalet reportage som inte innehåller 

svåra ord. År 1999 finns det bara ett reportage i Hbl där alla ord kan anses vara lätta och 

tillgängliga för läsaren. År 2001 finns det inte heller många reportage med procentandelen  0 

% för svåra ord, Hbl fyra och DN ett reportage. I grova drag kan man alltså säga att över 90 % 

av EU-reportagen i båda tidningarna innehåller svåra ord.  

 

6.2 Läsarundersökning 
 

När jag för första gången läste reportagen i undersökningsmaterialet lade jag märke till att det 

användes ord vars betydelse inte helt och hållet var klar för mig. Orden kanske tycktes vara 

bekanta men jag kunde inte säga vad de egentligen stod för. Då fick jag en idé om en 

läsarundersökning där jag skulle testa svåra ord i EU-reportagen med hjälp av 

försökspersoner. Testgruppen behövde vara svenskspråkig, vilket begränsade valet av 

lämpliga försökspersoner, för undersökningen skulle utföras i Tammerfors. Därför tog jag 

kontakt med polisskolan och den lärare som är ansvarig för svenskspråkig undervisning, och 

frågade om en sådan här undersökning var möjlig att utföras bland de svenskspråkiga 

studerandena. Läraren var genast villig att hjälpa till och åtog sig även genomförandet av 

undersökningen genom att dela frågeformulären till studerandena under sina egna lektioner.   

 

Försökspersonerna (fp) i undersökningen är 43 studerande på Tammerfors polisskola (12 

kvinnor och 31 män) som alla har svenska som modersmål. 27 studerande har 

gymnasieutbildningen bakom sig och 7 av dem har dessutom skaffat sig någon 

yrkesutbildning. Bara yrkesutbildning har 16 tillfrågade. Alla har alltså någon utbildning efter 

grundskolan, men ingen har universitetsstudier bakom sig.  

 

Varje fp har fått ett formulär med 33 meningar som är hämtade från EU-reportagen i mitt 

material (se bilaga IV). Meningarna innehåller sammanlagt 40 kursiverade ord att förklara 

(några meningar har två ord att förklara). Fp ska alltså skriva ned en synonym eller en längre 

förklaring till svåra ord som står i en kontext. Orsaken till att orden presenteras i ett 

sammanhang är att många ord kan ha flera betydelser. Sammanhanget hjälper till att ta reda 

på hur fp tolkar just de särbetydelser som orden har i en viss mening. Dessutom underlättar 

kontexten också för de tillfrågade att uppfatta det svåra ordet. 
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Vid bedömningen av svaren har jag följt Fricks & Malmströms (1976: 13-14) sätt att fördela 

svaren på rätta och felaktiga svar. Däremot har jag inte använt kategorin ”delvis rätta svar”, 

utan placerar svaren fallvis i rätta eller felaktiga svar.   

 

1. Som rätta svar har räknats svar som ger en godtagbar förklaring, dvs. svaret visar att fp vet 

vad ordet betyder, även om ordformen i svaret inte är helt rätt. 

2. Som felaktiga svar har räknats klara feltolkningar och helt obesvarade frågor. Andelarna 

felaktiga svar presenteras ordvis (figurer 15-18). Helt ”tomma” punkter i frågeformuläret 

utgör ca 34 % av svaren, dvs. i genomsnitt var tredje fråga står utan förklaring.  

 

Till skillnad från Fricks & Malmströms studie har fp i min undersökning inte frågats om de 

tror sig veta betydelsen av ordet eller inte. 

 

6.3 De undersökta orden 
 

De ord som har valts till undersökningen är till stor del sådana som används i politiska och   

ekonomiska sammanhang samt i EU-sammanhang. Flera av dem är alltså specialtermer, t.ex. 

courtage, vänsterkoalition, bilateral, trasaktioner, betalningsbalansunderskott, konsensus 

osv. Några av de här undersökta orden används dock också allmänt, t.ex. objektiv, statisk,  

preliminär, provocerande osv. Frick & Malmström (1976: 11) har i sitt studie av svåra ord 

valt att inte undersöka ”klart svårbegripliga specialtermer”. Journalisterna tycks ändå ha en 

viss förkärlek för dessa specialtermer och jag antar att också EU-reportage innehåller sådana 

relativt ofta. Därför anser jag att det är intressant att se hur fp tolkar dem och hur de sålunda 

påverkar läsbarheten och begripligheten.  

 

I det följande betraktas förståelsen av orden utgående från vilket sammanhang de används i. 

Vissa ord kan höra till flera ämnesområden (t.ex. ordet sanktioner kan anses vara ett både  

ekonomiskt och politiskt ord), men jag har placerat dem i den kategori som de tillhör i 

reportagen och frågeformulärets kontexter. De flesta av orden kan dessutom kallas 

främmande ord. Kapitel 6.3.4 handlar närmare om främmande ord och presenterar de ord som 

inte ansetts höra till någon av de andra ordgrupperna. Numren efter testorden syftar på den 

kontext där ordet står i frågeformuläret i bilaga IV. På grund av att det hade varit mycket 
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tidskrävande för försökspersonerna om alla svåra ord hade testats, innehåller frågeformuläret 

alltså bara en liten del av dessa (ca 15 %). I samband med de testade orden tar jag därför i 

betraktande också andra intressanta svåra ord som förekommer i reportagen. I kapitlet 6.3.5 

betraktas initialorden i reportagen. Till skillnad från de andra ordgrupperna, har initialerna 

inte testats med försökspersoner.  
 

6.3.1 Politiska ord 

 

Det har riktats mycket kritik mot politikernas språk särskilt p.g.a. att ordförrådet är för 

svårbegripligt och specialiserat. Man måste givetvis ta hänsyn till att ett visst mått av 

fackspråk alltid förekommer i politiska sammanhang, men om politikerspråket domineras av 

facktermer är kritiken berättigad. Politikerna är oftast själva medvetna om kritiken och 

försöker uttrycka sig mera begripligt. Huruvida de lyckas med detta eller inte har man olika 

åsikter om. (Nordin Thelander 1981: 1) 

 

En grupp av svåra ord i EU-reportagen är politiska ord dels därför att det oftast är politiker 

som uttrycker sig i EU-sammanhang, dels därför att verksamheten inom EU ju är av naturen 

politisk. Det används olika fackbegrepp och talas om politiska företeelser utan närmare 

förklaringar. Då blir det naturligtvis också allt svårare för läsaren att följa EU:s verksamhet, 

eftersom det krävs allt större kunskaper för att hålla sig orienterad. 
 
Figur 15 Politiska ord; procentandelen fp som inte känner ordets betydelse  
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I figur 15 presenteras de politiska ord som ingår i frågeformuläret. Som synes, kan 

majoriteten av de testade politiska orden anses vara svåra eller t.o.m. mycket svåra ord. Min 

egen definition, som gäller den här läsarundersökningen, av svårighetsgraden hos orden 
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framgår av tabell 11. Det betyder dock inte att siffrorna som presenteras här gäller hela den 

svenskspråkiga befolkningen. Man kan alltså inte påstå att 88,4 % av dem som har svenska 

som modersmål inte förstår ordet konsensus, eller att ordet policy är ett medelmåttigt ord med 

avseende på svårighetsgraden. Däremot har siffrorna syftet att fungera som utgångspunkt för 

läsarens eftertanke och att ge en antydan om att ordet kan innebära en risk att det inte förstås 

av alla. (Jfr Frick & Malmström 1976: 20)  

 
Tabell 11 Svårighetsgrad hos testordet enligt procentandelen fp som inte förstår uttrycket 

Procentandelen fp som inte förstår uttrycket Svårighetsgraden hos testordet 

0 – 19 lätt 

20 – 49 medelmåttigt svårt 

50 – 79 svårt 

80 – 100 mycket svårt 

 

Avreglering. (25 B). Med avreglering förstås att vissa regleringar tas bort från ett visst 

område i samhället (SOB). 60,5 % av svaren saknar förklaring. Feltolkningar: avvisning, 

nedskärning, avskrivning, minskning av hinder. 

 

Bilateral. (4). Allra svårast av de testade politiska orden är bilateral. Politiskt lexikon (PL) 

ger som exempel att: ”En bilateral överenskommelse ingås mellan två parter och är bindande 

för båda.” Ordet feltolkas av fp som övrig, icke direkt, ohållbar eller passiv, men de flesta av 

fp står frågande och har inte svarat någonting.  

 

Decentralisera. (9). Med verbet decentralisera avses vanligen att man sprider den politiska 

makten till olika håll av en stat, så att huvudstaden inte ensam har en dominerande ställning 

(PL). I EU:s fall betyder detta att makten fördelas på flera medlemsstater inom EU.  Ordet 

decentralisera ingår också  i Fricks & Malmströms (1976: 38) undersökning. Över hälften (ca 

55 %) av deras försökspersoner kände inte den riktiga betydelsen hos det här ordet. Den 

vanligaste feltolkningen hos såväl Fricks & Malmströms som hos mina fp är  centrera, alltså 

motsatsen till testordet. Josephson (1982: 57) har testat substantivet decentralisering. Bland  

vuxna försökspersoner (AMU-elever) är det i hans undersökning ca 65 % som inte känner 

ordets betydelse, vilket är en klart högre andel än i min undesökning. Hos Josephsons fp är 

det frekventaste felsvaret sammanfattning. 
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Dementera. (30). När man dementerar något betyder det att man officiellt vill meddela att 

några uppgifter som kommit till allmänhetens kännedom är osanna (SOB). Något fler än 

hälften av fp känner inte verbets betydelse. Den vanligaste feltolkningen är bekräfta som har 

motsatt betydelse. 

 

Intervenera. (3). När någon stat intervenerar någonstans i världen, betyder det att staten 

ingriper (med vapen) i inre angelägenheter för någon annan stat (PL). Frick & Malmström 

(1976: 64) har också testat ordet intervenera, där ca 77 % av fp svarar fel eller ”vet inte”. 

Ordet förväxlas hos Frick & Malmström med orden inventera och investera som påminner 

om testordet när de uttalas. I min test däremot saknas helt feltolkningarna, dvs. antingen 

förstår man ordet eller så har man inte svarat någonting.  

 

Konsensus (el. consensus). (19). Det näst svåraste av de testade politiska orden. Med 

konsensus, som relativt ofta används i politiska sammanhang, avses '(vilja till) enighet mellan 

parter (med motsatta intressen)' (SOB). Feltolkningar: majoritetens åsikt, rättigheter och 

godkännande. Merparten av fp har dock inte svarat någonting. 

 

Korruption. (21). Ordet korruption avser enligt Stövling (1971: 68) 'moraliskt fördärv i 

synnerhet inom politik och förvaltning, besticklighet, tagande av muta'. Korruption feltolkas 

av polisstuderandena t.ex. som uppror, motstånd och övertagning av maffian. Frick & 

Malmström (1976: 74) har testat verbet korrumpera som visade sig vara okänt för ca 60 % av 

de tillfrågade, alltså bara för ett par procentenheter fler än bland polisstuderandena. Bland 

felsvaren ingår hos Frick & Malmström bl.a. påverka, intaga, övertyga och leda bakom ljuset.  

 

Marginalisera. (5). Ett nyord som avser att något behandlas som överflödigt (NOB). Ordet 

används ofta i politiska sammanhang men också allmänt i arbets- och samhällslivet. De flesta 

som tolkat fel föreslår verbet minska som utbytesord, vilket inte passar eftersom det inte är 

frågan om storleken utan om att det som marginaliseras inte längre är nödvändigt. Andra 

feltolkningar: begränsa, splittra, få majoritet. 
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Policy. (15). Ett begrepp som av de politiska orden förstås bäst av fp, och placerar sig i 

kategorin ”medelmåttigt svåra ord”. I svenska språket står ordet vanligen för 'grundprinciper 

för ett företags eller en organisations handlande' (SOB). I frågeformuläret syftar policy också 

på tillvägagångssätt som grundar sig på vissa principer, dock inte i ett företags utan i Israels 

handlande. Eftersom några ordböcker anger också ordet politik som synonym till policy, har 

det bedömts som rätta i fp:s svar. Feltolkningar: inställning, ställningstagande, behandling av, 

bemötande av, reklam.  

 

Provocerande. (10). Verbet provocera (varav participet provocerande) används i betydelsen 

'reta till vrede, egga med avsikt till brott' (Stövling 1971:102). Uttrycket är det näst lättaste av 

de testade politiska orden. Orsaken kan vara att ordet provocerande numera används rent 

allmänt, alltså inte bara som politisk term utan också i andra sammanhang. Också kontexten 

spelar en viktig roll p.g.a. sin värdeladdning som underlättar förståelsen. Josephson (1982: 

151) påpekar att värdeladdningen hos ett ord ofta är det särdrag som fp söker hjälp av vid 

förståelseprocessen. I mening 10 råder en klart negativ värdeladdning som antagligen ger en 

vink om testordets betydelse. I ett par fall har ordet feltolkats som nedvärderande. Andra s.k. 

felsvar består av att man inte har gett något svar. I Frick & Malmströms (1976: 98) 

undersökning ingår substantivet provokation, som inte förstås av ca 60 % av fp. Feltolkningar 

är där bl.a. motstånd och uppror, alltså desamma som polisstuderandena föreslog som 

utbytesord till ordet korruption. 

 

I EU-reportagen uppträder också andra politiska ord som inte har testats med försökspersoner, 

men som antagligen vållar lika stora problem som de ovanstående orden. Några av dessa 

används oftare, andra mera sällan, men eftersom de så gott som alltid används utan 

förklaringar stör de läsprocessen varje gång läsaren stöter på dem. I det följande presenterar 

jag några av dessa ord i den kontext de står och ger en förklaring till orden. 

  

Allians är en mera främmande synonym till ordet förbund, och alliansfrihet betyder sålunda 

att man 'ställer sig utanför alla militära förbund'. Alliansfriheten i fred leder oftast till 

neutralitet i krig, vilket bl.a. är Sveriges utrikespolitiska linje (ex.27). (PL) 

 

Ex. 27  Ingen kräver det av oss och alliansfriheten har tjänat oss väl under mycket lång tid (DN 
11.3.1999). 
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Koalition är ännu ett ord för förbund eller allians. Mera detaljerat sagt förekommer begreppet 

koalition enligt PL ”i samband med regeringar, som består av ett förbund av olika partier.” 

Koalition kan vara en lösning för sådana partier som inte är tillräckligt starka för att kunna 

genomföra sin politik och bilda regering. (PL) Ordet vänsterkoalition (ex. 28) syftar alltså på 

flera vänsterpartier som står i ett förbund.  

 

Ex. 28 Polen har val den 23 september då en vänsterkoalition tros vinna (DN 29.8.2001). 

 
Lobby står för grupper som före en aktuell omröstning försöker påverka parlamentsledamöter, 

m.a.o. bedriver en s.k. korridorpolitik (PL). Lobbygrupper i ex. 29 har antagligen försökt 

medverka till att taxfree-handeln inte upphörde. 

 
Ex. 29 Men Åsbrink instämde med EU-kommissionens bedömning att avvecklingen av taxfree-handeln 

inom EU inte kommer att leda till de stora förluster av jobb som lobbygrupper och fackförbund 
hävdat (DN 13.3.1999).  

 

Geopolitik är ett begrepp som är använt av Rudolf Kjellen. Med geopolitik förstås teorin om 

hurdan inverkan geografiska förhållanden har på politiken. (PL) I ex. 30 förekommer 

adjektivformen geopolitisk, som i det här sammanhanget helt enkelt syftar på Rysslands 

geografiska läge nära Mellanöstern.    

 
Ex. 30 Michel sade att EU bör samarbeta med USA i sina strävanden att spela en större diplomatisk roll 

i Mellanöstern. Han tillade att också Ryssland måste vara med i överläggningsprocessen på 
grund av sin geopolitiska tyngd (Hbl 29.8.2001).  

 

Nepotism är en form av korruption och därför förekommer det här begreppet ofta i samband 

med ordet korruption (ex. 31). Med nepotism förstås enligt Stövling (1971: 87) en s.k. 

svågerpolitik som betyder att man gynnar särskilt yngre släktingar med tjänster och andra 

förmåner.    

 
Ex. 31 De nya reglerna är ett svar på den hårda kritiken från EU-parlamentet, som har klagat 

kommissionen för korruption, nepotism och andra former av missbruk (Hbl 4.3.1999). 
 
 

I bara ett par enstaka fall har man förklarat ordets betydelse: 

 

Ex. 32 En procyklisk politik betyder att då det kommer in pengar så sätter du dem i rullning och då det 
går dåligt så skär du ner. (Hbl 22.8.2001) 
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Ex. 33 En fransk modell om så kallade degressivitet, det vill säga gradvis sjunkande stöd, förkastades 
vid mötet [...] (Hbl 12.3.1999) 

 
 
6.3.2 Ekonomiska ord 
 

På samma sätt som politikerna har också de som jobbar inom företagsekonomin sina egna 

speciella facktermer. Både det politiska språket och ekonomispråket kan därför anses vara s.k. 

teknolekter, d.v.s. språkformer som specialisterna inom ett fackområde använder när de 

kommunicerar med varandra. Fackspråket är alltså ett allmänbegrepp som inkluderar i sig alla 

teknolekter. (Nordman 1992: 9) Inte sällan är det dock så att användningen av 

teknolekttermerna inte avgränsar sig till kommunikation mellan specialisterna, utan medierna 

vimlar av dessa för vanliga medborgare svårbegripliga ord. 

 

Ekonomi är nära anknuten också till EU, inte minst därför att de flesta medlemsländerna har 

anslutit sig till valutaunionen och fått en gemensam valuta, euro. Man kan alltså vänta att EU-

reportagen innehåller en del ekonomiska termer som kan vara svårbegripliga för den normale 

läsaren. Av figur 16 framgår att så också är fallet. Sex av de sju testade ekonomiska orden är 

så svåra att klart över hälften av fp står frågande och fyra av dem hör till kategorin mycket 

svåra ord.  
 

Figur 16 Ekonomiska ord; procentandelen fp som inte känner ordets betydelse  
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Betalningsbalansunderskott. (6). Det här ordet är svårt av flera orsaker. För det första är det 

ett långt ord, vilket redan i och för sig vållar problem. Ord som består av 14 bokstäver eller 
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fler anses som överlånga ord (Nordman 1992:54), vilket förstås innebär att de också är ännu 

svårare att läsa än de långa orden med mer än sex bokstäver (se s.16). För det andra är det 

frågan om en sammansättning som ökar komplexiteten. För det tredje är betydelseförhållandet 

mellan leden ofta oklart i sammansättningar. (Se s. 25-26; Om svårigheter att tolka 

sammansättningar se Josephson 1982: 144-148) Redan betydelsen av ordet betalningsbalans 

är säkert okänd för många. Ett lands betalningsbalans sammanfattar alla  dess ekonomiska 

transaktioner med utlandet under ett år (BEL). Råder det underskott i betalningsbalansen 

betyder det helt enkelt att landet har brist på pengar därför att bl.a. importen är större än 

exporten. Detta orsakar landet svårigheter med betalningar till utlandet. Det finns inga direkta 

feltolkningar, utan felsvaren består till stor del av de ”tomma” svaren. En av fp har dock 

föreslagit som betydelse ”dålig marknad” som är ett så intetsägande svar att det tolkas som 

felaktigt.     

 

Courtage. (29 B). Med courtage avses mäklararvode, dvs. mäklares ersättning för 

värdepappersaffärer (BEL). Som synes i figur 16, har det här ordet fått 100 % obegriplighet 

bland fp, m.a.o. ingen av de tillfrågade visste vad ordet betyder. Tre av fp har föreslagit vinst 

som utbytesord, men det måste anses som felsvar, eftersom det inte är frågan om den förtjänst 

som någon investerare får på aktieinnehavet. Courtage är sålunda också det allra svåraste 

ordet i hela frågeformuläret. 

 

Deflation. (1). Med deflation förstås sänkning av den allmänna prisnivån eller annorlunda 

uttryckt en uppgång av penningvärdet (BEL). Den vanligaste feltolkningen är att ordet 

förväxlas med dess motsats, inflation. Som felsvar anses också några delvis rätta svar som 

'motsats till inflation' eller 'har något med ekonomin att göra'. Även om man kunde anta att 

inflation och deflation är lika svåra uttryck båda två, har dock tidigare undersökningar 

(Josephson 1982) visat att ordet deflation är klart svårare att förstå än inflation. Orsaken är 

först och främst att inflation är ett mycket vanligare begrepp. Deflation är inte bland de        

10 000 vanligaste orden i tidningstexter, medan inflation står bland de 4 000 vanligaste (Allén 

1972). I Josephsons (1982: 117) studier har i genomsnitt 15 % av AMU-eleverna förstått 

betydelsen hos deflation. Andelarna rätta svar hos grundskoleeleverna och gymnasisterna är 

högre med 23 % respektive 35 %. Detta är ett av de undantag där okunnigheten om ordet är 

störst bland AMU-eleverna i Josephsons (1982) test. Vid ordet deflation motsvarar alltså 
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andelen gymnasister de polisstuderande som inte har vetat vad ordet betyder. Den vanligaste 

feltolkningen är densamma som hos mina fp, 'penningvärdet sjunker'. 

 

Intäktsposter. (29 A). Sammansättningen vållar de största problemen också i fråga om det 

här ordet. Båda leden är svåra att tolka; den första leden hör till ekonomiska fackbegrepp och 

den andra har flera betydelser av vilka det är svårt att välja den som passar i det här 

sammanhanget. Med intäkt avses '(penning)medel som inflyter till viss person eller 

organisation av enstaka ekonomiska åtagande eller för viss period' (SOB). Ordet post har sju 

olika betydelser av vilka bara en passar i den här sammansättningen: 'bokfört belopp i 

räkenskaper' (SOB). Som synonym till intäktsposter kan sålunda avses inkomstbelopp. Bara 

en av fp förstår hela uttrycket i min undersökning, vilket ger förstärkning åt det som har sagts 

om sammansättningarnas svårbegriplighet. Det finns några fall (20,9 % av fp) där fp har 

förstått ordet intäkt men feltolkat ordet post, varför slutresultatet är ett felsvar. Som 

feltolkningar av intäkt har ansetts vinst och dividend. 23,3 % av de tillfrågade är av den 

åsikten att post i  det här sammanhanget betyder källa eller ställe. Frick & Malmström (1976: 

65, 93) har testat båda orden som enkla ord. Intäkter förstår inte 40 % av fp och post är okänt 

för ca 20 % av de tillfrågade.  
 
Lukrativ. (24). Adjektivet lukrativ avser att något är 'mycket lönande' (SOB). Som 

utbytesord har föreslagits bl.a. följande: påhittad, olik, förfalskad, lätt, intressant, falsk.  

 

Retroaktiv. (11 B) Retroaktiv betyder att något 'verkar bakåt i tiden' (SOB). Ordet används 

ofta i ekonomiska sammanhang för att syfta på betalningar som kommer i efterskott. 

Feltolkningar vid adverbet retroaktivt: så småningom, med jämna mellanrum, passivt, 

regelbundet, tätare, oftare. 

 

Revidera. (17). Verbet revidera har två olika betydelser. Den ena är mera allmän och står för     

'förändra till ett modernare och effektivare tillstånd efter grundlig genomgång'. Den andra, 

som används i ekonomiska sammanhang, betecknar 'utföra ekonomisk genomgång och 

kontroll av'. (SOB) Det som ordet revidera egentligen står för i frågeformulärets kontext 

skulle kunna avses som en blandning av de ovanstående betydelserna. Eftersom det är 

kostsamma planer som har reviderats, måste det betyda att det först har utförts en grundlig, 

ekonomisk genomgång av planerna som sedan har förändrats till ett effektivare tillstånd. Som 
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rätta svar har jag här sålunda avsett ändra, gå igenom, planera om, och räkna om. Bland 

feltolkningar står t.ex. klargöra, kasta bort, minska, skära ned och förkasta, även om en del 

av dem kan anses som delvis rätta. Frick & Malmström (1976: 104-105) har testat båda 

betydelser var för sig, revidera (räkenskaper) och revidera (sin åsikt). I båda fallen är andelen 

fp som inte förstår uttrycket ca 60 %. I Josephsons (1982: 120) test står 80 % AMU-elever 

frågande, vilket motsvarar andelen polisstuderande i min test. 

 

Sanktioner. (11 A). Med pluralformen sanktioner avses 'tvångsåtgärder som är riktade mot 

en stat eller en organisation p.g.a. brott mot överenskommelser mellan parter'. Sanktionerna 

kan vara ekonomiska eller politiska. (SOB) Ordet förstås bland mina fp mycket bättre än 

bland fp i Josephsons tester (1982: 120), där bara 9 % av både AMU-eleverna och 

gymnasisterna kände ordets riktiga betydelse. Som utbytesord har där föreslagits 

förhandlingar. Orsaken kan vara att ordet har börjat användas oftare och därför har betydelsen 

blivit mera känd eller så känner polisstuderande bättre det här ordet som har med 

bestraffningar att göra. De frekventaste feltolkningarna av polisstuderandena är 

nedskärningar och minskningar. 

 

Transaktioner. (20). Det lättaste av de testade ekonomiska orden, ca 75 % förstår uttrycket. 

Transaktion står för 'ekonomiskt avtal eller mellanhavande (SOB)'. Rent spontant kan man 

dock påstå att ordet används oftast i betydelsen av överföring av pengar, alltså det som ordet 

penningtransaktion egentligen står för. Därför har jag godkänt alla svar som betecknar 

penningöverföring. Som felaktiga har bedömts orden sändningar, händelser, uttag, lyft och 

förhandlingar, samt förklaringen 'utbyte av vara mot kapital'. Svårbegripligheten hos ordet är 

klart större bland AMU-eleverna i Fricks & Malmströms (1976: 116) undersökning än bland 

mina fp: ca 70 % känner inte uttryckets egentliga betydelse, utan förväxlar det med transport. 
 
 
Det finns en del andra ekonomiska ord som står utanför frågeformuläret. De enligt min åsikt 

krångligaste orden är de som presenteras nedan: 

 

Konsumentprisindex (KPI) (ex. 34) används som ett mått på penningvärdets utveckling. Med 

hjälp av KPI mäts hur priserna höjs respektive sänks hos ett antal dagligvaror och tjänster. 

KPI beräknas varje månad av Statiska Centralbyrån. (BOE) 
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Ex. 34 Den höjning som till exempel det senaste konsumentprisindexet visar på går enligt Aalto-Setälä 
inte att förklara med euron. (Hbl 17.8.2001) 

 

Protektionistisk (av subst. protektionism) (ex. 35) betecknar något 'som har att göra med 

(ökning av) handelshinder' (SOB) Protektionism står alltså för 'åtgärder för att begränsa ett 

lands införsel av varor' (SOB). 

 

Ex. 35 Sverige, Finland och Danmark vill avlägsna handelshinder och utgör en motvikt till den 
protektionistiska traditionen med Frankrike i spetsen. (Hbl 27.8.2001) 

 

Nischbank (ex. 36) är ett nyord som betecknar 'bank som riktar sig till en speciell kategori 

kunder eller är inriktad på en speciell typ av tjänster' (NOB). Det är också typiskt att 

nischbankerna inte har vanliga lönekonton (BOE).  

 

Ex. 36 Som DN rapporterade i förra veckan har nischbankerna knaprat åt sig marknadsandelar på bland 
annat inlåning vilket fått storbankerna att höja sina räntor på en del inlåningskonton som tidigare 
knappt gav någon ränta alls (DN 21.8.2001). 

 

Emission i ex. 37 står för 'utsändande av värdepapper på marknaden' (SOB). 

 
Ex. 37 En ny lag ger Storebrand rätt att utvidga sitt aktiekapital med upp till 33,3 procent i en riktad 

emission. (Hbl 25.8.2001) 
 
 
 

6.3.3 EU-ord 
 
Även om både Finland och Sverige under flera år har hunnit vara medlemsländer i EU, tycks 

okunnigheten om unionen fortfarande vara rätt stor bland båda folken. Grovt sagt kan detta 

vara en följd av att de ord och uttryck som gäller EU används flitigt i alla möjliga 

sammanhang, men alltför ofta utgås det ifrån att de är bekanta för allmänheten och därför står 

de utan förklaring. Svårigheterna ökas också av att många EU-ord är ”gamla” ord med en helt 

ny särbetydelse. Till råga på allt är även utrikesministeriets infoblad om EU enligt Nikula 

(2001) så svårbegripliga för en genomsnittsläsare att det inte går att hämta begriplig 

information ur dem. Figur 17 presenterar svårighetsgraden hos de testade EU-orden. Bara ett 

av dem kan anses vara så pass känt för fp att det enligt min definition placerar sig i kategorin 

medelmåttigt svåra ord.  
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Figur 17 EU-ord; procentandelen fp som inte känner ordets betydelse 
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EU-delegation. (12). Med delegation förstås en ombudsgrupp som reser till utlandet för att 

med fullmakt företräda ngt (vanligen mera tillfälligt) (SOB). Inom EU utnämns en delegation 

av kommissionen4. Kommissionen ger delegationen ett uppdrag som denna förbereder i 

kommissionens namn. (Koivumaa 1995: 45) Ordet visade sig vara mycket svårt även om 

delegation enligt Allén (1972) hör till de 3 000 vanligaste orden i tidningstexter. De flesta av 

fp har inte svarat någonting, fast t.o.m. kontexten ger rätt mycket stöd. Feltolkningar: förbund, 

EU-organ, kommitté. För att förklaringen skall bli godkänd, måste det av svaret framgå att det 

är frågan om en resande grupp som har något uppdrag att utföra. Därför räcker det inte med 

bara grupp eller samling som svar.  

 

Direktiv. (18 B). Direktiv avser vanligen en anvisning från en myndighet om hur ett visst 

uppdrag ska utföras (SOB). I EU-sammanhang förstås med direktiv en regel som 

medlemsländerna är skyldiga att följa, men varje medlemsland får självt bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet, vanligen genom eget lands lagstiftning (Koivumaa 1995: 

56). Andelen fp som antagligen tror sig veta vad ordet betyder är större än vid de andra 

testade orden, eftersom antalet ”tomma” svar är litet (bara tre fp har inte svarat någonting). 

Mer än hälften av fp har dock tolkat fel. De vanligaste föreslagen är fördrag och förordning, 

vilket är något förvånande, eftersom kunnigheten i fråga om dessa ord inte heller är stor (se 

figur 17). Felaktigt har också bedömts lag p.g.a. att det är medlemsstaterna som stiftar lagar 

om direktiv (jfr. fördrag och förordning nedan).  

 

Fördrag. (16). Ett fördrag avser en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera länder i 

en större fråga (SOB). Utom Amsterdamfördraget har det inom EU slutits bl.a. 
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Maastrichtfördraget (dvs. fördraget om Europeiska unionen), Nicefördraget och 

Romfördraget enligt den stad som de har slutits i. Nikula (2000: 194) har betraktat ordet 

grundfördrag och konstaterar i anslutning till Kemppinen (1998) att eftersom EU saknar den 

typ av grundlag som nationella rättsordningar har, kan de fyra grundfördragen, som 

medlemsländerna bundit sig att följa, på basis av sin funktion avses som 'EU:s grundlag'. 

Dryg hälften (52 %) av fp anser också att ett fördrag står för lag, bestämmelse e. d. Dessa 

svar har jag dock ansett som felaktiga eftersom fördraget först och främst är ett avtal mellan 

medlemsstaterna. 

 

Förordning. Med förordning förstås i nationell rättsordning en underordnad lag som utan 

riksdagens medverkan stiftas av regeringen (SOB). Förordningen i EU är ett beslut som fattas 

av ministerrådet (EU:s ledande organ) och som tillämpas som sådant i alla medlemsstater. 

Förordningen är bindande för alla myndigheter och domstolar samt för alla enskilda 

medborgare och företag. (Koivumaa 1995: 39) Enligt min åsikt är förordning alltså det ord 

som står närmast begreppet lag i EU-sammanhang. Ungefär hälften av fp tolkar fel eller vet 

inte alls vad ordet betyder. Feltolkningarna består av svar som: rekommendation, riktlinje, 

anvisning, regel, lagförslag. 

 

Kommission. (18 A). Europeiska kommissionen är ett organ som består av 20 

kommissionärer som medlemsländerna utser vart femte år. Även om kommissionen liknar 

nationella regeringar fungerar den dock helt oberoende av dessa. Kommissionen ansvarar för 

EU:s stadgeenliga verksamhet. Dess uppgifter är bl.a. att utarbeta förslag till rättsakter och 

gemenskapsåtgärder, bevaka att grundfördragen följs av medlemsstaterna samt avge förslag 

till EU:s budget. (BEO) Som framgår av figur 17 känner de flesta fp inte ordets djupaste 

betydelse. 23,3 % av dem tror att kommissionen är EU:s ledande organ, vilket inte stämmer, 

eftersom det är ministerrådet5 som har högsta beslutanderätt inom EU. Många har också 

angett bara ordet grupp som svar, vilket är så intetsägande att det anses som felaktigt. Inte 

heller ordet EU-organ räcker som svar, utan det krävs en noggrannare förklaring. De svar där 

kommissionen sägs likna en regering har jag dock bedömt som rätta. Några fp har antagligen 

förväxlat kommissionen och Europaparlamentet6 med varandra då de angett 'en sorts riksdag' 

                                                           
5 Om ministerrådet, se s. 58 
6Europaparlamentet består av ledamöterna som i demokratiska direkta allmänna val utses på fem år av 
medlemsländernas medborgare. Parlamentets uppgifter är att godkänna den årliga budgeten och EU-
kommissionens sammansättning, samt att delta i unionens beslutsprocess. (BOE) 
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som svar. Termen EU-kommissionen, som uppträder också i frågeformuläret, är egentligen ett  

namn för institutionen vilket man avråds från att använda, men trots detta används det flitigt i 

reportagen (EMUS). 

 

Kommitté. (14). Med kommitté förstås en grupp personer som har samlats för att utföra en 

viss uppgift (SOB). Utom en militär kommitté finns det också andra kommittéer i EU som 

svarar för olika områden: ekonomiska och sociala kommittén, ekonomiska och finansiella 

kommittén, vetenskapliga kommittén osv. Feltolkningar: styrelse, parti, beslutsfattare, råd, 

representation. Kommitté ingår också i Fricks & Malmströms (1976: 70) studie, där ca 47 % 

av fp inte förstår uttrycket. På samma sätt som polisstuderande uppfattar nästan var femte av 

deras fp ordet som styrelse.  

 

Konvent. (23). Ordet konvent avser ett organiserat politiskt möte där det bestäms om en viss 

fråga (i utländska förhållanden) (SOB). Konvent är alltså inte ett EU-organ så som ca 16 % av 

fp anser. Ordet syftar inte enbart på möten inom EU, utan på vilka som helst politiska 

sammankomster. I kontext 23 syftar ordet dock på Europeiska konventet vars uppgift är att 

åstadkomma förslag till förändringar inom EU, så att unionen i framtiden bäst möter 

medborgarnas förväntningar. I konventet deltar statsmän från både EU:s medlemsländer och 

kandidatländerna. Förslagen ska vara klara under våren 2003 och medlemsländerna ska ta 

ställning till dem före 2004, då en regeringskonferens om EU:s framtid inleds. (www2. 

riksdagen.se/Internet/Eusvar.nsf 5.9.2002) Utom som EU-organ har ordet tolkats som 

arbetsgrupp eller prov. Några fp förväxlar ordet med antingen det engelska ordet convenient 

eller det svenska ordet korrekt, för de ger en förklaring 'i sammanhanget passande'. 

 

EU-representation. (26). Med representation förstås en samling personer som officiellt 

representerar något. Ordet kan anses vara en synonym till ambassad, dvs. ett lands högsta 

representation i ett annat land (i det här sammanhanget i EU). (SOB) EU-representationen i 

kontext 26 avser alltså de finländare som representerar Finland i EU. Jämfört med 

ovanstående EU-delegation (s. 54) är skillnaden mellan orden att representationen är 

stadigvarande i utlandet, medan delegationen bara tillfälligt åker till ett annat land. De 

vanligaste feltolkningarna är att det är EU (inte Finland) som representeras av utvalda 

personer eller att en representation omfattar representanter från alla medlemsländer. Andra 

feltolkningar: styrelse, delegation. 
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Som framgår av de här resultaten, är läsarnas kunskaper om EU av tämligen ringa omfattning. 

Förvirring orsakas ytterligare av att det finns så många olika institutioner och myndigheter 

vars namn liknar varandra, men som alla ändå har sina egna speciella uppgifter. Det är inte 

förvånande att den normale tidningsläsaren är i ett svårt dilemma med alla dessa EU-termer: 

 

Ex. 38 Föreningens verkställande direktör håller som bäst på att skriva en anmälan till 
Europadomstolen i Strasbourg. (DN 28.8.2001) 

 
Ex. 39 Det var ursprungligen Vasa hovrätt som bad EU-domstolen ta ställning till PAF:s monopol. (Hbl 

5.3.1999)    
 

I ovanstående exempel förekommer två ord för domstolar inom EU. Är det frågan om en och 

samma domstol eller finns det två olika domstolar med olika uppgifter i EU? Det är nästan 

omöjligt för läsaren att veta, om man inte har goda bakgrundskunskaper om unionen. I det 

följande ges förklaringar till orden, som båda har ytterligare en synonym som kan orsaka 

förväxling.  

 

Europadomstolen (ex. 38), eller Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 

sammanträder i Strasbourg. Instansen, som inrättades den 1 november 1998, har som uppgift 

att behandla brott mot konventionen om de mänskliga rättigheterna. Däremot kan den inte 

ändra eller upphäva de beslut som är fattade av en nationell domstol. Det är dock vanligt att 

de beslut som kommer från Europadomstolen anpassas av den nationella domstolen. 

Europadomstolen har heltidsanställda ledamöter (från varje medlemsland) som utses för en 

tid på sex år. (www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf 5.9.2002; BOE) 

 

EU-domstolen i exempel 39 är en term som man i likhet med EU-kommissionen (s. 56) avråds 

från att använda på grund av att den innebär en risk för förväxling. Begrepp som 

rekommenderas är Europeiska gemenskapernas domstol eller EG-domstolen. (EMUS) Trots 

detta är EU-domstolen det enda ord som används i reportagen för att syfta på EG-domstolen. 

Domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av 15 domare som väljs för sex år i taget. EG-

domstolen har två uppgifter: att tolka bestämmelserna i EG-rätten7, om en nationell domstol 

begär det och att kontrollera att de rättsakter som antas inom EU är förenliga med EG-rätten. 

(BOE) 

                                                           
7 EG-rätten består av grundfördrag och rättsakter i EU, i vidare mening omfattar den alla rättsregler som används 
inom unionen (BOE). 
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En annan grupp termer som lätt förväxlas med varandra är olika råd inom Europa, vilka har 

nästan identiska namn: 

 

Ex. 40 Andra punkter i sfp:s EU-ställningstagande talar om att EU bör utöka sitt samarbete och ha en 
bättre arbetsfördelning med Europarådet (Hbl 3.3.1999). 

 

Ex. 41 Det är ministerrådet som tvingat oss till detta, och det tänker jag också säga till parlamentet (DN 
8.3.1999). 

 

Europarådet (ex. 40) är inte ett EU-organ utan en samarbetsorganisation mellan europeiska 

länder. Europarådet bildades år 1949 och har 44 medlemsländer. Organisationen fungerar för 

att medlemsländerna skall kunna bibehålla en enhetlig linje i samhälleliga frågor. Europarådet 

utfärdar också konventioner, som Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. 

(www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf 5.9.2002)  

 

Ministerrådet (ex. 41) är EU:s högsta beslutande organ som fattar beslut i olika frågor inom 

gemenskapen. Varje medlemsland i tur och ordning agerar ordförande för rådet som har en 

företrädare för varje medlemsland på ministernivå. Beslut som fattas av rådet kommer       

som förslag från kommissionen. (www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf 5.9.2002) 

Begriplighetssvårigheterna vid ordet ökas av två synonymer som används vid sidan av 

ministerrådet, Europeiska unionens råd och rådet. 

 

Inom EU fungerar också Europeiska rådet som inte i formell mening är en EU-institution, 

utan benämningen på de toppmöten som hålls två gånger per år. På toppmöten samlas 

kommissionens ordförande och EU:s stats- och regeringschefer. Europeiska rådet spelar en 

central roll i integrationsprocessen inom EU, men fattar bara få juridiskt bindande beslut. 

(www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf  5.9.2002) Också vid den här termen råder en risk 

för förväxling. Den är lätt att förväxla med både Europarådet och Europeiska unionens råd, 

men förvirring orsakar också begreppet EU-toppmöte eller EU:s toppmöte (ex. 42) som är en 

synonym till Europeiska rådet. 

 

Ex. 42 Hädanefter ska de nordiska statsministrarna träffas regelbundet inför EU:s toppmöten (Hbl 
27.8.2001).  
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Utom olika fördrag finns det också en del andra överenskommelser mellan medlemsländerna, 

vars namn ger så gott som ingen upplysning om vad de står för. Eftersom de oftast 

förekommer utan någon som helst förklaring, kan det hända att hela nyheten blir obegriplig 

för läsaren, i synnerhet om de är nyckelord i reportagen: 

 

Schengensamarbetet (ex. 43) är en passunion mellan EU:s medlemsländer (med undantag av 

Storbritannien och Irland) samt Norge och Island. Samarbetet innebär att gränserna mellan de 

länder som deltar öppnas för personer som rör sig inom detta s.k. Schengenområde. Samtidigt 

skärps kontrollen vid gränserna mot länder utanför Schengenområdet. 

(www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf 5.9.2002) 

 
Ex. 43 Det finns dock områden, där alla medlemsländer inte är med i en fördjupad integration, till 

exempel euroområdet och Schengensamarbetet. (Hbl 30.8.2001) 
 

Stabilitetspakten (ex. 44), eller egentligen stabilitets- och tillväxtpakten, är en 

överenskommelse mellan medlemsstaterna, genom vilken man enats om att undvika 

underskott i den offentliga budgeten. Balans eller överskott försöker man att säkra genom ett 

system för tidig varning samt ett bötessystem, om det redan rådande underskottet inte 

åtgärdas. Stabilitetspakten gäller bara inom euroområdet, vilket betyder att länder utanför 

valutaunionen inte kan bli föremål för bestraffningar. (www2.riksdagen.se/Internet/Eusvar.nsf 

5.9.2002) 

 
Ex. 44 Persson frågade sig hur EMU ska klara ekonomiska chocker i enskilda länder och hur 

stabilitetspakten ska fungera. (DN 2.3.1999) 
 

 

6.3.4 Främmande ord 
 
Som det redan har konstaterats är de flesta av de undersökta svåra orden s.k. främmande ord. 

Enligt Josephson (1982) är ”främmande ord” dock ett oklart begrepp och därför vore det 

riktigare att tala om lånord respektive arvord än om främmande respektive inhemska ord. Med 

lånord avses de ord som har icke-germanskt ursprung, medan med arvord förstås de ord som 

har hört till svenska språkets ordförråd sedan urnordisk tid. (Josephson 1982: 108) 

 

Att främmande ord ofta upplevs som svåra beror helt enkelt på att de inte ”smälter in i 

språksystemet”, vilket gör att de också ger färre associationer än de inhemska orden 
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(Josephson 1982: 108) Åkermalm (1984) uttrycker sitt missnöje med den ökade 

användningen av svårbegripliga främmande ord i olika framställningar. Han uppmanar 

skribenterna att undvika bruket av onödiga främmande ord och råder att ersätta dem med de 

mer lättbegripliga svenska varianterna. (Åkermalm 1984: 55-56) Av figur 18 framgår hur pass 

svåra de främmande orden är för fp. 
 
 
Figur 18 Främmande ord; andelen fp som inte känner ordets betydelse 
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Avisera. (22). När man aviserar något betyder det att man underrättar, meddelar om något i 

förväg. (Dahlstedt & Hagervall 1992: 12). Verbet har ursprungligen varit en sjöfartsterm och 

använts av fartygsmäklare på destinationsorten, när han meddelat en varumottagare om varans 

framkomst (BEL). Det här ordet visade sig vara bland de mycket svåra orden, mindre än 5 % 

av fp har förstått uttrycket. Feltolkningar: avvisa, neka, göra om, peka på, inställa, ta bort, 

avlägsna. Avvisa, som är den vanligaste feltolkningen har liknande skriftbild som avisera, 

vilket gör att de är lätta att förväxla med varandra. (För grafematisk association vid svåra ord 

se Josephson 1982: 86). Hos Frick & Malmström (1976: 31) än andelen fp som inte förstår 

uttrycket ca 62 %.  

 

Debriefing. (28). Ett nyord som avser 'krisbearbetning, krissamtal' (NOB). Feltolkningar: 

utvärdering, sammanfattning, möte. Också delvis rätta svar som diskussion, feedback och 

respons samt en förklaring 'en psykologisk term' har ansetts som felaktiga.  

 

Doktrin. (33 B). Med doktrin avses 'fastlagd teori som utgör grundval för handlande' (SOB) 

eller mera enkelt 'lärosats eller lära' (Dahlstedt & Hagervall 1992: 32). Feltolkningar: 

planering, inriktning, överenskommelse, fördrag. Antagligen p.g.a. att uttrycket påminner 

ordet doktor har en fp svarat ”inom medicin”. 
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Forum. (32 B). Ett svårt ord p.g.a. dess olika särbetydelser. Forum avser vanligen en 'plats 

eller sammanhang där ngt (lämpligen) utspelas eller läggs fram'. Uttrycket betecknar också 

'domstol som är behörig att ta upp visst mål'. Förvirring orsakas av ytterligare en särbetydelse, 

'torg i fornromersk stad'. I frågeformuläret står ordet dock för 'diskuterande församling' som är 

en nyare betydelsenyans för ordet. (SOB) Forum kan alltså i det här sammanhanget anses som 

synonym till ordet konvent (se s. 56) Som felaktiga har avsetts de svar som understryker att 

det är frågan om en plats: diskussionsplats, samtalscentrum, diskussionsställe. Andra 

feltolkningar: skrivelse, organisation. 

 

Hermetisk. (8). Bara en av fp förstår uttrycket. Hermetisk avser 'fullständigt lufttät' (SOB). 

Feltolkningar: permanent fastställd, östländsk, likandan. Svårigheterna ökas också av 

kontexten som nästan inte ger något stöd alls. Eftersom ordet block säkert också  är ett svårt 

ord för många är den enda utvägen att gissa ett lämplig utbytesord.  

 

Kvoteringssystem. (2). En tämligen lång sammansättning vars betydelse är okänd för drygt 

hälften av fp. Slutledet system kan tyckas vara det lättaste av de två leden. I själva verket är 

det dock ett relativt knepigt ord därför att även om det också är ett främmande ord, har det 

blivit så vanligt8 i svenska språket att det är svårt att hitta ett lämpligt utbytesord. De flesta av 

fp vet troligen vad det betyder men har inte förklarat det utan angett bara betydelsen av ordet 

kvotering och bevarat ordet system som sådant. Sålunda har jag också godkänt som rätta de 

svar som innehåller en godtagbar förklaring till kvotering. Med kvotering förstås 'fördelning 

(av olika kategorier) i bestämda andelar (så att varje kategori säkert blir hyggligt 

representerad)' (SOB). Merparten av felsvaren består av ”tomma” svar. I ett par fall har fp 

tolkat ordet så att det är systemet som kvoteras, och svarat: ”systemet indelas i kvoter”. Som 

felaktiga har ansetts följande förklaringar: ”procentuell kvot av pengar till varje land” och ”en 

sorts räknesystem”. Jämfört med Josephsons (1982) fp, varav 78 % inte förstår ordet 

kvotering, har polisstuderanden dock bättre kunskaper. 

 

Objektiv. (21 A). Ett numera ofta använt ord9, men trots detta feltolkar en dryg tredjedel av 

fp ordets betydelse. De vanligaste feltolkningarna är positiv och ordentlig. Som felaktig har 

jag också bedömt förklaringen 'motsatsen till subjektiv', eftersom det inte framgår om fp vet 

                                                           
8 bland de 1000 vanligaste orden i tidningstexter enligt Allén (1972) 
9 bland de 3000 vanligaste orden i tidningstexter enligt Allén (1972)  
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de här ordens betydelser eller ej. Jämfört med mina fp är okunnigheten om ordets betydelse 

dock klart större bland Fricks & Malmströms (1976: 87) fp, varav hela 75 % inte förstår 

uttrycket. 

 

Preliminär. (32 A). Preliminär syftar på en förberedande version av något (SOB). Ordet är 

ett av de lättaste bland de testade orden och det finns inga direkta feltolkningar. Antingen 

förstås ordet eller så har man inte svarat någonting. I Fricks & Malmströms (1976: 94) 

undersökningar är andelen fp som inte vet betydelsen ca 42 %. Den vanligaste feltolkningen 

där är en motsatt betydelse som slutlig, fastställd eller bestämd. 

 

Reformer. (25 A). Ett ännu vanligare ord10 än det föregående ordet, men förstås ännu sämre 

av fp. Med reform förstås 'samhällelig förändring som är avsedd att leda till förbättring' 

(SOB). Feltolkningar: lagar, bestämmelser, sätt. En av fp har antagligen associerat uttrycket 

till ordet formulera (i betydelsen uttrycka sig) och svarat ”föra vidare budskapet till 

allmänheten”. 

 

Restriktiv. (13). Restriktiv står för 'inskränkande, återhållsam' (Dahlstedt & Hagervall 1992: 

137). I det här fallet ger kontexten relativt mycket stöd, fast å andra sidan kan den vara i 

någon mån vilseledande. Den vanligaste feltolkningen är nämligen oenig p.g.a. att ordet 

uppfattas som motsats till enig som står i början av meningen i kontext 13. Delvis rätta svar 

av typ strikt, hård, sträng, försiktig har jag godkänt som rätta. Däremot är alla svar med emot 

som utbytesord enligt min åsikt felaktiga. Frick & Malmström (1976: 104) har testat ordet 

restriktion som är okänt för ca 80 % av fp. 

 

Sofistikerad. (27). En sofistikerad person anses vara 'högt kultiverad och förfinad', m.a.o. en 

person som har goda allmänna kunskaper på många områden och som har ett finare 

umgängessätt. (SOB) Över hälften av fp inte vet den riktiga betydelsen hos ordet. 

Feltolkningar: påhittig, van, utvecklad, duktig, ordentlig, skicklig , proffsig. 

 

Spekulera. (33 A). Verbet spekulera betyder att man 'tänker fritt och fantasifullt på en 

invecklad fråga' (SOB). Den andra särbetydelsen av verbet hör till ekonomins område och 

används i fråga om affärer (aktiehandel) som görs i syftet att dra nytta av prisförändringar 
                                                           
10 bland de 2000 vanligaste orden i tidningstexter enligt Allén (1972) 
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(SOB). I kontext 33 används verbet dock i den förstnämnda betydelsen. Ordet visade sig vara 

det lättaste av alla testade ord och det enda ordet som placerar sig i kategorin ”lätta ord”, 

eftersom mindre än en femtedel av fp feltolkar uttrycket. Skalan av godkända förklaringar är 

dock ganska vid: fantisera, gissa sig fram till, fundera över, grubbla över osv. Feltolkningar: 

undra, debattera, ifrågasätta, diskutera. 

 

Statisk. (31). Statisk syftar på något som 'inte undergår förändring'. Den andra mer kända 

särbetydelsen, som inte passar i det här sammanhanget, förekommer ofta i samband med ordet 

elektricitet då den står för 'elektrisk laddning'. (SOB) Ordet visade sig vara mycket svårt, bara 

ett par fp tolkar rätt. De flesta har inte svarat någonting, men det har också angivits svar där 

feltolkningarna består av olika slags förväxlingar: 1) som utbytesord föreslås den andra 

(ovannämnda) särbetydelsen; 2) testordet förväxlas med andra till skriftformen närstående ord 

statistisk och statens; 3) ordet förväxlas med dess motsats dynamisk, då fp föreslår ordet rörlig 

som synonym.   
 

6.3.5 Initialord 

  

Initialord är en typ av förkortning som verkar ha blivit mycket vanlig i tidningstexter. Ett 

initialord är bildat av begynnelsebokstäverna till de ord eller led som ligger bakom 

förkortningen (t.ex. SAOB av Svenska Akademins Ordbok). Det finns initialord som inte vållar 

problem vid läsningen eftersom de redan är etablerade i språket (t.ex. DN av Dagens 

Nyheter), men tyvärr stöter man allt oftare på sådana initialer som är helt främmande. 

Dessutom saknar texten i de flesta fall förklaring till initialordet, vilket förstås gör att viktiga 

delar av texten kan bli otillgängliga för läsaren. (Liljestrand & Arwidson 1979: 87-88)   

 

Åkermalm (1984) framhäver de positiva egenskaperna hos initialorden: de kan gärna 

användas av utrymmesskäl och på grund av sin korthet underlättar de också själva 

skrivprocessen. Men för att initialorden också skall vara till nytta för läsaren, borde de vara så 

pass välkända att åtminstone deras ungefärliga innebörd är känd för honom. (Åkermalm 1984: 

54-55) Svenblad (1998: XI) påpekar också att om man använder några mera ovanliga 

förkortningar, bör man ge en förklaring till dem antingen första gången de uppträder eller i en 

särskild ordlista. När det gäller EU-reportage tycks journalisterna dock oftare glömma bort 

förklaringarna än ge dem i texten.  
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Nikula (2000) har också studerat initialord i EU-artiklarna i Hbl och konstaterat att nästan alla 

av dem är mera sällsynta initialord som borde förses med en förklaring. Väletablerat kan 

anses vara bara EU som praktiskt taget helt har ersatt det fullständiga namnet Europeiska 

unionen. Till en viss grad kända är också EMU av Ekonomiska och monetära unionen samt 

ECB av Europeiska centralbanken som ändå ofta ges en förklaring i artiklarna. (Nikula 2000: 

191-192)  

 

Nikulas resultat stämmer också i mitt material. De tre ovannämnda initialorden är de allra 

frekventaste i båda tidningarna, vilket är naturligt när det gäller EU-reportage. Av initialord 

som förekommer i mitt material kan som etablerat anses också BNP av 

bruttonationalprodukten.  På det hela taget är antalet initialord i reportagen dock inte så stort 

som man kunde anta på basis av att utrymmet i tidningsartiklarna är relativt begränsat. Å 

andra sidan är ett initialord onödigt i syftet att spara utrymme om det dessutom krävs en 

förklaring (Nikula 2000: 192).  

 

DN visade sig använda fler initialord i EU-reportagen än Hbl. Om initialordet EU (som 

förekommer i varje reportage) inte räknas med, innehåller 46,4 % av reportagen i DN 

initialord, medan motsvarande siffra för Hbl är 30,4 %. DN har alltså i det här avseendet en 

mera negativ påverkan på läsbarhet/begriplighet. Bara WTO av Världshandelsorganisationen 

förklaras alltid i båda tidningarna när det förekommer för första gången i ett reportage. Annars 

verkar det inte vara någon enhetlig linje i fråga om förklaringar vid initialorden. Än ges det 

fullständiga namnet för dem än lämnas de utan förklaring. Exempel på detta är bl.a. namnen 

på två olika organisationer MTK och SLC. I några reportage står de helt utan förklaringar och 

i andra förklaras de (ex. 45-47): 

 

Ex. 45 Till exempel chefen för MTK:s och SLC:s Brysselkontor Risto Artjoki sade i en första 
kommentar att lantbrukarna föredrar högre priser eftersom stödandelen av inkomsterna annars 
ökar alltför mycket. (Hbl 7.3.1999) 

 

Ex. 46 Lantbrukarcentralen MTK:s ordförande Esa Härmälä säger att det behövs ett nationellt stöd för 
att trygga oljeväxtodlingen också efter tre år. (Hbl 12.3.1999) 

 

Ex. 47 Tage Ginström, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralorganisation 
SLC är aningen mer positiv i sin bedömning än Esa Härmälä. (Hbl 12.3.1999) 
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Till de mera sällsynta initialorden hör bl. a. namn på olika europeiska organisationer och 

sammanslutningar som alla börjar med ett E, t.ex. EES och ESA (ex. 48-49). Redan på grund 

av att de påminner om varandra är risken att de förväxlas rätt stor – om man över huvud 

känner något av dem. Det fullständiga namnet för EES är Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. För ESA förekommer det däremot åtminstone fyra olika möjligheter: 1) 

Euratom Supply Agency; 2) European Space Agency; 3) European system of Integrated 

Economic Accounts; 4) EFTA11 Surveillance Authority (EFTA:s övervakningsmyndighet över 

EES-avtalet). (Ramsay 1991; Svenblad 1998) Det förvånar inte om olika initialord förväxlas 

med varandra, men hur kan man veta vilken institution det är frågan om, om det finns många 

olika möjligheter för ett och samma initialord – i synnerhet när de så gott som alltid uppträder 

utan förklaringar?  

 

Ex. 48 I Kredittilsynets uttalande tas inte förhållandet till EES upp. (Hbl 25.8.2001) 

 

Ex. 49 Tidigare har han signalerat att ESA och EU-kommissionen som redan sagt ja till att Sampo kan 
få överta Storebrand, kommer att följa noga med frågan. (Hbl 25.8.2001)  

 
 

                                                          

ESA i ex. 49 syftar på det organ som ska övervaka EES-avtalet, vilket nog är relativt lätt att 

resonera sig fram till med hjälp av kontexten, men vill man vara säker på att det inte uppstår 

förväxlingar, vore det bäst att använda det fullständiga namnet.   

 

Ytterligare en grupp initialord är sådana som uppträder i början av en sammansättning. Den 

vanligaste leden i början av en sammansättning är inte oväntat EU som bildar både 

väletablerade (EU-kommissionen12, EU-land, EU-direktiv) och mera tillfälliga (EU-lasset, 

EU-system, EU-upplopp) sammansättningar. Också ECB (ECB-ledning, ECB-ordförande) 

och EMU (EMU-beslut, EMU-medlemskap), bildar en hel del sammansättningar. (Nikula 

2000: 192) Då och då möter man också sammansättningar, som börjar med ett ovanligare led.  

Inte heller de har försetts med förklaringar (ex. 50-51): 

 

Ex. 50 Det innebär att inget CAP-stöd13, som för spannmål, utbetalas utan priset tas från marknaden 
(Hbl 3.3.1999). 

 
11 European Free Trade Association (Europeiska frihandelssammanslutningen) 
12 Exempelorden uppträder i olika former i mitt undersökningsmaterial  
13 eng. Common Agricultural Policy, gemensamma jordbrukspolitiken 
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Ex. 51 Då vi ber om stöd garanterar vi tvärtom att personuppgifter inte cirkuleras eller byts med någon 

annan NGO-organisation14 (Hbl 31.8.2001). 
 

På samma sätt som vid initialer som syftar på många olika organisationer, vore det också vid 

sådana här mera sällsynta initialord bättre om journalisterna helt avhöll sig från att använda 

dem och i stället valde det fullständiga namnet i sitt reportage.  

 

6.4 Vem förstår orden bäst? 
 

Som det redan har konstaterats ovan, har varje individ sina egna svårigheter när det gäller 

ordförståelse. Oftast är det ändå så att de äldre har bättre kunskaper än de yngre, och utbildade 

personer brukar veta mer än de som inte har utbildat sig. Jag ville ta reda på om dessa 

antaganden stämmer hos mina försökspersoner. Har de som gått gymnasium bättre kunskaper 

än de som valt någon yrkesutbildning efter grundskolan? Känner över 25-åriga fp bättre orden 

än under 25 år gamla fp och är de som fyllt 30 de allra klokaste? Finns det någon skillnad 

mellan män och kvinnor?   

 

Jag har fördelat fp på åtta grupper på basis av utbildning (G = gymnasium, Y = 

yrkesutbildning, G + Y = både gymnasium och yrkesutbildning), kön (M = män, K = kvinnor) 

och ålder (21–25 år, 26–30 år, 31–36 år) som jämförs med varandra med avseende på de 

genomsnittliga procentandelarna felsvar. Av tabell 12 framgår att det inte finns några radikala 

skillnader mellan grupperna, men den visar ändå vilka grupper som har minst felsvar och 

alltså lite bättre kännedom om de svåra orden i EU-reportagen jämfört med de övriga 

grupperna.    

 
Tabell 12 De genomsnittliga andelarna felsvar hos olika grupper av fp  

G Y G + Y K M 21–25 26–30 31–36 

71,4 % 74,0 % 64 % 69,0 % 72, 0 % 75,0 % 67,3 % 68,5 % 

 

                                                           
14 eng. Non-governmental organization, icke-statlig organisation 
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Tendensen är som väntat den att ju mer utbildad man är desto fler svåra ord känner man. De 

som har både gymnasium och yrkeskola bakom sig känner i genomsnitt 15,6 % fler ord än de 

som endast har yrkesutbildning, och 11,6 % fler ord än de som bara har gått gymnasium.  

Skillnaden mellan könen är inte heller stor, men kvinnor visade sig i alla fall ha lite bättre 

kunskaper än män. Detta avviker från resultaten i tidigare undersökningar (t.ex. Josephson 

1982: 180-182) som visar att män har bättre kännedom om de svåra orden. Andelen kvinnliga 

fp i min undersökning är bara ca 1/3 av hela antalet fp, vilket kan påverka resultatet något. 

Dessa 12 kvinnor råkar kanske ha bättre kunskaper än kvinnor i allmänhet.  

 

Ordförståelsen i de olika åldersgrupperna varierar så att 26–30-åriga känner flest ord, även om 

skillnaden är minimal (under 2 %) jämfört med över 30-åriga fp. De yngsta fp har dock klart 

den sämsta kännedomen om testorden. Vad kan detta bero på?  Under 26 år gamla 

medborgare följer kanske inte lika ivrigt politik, ekonomi och EU:s verksamhet som över 26-

åriga. På grund av sin ålder har de yngsta fp inte ännu hunnit skaffa sig en tillräckligt bred 

allmänbildning och därför känner de inte så väl ord av den typen som i frågeformuläret. Lite 

äldre fp på 26–30 år är antagligen i den ålder där man är mest mottaglig för ny information 

och mest intresserad av det som händer i världen. Detta är dock bara gissningar och man kan 

inte dra några helt säkra slutsatser, eftersom skillnaderna är så små. Det ju bara frågan om 

medeltal och det finns alltid individer som utgör undantag, så väl i det här sammanhanget som 

allmäntaget. 

 

 
7 BILDERNAS FUNKTION 
 

Morgontidningarna så väl som andra tidningar innehåller en massa olika bilder som läsaren 

mer eller mindre tar för givet. Bilden berättar ju mer än tusen ord och därför är användningen 

av dem helt berättigad. Dessutom försvåras läsningen om det inte finns några bilder (Platzack 

1974: 150).  Men det som man sällan tänker på är om bilden verkligen behövs i det 

sammanhang som den används. Vilken nytta får läsaren av bilden? Fattas någon viktig 

information om bilden slopas? Eller vilka andra möjligheter finns det att illustrera ett 

reportage än med en misslyckad bild?  

 

I det här kapitlet diskuteras bildernas funktion i EU-reportagen, förhållandet mellan text, bild 

och bildtext och deras påverkan på läsbarhet och begriplighet. Min hypotes inför närmare 
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betraktande av bilderna i EU-reportagen är att de flesta illustrationerna inte ger det bästa 

möjliga stödet till läsaren p.g.a. att den information som bilderna förmedlar inte är relevant 

och att modaliteterna inte helt och hållet samspelar med varandra. Med text avser jag ett 

sammanhängande, meningsfull följd av skrivna15 ord i en viss kommunikationssituation, i det 

här fallet mellan läsare och reportage. Med bild förstås här ett föremål som avbildar en del av 

en reell eller tänkt verklighet och som kan observeras med synsinnet. (SOB) 

 

7.1 Bakgrundsinformation om text och bild 
 

Eftersom samspelet mellan text och bild är ett relativt nytt forskningsområde finns också 

litteratur om ämnet tillsvidare i en liten utsträckning. Några intressanta undersökningar har 

dock publicerats, t.ex. Reading images av Kress & van Leeuwen (1996). Forskarna försöker 

på basis av Hallidays (1985) metafunktioner bevisa en idé om att bilder har en visuell 

grammatik på samma sätt som språket har sina egna grammatiska regler.  

 

Gudrun Alinder16 (1999: 18-22) har skrivit en sammanfattning av Kress & van Leeuwens 

modell, där hon också förklarar tanken bakom Hallidays metafunktioner. De tre 

metafunktionerna är den ideationella, den interpersonella och den textuella strukturen. Den 

ideationella strukturen, som handlar om innehållet i bilden, förklarar förhållanden mellan 

olika bildelement. Bildelementen kan enligt Kress & van Leeuwen (1996: 40) vara i en 

handlingsprocess med varandra, då förhållandet kan uttryckas med hjälp av olika vektorer. En 

vektor kan vara t.ex. en blick mot någonting, en utsträckt arm, en pil e.dyl. (om vektorer se 

Kress & van Leeuwen 1996: 57-75). Bildelementen kan också vara hierarkiskt ordnade, då de 

kan delas in i helhet och delar. Hierarkin mellan bildelementen kan visas med hjälp av olika 

grafiska markeringar (pilar, rutor, ringar osv.).  Den interpersonella strukturen (relationen) 

handlar om åskådarens roll i samband med bilder. När man betraktar bilden, tittar den 

avbildade samtidigt tillbaka. Valet av perspektiv avgör bl.a. vilket maktförhållande som råder 

mellan betraktaren och den avbildade personen. Den textuella strukturen (formen) rör 

kompositionen och framför allt det hur de olika bildelementen är placerade på bilden. Kress &  

                                                           
15 En text behöver inte alltid vara skriftlig, utan som text kan också anses muntliga yttranden. 
16  Jag har själv läst Kress & van Leeuwen (1996) och instämmer till stor del med det som Alinder har sagt om 
deras analysprinciper. Jag använder också samma svenska motsvarigheter som Alinder, när det gäller  de 
engelska termerna i Kress & van Leeuwens modell. 
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van Leeuwen (1996: 186-211) har tre olika huvudmodeller för komposition: 1) vänster – 

högerorientering, där bildelementen på vänster anger given information och det som ligger på 

höger markerar ny information, 2) upp – nedorientering, där det som har placerats uppe på 

bilden kallas ideella zoner medan bildelementen nere utgör reella zoner och 3) centrum – 

periferiorientering, där de viktigaste bildelementen placeras i mitten och de andra elementen 

ut mot sidorna. Också inramning (hur något bildelement avgränsas från de andra genom 

ramar, linjer o. dyl.) och framskjutenhet (hur något bildelement görs på något sätt mer synlig 

än de andra elementena) spelar en central roll i Kress & van Leeuwens (1996: 212 –218) 

analys.   

 

Lars Melin (1999) har tillsammans med sina studenter testat illustrationens effektivitet och 

den emotiva faktorn i text och bild. Som resultat av en mängd småundersökningar har de 

konstaterat bl.a. följande: 1) positivt laddade bilder kan höja läsmotivation, 2) bilder som 

dubblerar textens information är effektivare än bilder som presenterar ny information, 3) 

bilder gör att vissa innehållselement fokuseras lättare av läsaren, 4) bilder studeras 

noggrannare i en komplicerad text än i en enkel och 5) en abstrakt text kräver konkretiserande 

bilder. (Melin 1999: 58) 

 

Jana Holšánová (1999) har presenterat olika perspektiv på text och bild samt sex olika 

tillvägagångssätt att studera multimodalitet17. Text och bild kan analyseras var för sig då det 

gäller att fokusera skillnader mellan dessa två modaliteter och att titta på deras styrkor och 

svagheter. Analysen kan också baseras på likheter mellan text och bild. Genom att beskriva 

bildens och textens karaktär kan man t.ex. finna att även bilder kan läsas (Kress & van 

Leeuwen 1996). Det tredje tillvägagångssättet är att undersöka förhållandet mellan text och 

bild. Ännu verkar det inte vara någon enhetlig teori för samspelet, men det har gjorts förslag 

till hur förhållandet mellan text och bild kan anses fungerar. (Holšánová 1999: 118 – 121) 

Tidigare undersökningar inom det här området representerar Barthes (1980) som skiljer två 

olika relationer: förankring (ancrage) och relä (relais). Förankring innebär att bilden inte kan 

tolkas fullt ut utan text och att läsarens tolkning av bilden formas av texten (råder oftast på 

pressfoton) och relä att bild och text kompletterar varandra och genom att de kopplas samman 

på ett högre plan realiseras meddelandet (i synnerhet i tecknade serier). (Barthes 1980: 48-50) 
                                                           
17  Multimodalitet betyder att informationen uttrycks med hjälp av flera olika modaliteter (skrift, tal, bild o.dyl.) 
(Melin 1995). 
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Det fjärde perspektivet är att studera formella aspekter på layouten varvid textens och bildens 

kontakt, yta, frekvens och position på sidan är under betraktande. De två sista 

tillvägagångssätten enligt Holšánová är multimodalitetens perception (hur informationen 

inhämtas och hur läsaren uppfattar sambandet mellan text och bild) och reproduktion i samtal 

(hur information efter läsningen förs vidare). Det går också utmärkt att kombinera flera olika 

perspektiv vid undersökningen av text och bild. (Holšánová 1999: 121-123) 

 

Kristina Nikula (2002) har studerat samspelet mellan text och bild i Hufvudstadsbladet och 

kommit till att bilderna faktiskt oftast avbildar något helt annat än den i texten skildrade 

händelsen. Orsaken till detta är i all sin enkelhet att många av de händelser som tidningarna 

förmedlar information om i själva verket inte är avbildbara. Vad har detta då med läsbarhet 

och begriplighet att göra? Det krävs inte några speciella ögonrörelsemätningar hos 

försökspersoner (se t.ex. Melin 1999) för att undersöka hur bilder påverkar reportagets 

läsbarhet och begriplighet. Det räcker att man tar reda på i vilket förhållande bilden står till 

texten och vad bildernas funktion är. Om modaliteterna i ett reportage harmonieras på bästa 

sätt, kan det inte vara till något annat än nytta för läsaren.   

 

7.2 Hur illustreras EU-reportagen?  
     

Undersökningen av bilder i EU-reportagen omfattar all illustration som åtföljer de undersökta 

texterna: pressfoton, kartor, diagram och teckningar. Storleken varierar från små, 

frimärksstora bilder till bilder som upptar en halv sida av en tidning.  

 
Tabell 13 Illustrerade reportage; antal samt andel av alla reportage för respektive tidning och år 

tidning år antal reportage antal reportage med bilder andelen av alla reportage

Hbl 1999 21 6 28,6 % 

 2001 35 11 31,4 % 

DN 1999 28 9 32,1 % 

 2001 28 8 28,6 % 

 

Som synes i tabell 13 är EU-reportagen relativt bildfattiga. Hbl har något fler illustrerade 

reportage år 2001 än år 1999, medan Dagens Nyheter har motsatt tendens. När materialet 
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betraktas som helhet för respektive tidning finns det dock ingen skillnad mellan tidningarna: 

båda innehåller lika många illustrerade reportage och andelen är ca 30 % i båda tidningarna.  

 

Ulf Wallin (1991: 84) som har granskat EG-artiklar i svenska dagstidningar konstaterar också 

att de innehåller få bilder. Enligt honom illustreras bara 32,9 % av EG-artiklarna i DN. I mitt 

material är andelen illustrerade reportage alltså ännu mindre i såväl DN som i Hbl. Med 

avseende på läsbarheten i EU-reportagen påverkas den negativt av att det finns så få bilder i 

dem. I det följande jämförs antalet bilder i de enskilda reportagen: 

 
Tabell 14  Antalet  reportage med avseende på antalet bilder 

tidning inga bilder 1 bild 2 bilder flera bilder 

Hbl 39 14 2 1 

DN 39 8 7 2 

 

Tabell 14 visar att av de illustrerade reportagen har DN ett klart överskott reportage som 

innehåller två eller fler bilder, jämfört med Hbl. Enligt Wallin (1991: 84) innehåller EG-

artiklarna till stor del bara en bild, vilket stämmer också i mitt material. I DN är dock andelen 

reportage med två bilder nästan lika stor. DN använder alltså fler bilder i EU-reportagen än 

Hbl, vilket framgår av tabell 15. Visserligen höjs antalet för DN av de två mera sällsynta 

reportage som båda innehåller ett tiotal bilder. 

 
Tabell 15 Olika typer av illustrationer; antal 

tidning fotografiska bilder kartor teckningar diagram övriga totalt 

Hbl 18 1 0 2 1 22 

DN 36 2 1 1 2 42 

  

Den mest använda illustrationstypen i båda tidningarna är inte oväntat den fotografiska 

bilden, som representerar ca 84 % av alla illustrationer i reportagen. Med övriga illustrationer 

avses i det här sammanhanget  bilder där de nya eurosedlarna och –mynten presenteras. De 

har inte ansetts vara fotografiska bilder utan snarare grafik, varför de betraktas separat.      
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7.3 Hur anknyter bilden till reportagetemat? 
 

Det är inte alls ovanligt att tidningsartiklarna förses med bilder även om själva nyheten inte 

egentligen låter sig avbildas. Någon anknytning till temat kan man i alla fall oftast finna, om 

bilden inte har kommit till av misstag. Nikula (2002: 223) I det följande redogör jag för olika 

illustrationstypers anknytning till artikeltemat. Analysen baserar sig till stor del på mina egna 

resonemang, men på några punkter stödjer jag mig också på Wallin (1991), Nikula (2002) och 

Kress & van Leeuwen (1996).    
 
7.3.1 Den fotografiska bilden 
 
Den fotografiska bilden är den mest använda illustrationstypen i morgonpressen. Fördelarna 

med den är att den fungerar effektivt som blickfång. Med fotot kan man också beskriva 

utseende och miljö samt förmedla känslor och stämningar. Däremot går det inte lika bra att 

förklara skeenden med den fotografiska bilden. (Wallin 1991: 85) 

 

Nästan alla fotografiska bilder i EU-reportagen är s.k. gubbilder som avbildar politiker som 

har något med den rapporterade händelsen att göra. Enligt Wallin (1991: 89) har dessa bilder 

en igenkännande funktion med syftet att informera läsaren om att artikeln handlar om 

personen på bilden. Om den igenkännande funktionen verkligen fylls i samband med 

”gubbilderna”, är en annan sak. Det kan nämligen hända att en porträttbild spelar roll i ett 

reportage bara som blickfång. Som Nikula (2002) redan lagt märke till i sin undersökning, 

innehåller många tidningsnyheter sådana händelser som är omöjliga att avbilda: händelser 

som inte ännu har inträffat eller sådana som redan har inträffat före fotografens ankomst. 

Möjligt är således bara att avbilda tillståndet före eller efter händelsen.  (Nikula 2002: 222) 

Trots detta förses dessa nyheter ofta med bilder som med hjälp av de allra märkligaste 

åsnebryggorna anknyts till själva texten. Orsaken till att porträtt av politiker kanske är den 

populäraste illustrationen i reportagen om politiska händelser är just att när det inte går att 

avbilda själva händelsen så förses reportaget med en porträttbild.  

 

DN  rapporterade (15.3.1999) om medlemsländernas oenigheter gällande EU:s budget som 

diskuterades vid mötet mellan de femton utrikesministrarna i den tyska byn Eltville. Sveriges 

 72



utrikesminister Anna Lindh betonade i reportaget Sveriges missgynnade ställning i den 

framtida EU-budgeten, vilket alltså är det huvudsakliga temat. Det tillfogade fotot (se bilaga 

V, bild 1) föreställer den leende Anna Lindh med Italiens utrikesmininster Lamberto Dini som 

har lagt armen om henne. Med fotot försöker man antagligen först och främst presentera Anna 

Lindh, vars åsikter i och för sig spelar en central roll i reportaget, men om själva artikeltemat 

ger bilden inte läsaren någon information. Lindh är den som läsarens blick fångar först p.g.a. 

att hon står i mitten av bilden. Hon bär också ljusare kläder än de andra personerna på bilden, 

vilket gör henne mera synlig. Dessutom fungerar både Dinis utsträckta hand och 

kommissionens president Jacques Santers blick som vektorer som styr läsarens 

uppmärksamhet mot Lindh. (Se Kress & van Leeuwen 1996: 203-218) Om bilden illustrerade 

ett reportage som handlade om Anna Lindh, skulle det här fotot alltså relativt bra fylla sin 

funktion. Men i samband med det nuvarande reportaget om Sveriges dåliga ställning i 

framtidsbudgeten är bilden inte lyckad av flera orsaker som beror dels på att sådana här 

pressfoton oftast tas spontant utan att man först arrangerar personerna på bilden, dels på 

layouten:  

 

1. Italiens utrikesminister Dini nämns inte i själva reportaget, men trots detta presenteras han 

som redan känt element genom att han placeras på bildens vänstra kant (se Kress & van 

Leeuwen 1996: 186-192). 

2. Sveriges utrikesminister Lindh borde i det här fallet vara helt ny information, även om de 

flesta svenskarna och finländarna säkert känner igen henne lättare än Italiens 

utrikesminister. 

3. Både Dini och Lindh tittar ut ur bilden och bort från brödtexten, vilket enligt min åsikt 

inte har en gynnsam påverkan på bildens anknytning till reportaget. Om fotot hade 

placerats så att de avbildade personerna riktade blicken mot brödtexten, skulle 

blickriktningarna ha fungerat som vektorer och styrt läsarens uppmärksamhet mot texten. 

 

Ett mera lyckat sätt att illustrera reportaget skulle ha varit ett diagram som hade presenterat 

viktiga punkter i EU:s budget (i synnerhet de stöd som medlemsstaterna får) och där den 

nuvarande situationen hade jämförts med den framtidsplan som diskuterades vid mötet. Då 

skulle illustrationen bättre ha motsvarat artikeltemat och läsaren skulle ha fått mer nytta av 

bilden. 
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Hbl (12.3.1999) skriver om ett annat utrikesministermöte där de nordiska utrikesministrarna 

diskuterade Nordens och hela EU:s syn på Mellanösternfrågan. Bilden, som tar mer än två 

tredjedelar av reportagets utrymme, föreställer utrikesministrarna i Estland, Norge, Finland 

och Danmark sittande vid samma bord. För läsaren berättar bilden inte mer än att herrarna 

varit på samma ställe vid en viss tid. Med situationen i Mellanöstern har bilden inte något att 

göra. Sådana här bilders anknytning till reportagetemat är alltså relativt lös. De har inte någon 

speciell funktion utan fungerar bara som illustration för att det behövs en bild. På basis av 

sådana här bilder är det omöjligt för läsaren att veta vad det tillhörande reportaget handlar om 

och därför ger de inte heller något stöd när det gäller läsbarhet och begriplighet. Wallin (1991: 

88) anser denna typ av bilder vara slentrianmässiga. I hans undersökningar utgör 

slentrianmässiga bilder 35 % av samtliga illustrationer.   

 

7.3.2 Andra illustrationstyper 

 

Utom fotografiska bilder uppträder det i EU-reportagen också kartor, diagram, teckningar o. 

dyl. även om de ju bara representerar en liten del av alla illustrationer. Grafiken i reportagen 

är av naturen förklarande, något som sällan ingår i egenskaperna hos den fotografiska bilden. 

Olika diagram och kartor borde utmärkt passa EU-reportagen, eftersom dessa ofta handlar om 

någon slags utveckling (Wallin 1991: 89). Därför är det häpnadsväckande att deras andel av 

alla illustrationer är minimal. 

 

Karta. En rätt vald karta ger tydlig och noggrann information, samt hjälper läsaren att bättre 

orientera sig till ämnet. Både Hbl och DN har i mitt material ett reportage som är illustrerat 

med en karta. DN har dessutom en artikel som innehåller en bild där en karta har kombinerats 

med en teckning.  

 

DN (19.8.2001) skriver om liberalismen i Europa och i EU. Artikeln har försetts med en del 

av Europakartan som visar de länder som har liberala partier. På vart och ett land på kartan 

står det en procentsiffra för liberalernas andel. Bilden anknyts relativt bra till reportagetemat 

som handlar om de liberala partiernas framgång i olika delar av Europa. I några länder går det 

ganska bra för liberalerna med ett väljarstöd på 20 % eller mer, medan de i andra länder har 

problem och stampar kring ett väljarstöd på 5 %. Läsaren kan med en överblick över kartan 

konstatera liberalismens situation i Europa. Kartan gör en sammanfattning av reportagets 
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huvudtema och ger extrainformation genom att visa de exakta procentandelarna för liberaler i 

varje land, vilket inte nämns i själva texten. En annan bild om ämnet skulle det vara svårt att 

anknyta till reportagetemat, därför är kartan helt berättigad i det här sammanhanget. 
 
Reportaget i Hbl (24.8.2001) handlar om ett EU-finansierat Life-projekt för att rädda Karisån,  

Nylands största vattendrag som sträcker sig från Tavastland till Ekenäs.  Artikeln har försetts 

med en karta över en del av södra Findland, där Karisåns vattendrag har markerats med ett 

streck runt området. På samma sätt som i det ovannämnda reportaget i DN (19.8.2001) är 

kartan den enda möjligheten att avbilda nyheten. Det skulle ha varit omöjligt att avbilda det 

hur EU stödjer projektet med 6,3 miljoner mark, eller de mål som projektet har för att 

förbättra tillståndet i Karisån (bl. a. ”åstadkomma ett mångsidigt ekosystem och att utarbeta 

en plan för hur vattendraget kan användas för rekreation”), eftersom dessa ännu inte har 

inträffat. Ett foto som tagits vid vattendraget skulle inte ha gett samma entydiga bild av 

området. Kartan visar åtminstone var vattendraget flyter fram och hur stort det är, vilket 

säkert är ny information för många läsare. 

 

Den andra kartan i DN (16.8.2001) fungerar som illustration till ett reportage, vars  

huvudsakliga nyhet är att Sverige riskerar att hamna inför EG-domstolen p.g.a. att man inte 

har följt det EU-direktiv som ska skydda lodjuren, vilket är orsaken till att tjuvjakt fortfarande 

bedrivs i Sverige. Kartan (se bilaga V, bild 3) som är en Sverigekarta visar området där viss 

skyddsjakt förekommer, områden där någon lojakt inte bedrivs samt gränsen utanför vilken 

inte tillåts någon jakt. Dessutom har det på kartan markerats områden där lodjur förekommer. 

Också i det här fallet kan inte själva temat avbildas p.g.a. att det är omöjligt att göra en 

illustration till det att EU kan ingripa genom att stoppa lojakten i Sverige. Trots detta ansluter 

sig illustrationen relativt bra till temat, eftersom det i artikeln uttryckligen diskuteras jakt på 

lodjur. I mitt material kan kartorna alltså anses vara ett lyckat sätt att illustrera EU-reportage. 

 

Diagram. Med diagram kan man enkelt avbilda sådant som med ord skulle bli alltför 

komplicerat och som dessutom skulle kräva mycket utrymme i texten. Huvudregeln är ändå 

att använder man några diagram måste man också kommentera dem i själva texten (se t.ex. 

Pitkänen & Kohonen 1984: 125). Detta verkar dock inte gälla EU-reportage eftersom 

hänvisningar till diagrammen helt saknas i mitt material.  
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EU-reportagen i tidningarna innehåller sammanlagt tre reportage med ett diagram, två i Hbl 

och ett i DN. Det ena reportaget i Hbl (7.3.1999) handlar om EU:s jordbruksförhandlingar 

som råkat i stora svårigheter p.g.a. att Tyskland och Frankrike har velat skjuta upp den redan 

planerade  reformen av unionens gemensamma jordbrukspolitik. Artikeln har försetts med ett 

diagram som visar den procentuella andelen EU-stöd (som innebär såväl  region- och 

strukturstöd som lantbruksstöd) i medlemsstaterna. Diagrammets anknytning till texten är 

svår att hitta eftersom det i artikeln främst diskuteras om priserna på jordbruksprodukter skall 

sänkas och i så fall med hur många procent. Diagrammet utgör alltså en helt självständig del 

av artikeln. Sambandet kan dock anses som metonymiskt (se Nikula 2002: 223) på basis av att 

EU-stödet är en del av jordbrukspolitiken. 

 

DN (12.3.1999) skriver också om EU:s jordbrukspolitik. Huvudtemat i reportaget är att 

prissänkningarna missgynnar bönderna men innebär att konsumenterna kan köpa 

lantbruksprodukter till lägre priser. DN har lyckats mycket bättre med sitt val av diagram än 

ovannämnda Hbl (7.3.1999). I figuren jämförs EU-kommissionens förslag i mars 1998 och 

EU-jordbruksministrarnas uppgörelse i mars 1999, som båda handlar om sänkningarna av 

både producent- och konsumentpriser. Av diagrammet framgår hur många procent mindre 

pris bönderna får per kilo nötkött, spannmål och liter mjölk, samt hur många procent billigare 

nötkött, fisk, ägg, smör, ost och mjölk blir i butikerna. Diagrammets anknytning till 

reportagetemat är alltså lyckad och motsvarar det som behandlas i texten.  

 

Det andra diagrammet i Hbl (22.8.2001) ansluter relativt bra till artikeltemat. Reportaget 

handlar om stabilitetspakten (se s. 59) som gör att EU-länderna måste undvika 

budgetunderskott. Av det tillhörande diagrammet framgår EMU-ländernas offentliga 

överskott respektive underskott år 2000. Det konstateras i artikeln att de största och viktigaste 

EMU-länderna Tyskland, Frankrike och Italien har stora problem att uppvisa överskott i 

budgeten. Diagrammet (se bilaga V, bild 4) visar också tydligt hur stort underskottet är i de 

här länderna och det går lätt att jämföra dem med de länder som har budgetöverskott, bl.a. 

med Finland där den offentliga sektorns överskott var överlägset störst, 6,7 % av BNP. I det 

här fallet har man alltså valt rätt typ av illustration som ger hänvisningar om reportagets 

innehåll. 
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Teckning. Den enda teckningen i mitt material ingår i DN:s (16.8.2001) reportage om lojakt, 

där delvis ovanpå den ovannämnda Sverigekartan (s. 75 och bilaga V, bild 3) trampar ett 

tecknat lodjur. Dessutom har det ritats ett lodjursspår vid sidan av kartan (se bilaga V, bild 3). 

Lodjuret och fotspåret anser jag dock som en och samma teckning. De flesta tidningsläsare 

vet antagligen hur lodjuret ser ut, och därför kan teckningen anses bara ha ett metonymiskt 

samband med texten som handlar om lojakt. I det här fallet har teckningen alltså tagits med 

som ren rekvisita och kan först och främst anses fungera som underhållande illustration.  

 

Övrigt. Bilder där de nya eurosedlarna och –mynten presenteras anknyts på helt olika sätt till 

texten beroende på tidningen. Reportage, illustrerade med den nya valutan (både sedlar och 

mynt är avbildade), ingår i båda tidningarna den 31 augusti 2001. DN har valt att kombinera 

tre reportage med två bilder av den nya valutan. Inget av dessa reportage handlar direkt om 

eurosedlarna och –mynten, utan snarare de konsekvenser som den nya valutan medför. I det 

första reportaget skrivs om ECB:s räntesänkning i euroområdet, det andra handlar om eurons 

påverkan på priserna och i den sista artikeln redogörs för hur sedlar och mynt körs ut till 

bankerna och vilket bevakningssarbete det krävs av polismyndigheterna över hela Europa. 

Den ena bilden i den vänstra övre hörnet av sidan återger framsidan av 1-euromyntet och den 

andra bilden återger både fram- och baksidan av alla sedlarna, framsidan av alla mynten och 

de olika baksidorna av 1-euromyntet för varje EMU-land. Bildernas anknytning till texten kan 

dock bara anses som metonymisk. 

 

Hufvudstadsbladets reportage behandlar däremot själva eurosedlarna och beskriver noggrant 

deras utseende, valör och storlek. På bilden (se bilaga V, bild 5) avbildas framsidan av alla 

sedlar samt ytterligare fram- och baksidan av en 10-eurosedel. Däremot ingår inte en bild av 

euromynten, men å andra sidan behandlas de inte heller i reportaget. I det här fallet illustrerar 

bilden alltså artikelns egentliga tema. Ur begriplighetens synvinkel är reportaget i Hbl 

sålunda lättare än de motsvarande reportagen i DN, om syftet är att informera mottagaren om 

euron. Redan p.g.a. risken att eurosedlarna blir förfalskade, är det viktigt att man lär sig känna 

igen sedlarna så väl att man inte låter förfalskningarna sprida sig. Genom att läsa reportaget i 

Hbl får läsaren den viktiga information som krävs för att man kan bekanta sig med den nya 

valutan. Den misslyckade anknytningen av bilden till reportagetemana i DN gör däremot att 

den här viktiga informationen faller bort. Även om bilden i DN presenterar både fram- och 
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baksidan av alla sedlar, räcker det inte för att läsaren skall känna igen den riktiga euron, 

eftersom sedlarna inte beskrivs på något sätt i de tillhörande reportagen.   

 

7.4 Samverkan mellan text, bild och bildtext 
 

Hurdant borde samspelet text – bild vara  så att det underlättade för läsaren att tillägna sig den 

information som reportaget förmedlar? Svaret är relativt enkelt om man betraktar på vilka 

olika sätt bilden kan ge information i samband med texten: 1. bilden dubblerar den 

information som ges i texten, 2. den kompletterar texten med en relevant extrainformation, 3. 

tillför irrelevant extrainformation eller 4. ger inte alls någon information (och har alltså bara 

dekorativ funktion) (Melin 1999: 53). Som Melin (1999: 58) har kommit till, gynnar de 

dubblerande bilderna läsaren mer än de bilder som ger ny information. För textens 

begriplighet / läsbarhet borde det bästa sättet dock vara att bilden både dubblerade och 

kompletterade den information som ges i brödtexten. På detta sätt skulle läsaren genom att 

betrakta bilden få stöd för det som står i texten, och dessutom tilläggsinformation om det 

rapporterade ämnet. Det kan nog också hända att det som dubbleras i bilden är någon alldeles 

irrelevant information som inte hjälper läsaren att bättre orientera sig i ämnet. 

 

Hur passar då bildtexten i det hela? Den rätt valda bildtexten kan binda ihop de olika 

modaliteterna och göra reportaget till en harmonisk helhet. Som Wallin (1991: 92) 

konstaterar, börjar läsprocessen av en tidningsartikel ofta med att man betraktar den 

tillhörande bilden, varefter blicken flyttas ned till bildtexten som avgör om läsaren vill 

fortsätta att läsa hela artikeln. Därför är det inte likgiltigt vad som står i bildtexten. Också 

bildtexten har olika funktioner som kan vara i samspel antingen med text eller bild eller med 

båda två: 1. bildtexten anger bildens information (etiketterande funktion), 2. den upprepar 

textinformation eller 3. det som ges i bilden, 4. bildtexten ger ny information utanför texten, 

5. innehåller yttre upplysningar om bilden eller konstnären, eller 6. instruerar och ger 

stämning åt det hela (vanligen i samhällskunskapsböcker) (Holšánová 1999: 121) I det 

följande betraktar jag förhållandet mellan modaliteterna i EU-reportagen och redogör för 

påverkan av samspelet på begriplighet och läsbarhet. 
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7.4.1 Bildinformation  

 

Efter att jag hade fördelat bildinformationen på olika grupper efter den funktion som de har i 

EU-reportagen, kunde jag fastställa den hypotes enligt vilken de flesta bilderna förmedlar helt 

irrelevant information om det ämne som reportaget handlar om. Som det framgår av tabell 16 

innehåller båda tidningarna ett klart överskott bilder som kunde slopas p.g.a. att de inte 

hjälper läsaren att uppfatta och förstå det som sägs i texten. Andelen irrelevant 

bildinformation i tidningana är för Hbl 59,1 % och för DN 69 %. Som bilder med irrelevant 

information har här ansetts följande illustrationstyper: 

 

1. Porträttbilder av journalisten eller redaktören. 

2. Porträttbilder som föreställer en person som inte nämns i brödtexten. 

3. Bilder som föreställer en person/personer i stället för den i brödtexten skildrade 

händelsen. 

 

Anmärkningsvärt är att alla bilder med helt irrelevant information är fotografiska bilder, 

vilket tyder på att läsaren alltid får mer nytta av kartor och diagram än av fotografiska bilder, 

när det gäller EU-reportage.  

 
Tabell 16 Olika typer av bildinformation i samband med texten; antal bilder 

tidning dubblerar kompletterar dubblerar och 

kompletterar 

dubblerar/ger 

irrelevant inf. 

ger irrelev. 

information

dekorerar

Hbl 1 6 0 2 13 0 

DN 0 11 1 0 29 1 

 

Som ett bra exempel på irrelevant bildinformation (punkt tre ovan) fungerar en bild i Hbl 

(12.3.1999) föreställande den leende jord- och skogsbruksministern Kalevi Hemilä, som fyller 

ett glas med vatten i en folktom restauranglokal. Själva reportaget handlar om 

överenskommelsen om en reform av EU:s lantbrukspolitik och det hur Finland lyckades få 

full kompensation för det inkomstbortfall som prissänkningarna på lantbruksprodukter 

medför. Bilden har inte ens tagits vid det tillfälle som förhandlingarna ägde rum, kanske inte 

ens i Bryssel där EU:s jordbruksministrar möttes, utan någon gång i någon restaurang där 

Hemilä har råkat vara samtidigt som Hbl:s fotograf. Även om det var Hemilä som 
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representerade Finland på det här mötet, får läsaren inte någon nytta av att se honom på en 

bild som tar största delen av reportagets utrymme.  

 

Inte alla ”gubbilder” är dock sådana som ger irrelevant information. Vissa av dem försvarar 

faktiskt sin plats och kan anses komplettera textinformation. En sådan här situation råder i de 

reportage som handlar om den avbildade personen. När Finland fick en ny ambassadör i 

Bryssel, Eikka Kosonen, skrev Hbl (25.8.2001) om honom, hans karriär och hans funderingar 

inför den nya posten. Den tillfogade bilden (se bilaga V, bild 2) föreställer Kosonen sittande 

vid ett bord framför en mikrofon. Han har korsat händerna och riktar blicken till vänster mot 

brödtexten. På något sätt ger fotot en saklig, trygg och pålitlig bild av Kosonen, och det är ju 

inte alls oviktigt i det här sammanhanget att läsaren också får veta hur den nye ambassadören 

ser ut. Kompletterande bilder utgör den näst största gruppen av all bildinformation. Här måste 

det påpekas att Wallin (1991: 89) skiljer den igenkännande funktionen från den 

kompletterande. I min analys däremot ingår den igenkännande funktionen i kompletterande 

bilder, när reportaget handlar om den avbildade personen. Utseendet anses alltså i dessa fall 

vara den relevanta extrainformation som kompletterande bilder ger.  

 

Andelen dubblerande bilder är obetydlig i reportagen, på samma sätt som andelen 

illustrationer som både dubblerar och kompletterar textinformation, vilket vore det bästa 

möjliga alternativet med avseende på begripligheten. Hbl innehåller också ett par pressfoton 

som dubblerar det som sagts i brödtexten, men som samtidigt ger alldeles irrelevant 

information. Den ena artikeln (Hbl 2.3.1999) som handlar om den framtida finansieringen av 

EU-samarbetet har försetts med ett foto av den spanske premiärministern José Maria Aznar 

och Paavo Lipponen i statsrådets festvåning. Brödtexten lyder (ex. 52) :  

 

Ex. 52  Finland har drivit en mjukare linje på vissa punkter, men regeringscheferna Aznar och Paavo 
Lipponen lyckades ändå dokumentera långt gående samförstånd under sin gemensamma 
presskonferens efter överläggningarna i statsrådets festvåning (Hbl 2.3.1999).  

 
 

Visserligen möttes de här två herrarna och diskuterade EU-utgifterna, men att förse reportaget 

med en rätt stor bild som dubblerar informationen i den ovanstående textbiten hjälper inte 

läsaren att uppfatta finansieringssituationen i EU. 
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7.4.2 Bildtext 

 

Enligt Öijer (1981) bör varje tidningsillustration ha en bildtext. I mitt material för respektive 

tidning har 85 % av samtliga illustrationer försetts med en bildtext. Det finns alltså några 

bilder som bryter mot Öijers regel ovan. Öijer framhäver att bildtexten inte ska upprepa den 

information som ges i bilden, utan ge ytterligare information som är hämtad ur artikeln. På så 

sätt utgör text och bild en fungerande helhet. (Öijer 1981: 95) Av tabell 17 framgår de typer 

av information som ges i bildtexterna i EU-reportagen. Som synes dominerar i båda 

tidningarna bildtexter som anger bildens information. Orsaken till detta är att på majoriteten 

av bilderna avbildas personer vars namn sedan nämns i bildtexterna utan eller vid sidan av 

annan information.  

 
Tabell 17 Olika typer av information i bildtexterna 

tidning anger bildens inform. 

(etiketterar)  

upprepar 

textinformation 

upprepar 

bildinformation 

ger ny information 

utanför texten 

Hbl 18 0 0 1 

DN 31 0 1 3 
 
 
Om det också ges annan information i de etiketterande bildtexterna, är den antingen direkt 

hämtad ur brödtexten, (ex. 53), eller så har det gjorts en kort sammanfattning av det som sägs 

på flera ställen i artikeln (ex. 54 och bilaga V, bildtexten till bild 2). DN föredrar det 

förstnämnda sättet, medan bildtexterna i Hbl mera sällan är ordagranna citat ur brödtexten. 

Med avseende på begripligheten, får läsaren mer nytta om bildtexten sammanfattar 

reportagets innehåll.  

 

Ex. 53 – Det här är oroväckande. Smärtgränsen är egentligen redan nådd, säger Anders Miller, 
köttbonde på Eknäs gård utanför Södertälje (DN 12.3.1999, brödtext). 

 
Uppgörelsen i Bryssel inger Anders Miller oro. ”Smärtgränsen är redan nådd”, menar bonden på 
Eknäs gård utanför Södertälje (DN 12.3.1999, bildtext).  
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Ex. 54 Ordföranden, Tysklands utrikesminister Joschka Fisher, konstaterade dock att ingen krävde 
strukturella ändringar eller återgång till utgångsläget. – Vi kan alltid diskutera smärre 
justeringar, sade Fisher. [---] EU:s lantbrukskommissionär Franz Fischler och kommissionens 
ordförande Jacques Santer varnade för nya ingrepp. (Hbl 15.3.1999, brödtext) 

 
River inte upp. Tysklands utrikesminister Joschka Fisher t h kunde konstatera att det inte är 
aktuellt att riva upp agenda 2000-paketet, trots att det kritiserats men små justeringar kan 
komma ifråga. EU-kommissionens ordförande Jacques Santer t v varnade dock för mer kritik. 
(Hbl 15.3.1999, bildtext) 

 

I mitt material fattas helt bildtexter som enbart upprepar något som sägs i reportaget, dvs. 

upprepningarna uppträder alltid i de etiketterande bildtexterna. Här avviker mitt material från 

Nikulas (2002: 228), eftersom textinformation enligt henne ofta upprepas i bildtexterna i Hbl. 

 

Det kan också hända att det i en etiketterande bildtext upprepas den information som ges på 

bilden. Ett exempel på detta är bilden som visar Italiens utrikesminister Lamberto Dini 

tillsammans med Sveriges Anna Lindh (bilaga V, bild 1). Dini har lagt armen om Anna 

Lindh, vilket också nämns i bildtexten. Dessutom styr bildtexten mottagarens uppmärksamhet 

på Italiens utrikesminister genom den språkliga kohesion (till vänster) som anger dennes plats 

på bilden. Däremot finns det i mitt material bara en bild som endast upprepar den information 

som ges på bilden. Bilden ingår i ett reportage som handlar om förflyttning av eurosedlarna 

till bankerna och visar en polisman med ett vapen framför en truck med en last av lådor. Den 

tillfogade bildtexten (ex. 55) ger exakt samma information: 

 

Ex. 55 Dyrbar last att försvara. En polisman i Nice i södra Frankrike står på vakt medan lådor med 
euromynt lossas från ett tåg. 

 

Av det som sagts ovan att döma följer bildtexterna alltså relativt bra den regel som säger att 

bildtexterna inte ska upprepa bildinformation. (Öijer 1981: 95) 

 

Några bildtexter i mitt material ger helt ny information utanför texten. Ett exempel på detta är 

bildtexten till bilden (Hbl 31.8.2001) som presenterar de nya eurosedlarna. Bildtexten består 

av mindre bitar som preciserar information om eurosedlarnas egenskaper (se bilaga V, bild 5). 

Också rubrik och upplysningar om stilriktning och 10-eurosedelns storlek ingår. Sådana här 

bildtexter, som kommenterar bilden och kompletterar brödtexten, borde det finnas oftare i 

tidningsartiklarna. 
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Bildtexten i DN (16.8.2001) som tillhör Sverigekartan och det tecknade lodjuret (se s. 75 och 

77) är ett exempel på långa bildtexter med egen rubrik och ingress. Kartan och bildtexten, 

som  närmare handlar om lodjuren i Sverige, kan anses utgöra en egen ”mikroartikel” som 

sedan har anknutits till det egentliga reportaget. Bildtexten (se bilaga V, bildtexten till bild 3) 

innehåller ny information utanför själva reportaget och kan därför anses mer eller mindre leva 

sitt eget liv. Bildtexten samspelar alltså bättre med illustrationen än själva reportagetexten, 

men å ena sidan fungerar kartan och bildtexten tillsammans som komplement till brödtexten. 

Också teckningarna har under sig små förklaringar som ger detaljerad information om lodjur. 

Tack vare bildtexten som binder samman de tre modaliteterna i reportaget, är resultatet alltså 

en tämligen bra fungerande helhet.  

 

Bildtextens funktion som instruerande eller stämningskapande enhet ingår inte i tabell 17, 

eftersom den här funktionen oftast uppträder vid sidan av någon annan funktion. Som 

instruerande kan anses bildtexterna till bilder på eurosedlarna och mynten (Hbl 31.8.2001 och 

DN 31.8.2001) samt den ovannämnda bildtext som handlar om lodjuren i Sverige (DN 

16.8.2001). Bildernas förmåga att ge stämning åt EU-reportagen är däremot inte särdeles god. 

Uppgiften om t.ex. fotografen eller bildagenturen är känd i de flesta bilder i mitt material. 

Eftersom det så gott som alltid ingår också en egentlig bildtext, har jag inte ansett dessa yttre 

upplysningar som bildtext och därför saknas den här informationen också i tabell 17. 

 

Det är svårt att säga, vilken av tidningarna som bäst gynnar läsaren, när det gäller samverkan 

mellan text och bild. Bildernas funktion i reportagen är ungefär likadan i tidningarna och 

också andelarna illustrerade reportage motsvarar varandra. Avgörande i det här fallet är 

kanske andelen bilder som ger irrelevant information, vilken är större i DN, dvs. jämfört med 

Hbl innehåller DN ca 16,8 % fler bilder som helt kunde slopas, utan att viktig information 

skulle försvinna med bilden. Även om det totala antalet bilder är störst i DN, spelar det alltså 

ingen roll ur läsbarhetens/begriplighetens synvinkel, eftersom majoriteten av dem inte ger 

något stöd till läsaren. 
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8 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Jag har i den här avhandlingen pro gradu bekantat mig med läsbarheten och begripligheten i 

EU-reportagen i två svenskspråkiga morgontidningar, i den finlandsvenska Hufvudstadsbladet 

och den rikssvenska Dagens Nyheter. Materialet består av två delmaterial för båda 

tidningarna, härstammande från 1.3.1999 – 15.3.1999 och 15.8.2001 – 31.8.2001, så att det 

sammanlagt omfattar 112 undersökta reportage, 56  i respektive tidning. Den här mängden har 

visat sig vara tillräcklig för att få fram vissa skillnader mellan tidningarna. Syftet har varit att 

ta reda på hur lätt eller svårt det är för den normale tidningsläsaren att få information om EU 

genom att läsa reportagen i morgontidningarna. Både tidningarna och de två tidsperioderna 

har jämförts med varandra med avseende på svårighetsgraden. Dessutom har det gjorts 

jämförelser med tidigare undersökningar. I undersökningen har jag utnyttjat tre olika sätt att 

närma mig reportagen i materialet: en kvantitativ undersökning av den grammatiska 

strukturen, undersökning av de svåra orden med hjälp av försökspersoner, samt  undersökning 

av den tillhörande illustrationen.  

 

Grammatisk struktur 

Jag har kommit fram till att reportagen som handlar om EU är rätt svårlästa oberoende av om 

de finns i Hbl eller DN.  Undersökningen av den grammatiska strukturen har visat att Hbl 

oftast är lite mera svårläst än DN, eller så ligger resultaten så nära varandra att det inte går att 

göra någon skillnad mellan tidningarna. Hypotesen om att Hbl vore den krångligaste av de två 

undersökta tidnigarna har i alla fall visat sig vara riktig, även om den bara baserade sig på 

intuition. Hbl har bl.a. de högsta lixvärdena som baserar sig på C.H. Björnssons (1968) 

definition, även om dessa lite grann har sjunkit under de två och ett halvt år som ligger mellan 

delmaterialen. DN har däremot hela tiden bevarat samma lixvärde. Meningslängden varierar 

mellan delmaterialen så att Hbl har de längsta meningarna år 1999, medan dessa år 2001 

tillhör DN. Det är dock först och främst långa ord som höjer lixtalen i reportagen, eftersom 

den genomsnittliga andelen långa ord är över 30 % av ordmassan i båda tidningarna, vilket är 

ett tecken på en svårläst text. Meningslängden däremot stannar något under den gräns som 

skiljer medelmåttiga texter från svårlästa. Enligt Björnssons (1968) lixtolk kan båda 

tidningarna i alla fall placeras i kategorin ”svåra texter”, därför att lixvärdena ligger på 

omkring 50 (se bilaga II).   
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Fundamentlängden har visat sig vara utan betydelse, när det gäller svårighetsgraden mellan 

tidningarna. Fundamenten är i genomsnitt 3,1 ord långa i båda tidningarna, vilket dock är 

högre än i tidningstexter i allmänhet (jämfört med Westman 1974: 155). År 1999 är andelen 

ettordsfundament en betydelselös faktor, när det gäller svårighetsgraden mellan tidningarna, 

men år 2001 innehåller Hbl något fler ettordsfundament, vilket tyder på en mera lättläst text. 

Också topikaliseringsgraden har visat att Hbl är lite lättare, eftersom DN har en klart större 

andel fundament som saknar subjekt. De här två resultaten avviker alltså från andra resultat 

som tyder på att Hbl vore den mest svårlästa av de två undersökta tidningarna.  

 

EU-reportagen i båda tidningarna innehåller fler substantiv än verb, vilket innebär nominal 

stil, som i sig är krångligare än den verbala stilen. I Hbl är den procentuella andelen 

substantiv lite större än i DN, men å ena sidan innehåller den också lite fler verb än DN. DN 

däremot innehåller fler sammansatta substantiv, som försvårar läsprocessen därför att de är 

långa ord och kan vara oklara till betydelsen. Jämfört med Strands (1984: 76) resultat är EU-

reportagen i både Hbl och DN mera specialiserade än reportage i allmänhet, därför att de 

innehåller fler sammansatta substantiv. Verben är oftast dynamiska med egenskapen att ange 

förändring, vilket inte påverkar läsbarheten negativt. Det kan inte heller talas om någon 

substantivsjuka eller krångelsvenska i samband med EU-reportage. 

 

Abstraktionsgraden i EU-reportagen har mätts med hjälp av ord på –ande/–ende, passiva 

verbformer, tids- och rumsadverbial samt pronomen första och andra person.               

Den genomsnittliga andelen ord på –ande/–ende är under 1 % i båda tidningarna, vilket inte 

försvårar läsprocessen alltför mycket. Inte heller passiveringsgraden gör texterna mera 

svårlästa med sin genomsnittliga andel under 2 %. Jämfört med DN har Hbl dock lite större 

andelar både ord på –ande/–ende och passiva verbformer, även om skillnaden är minimal. 

Ännu närmare varandra står tidningarna när det gäller andelen tids- och rumsadverbial samt 

pronomen första och andra person vilka inte visar att någondera vore mera svårläst. Av alla 

ord innehåller artiklarna i genomsnitt 4,9 % tids- och rumsadverbial, vilket tyder på att EU-

reportagen dock har en större abstraktionsgrad än tidningstexter i allmänhet (jämfört med 

Westman 1974: 151). Också andelen pronomen första och andra person tyder på en mera 

svårläst text, eftersom bara en dryg halv procent av alla ord består av dessa. 
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Svåra ord 

Svåra ord är ett faktum i EU-reportagen. Över 90 % av reportagen i båda tidningarna 

innehåller ord som kan anses vålla problem vid läsningen. Sådana här ord är oftast lånord, 

facktermer, nyord eller initialord, eller ord vars betydelse lätt kan förväxlas med betydelsen av 

andra ord. När undersökningsmaterialet betraktas som helhet för respektive tidning, innehåller 

Hbl något fler svåra ord, men betraktandet av de olika delmaterialen har visat att DN har ett 

överskott svåra ord år 2001. Orsaken till detta är att användningen av svåra uttryck i Hbl har 

minskat under de två och ett halvt år som ligger mellan delmaterialen. Den genomsnittliga 

procentandelen svåra ord i tidningarna är ca 3,5 % av textmassan, vilket betyder att omkring 

varje 28 ord är svårt. Jämfört med t.ex. passiveringsgraden i reportagen, uppträder svåra ord 

nästan tre gånger oftare än passiva verbformer.  

 

Läsarundersökningen av 40 svåra ord ur artiklarna har visat att en klar majoritet (72,5 %) av 

testorden är svåra eller till och med mycket svåra ord (enligt tabell 11 på s. 45). De bästa 

kunskaperna i svåra ord och uttryck verkar ha en 26–30-årig kvinna som har gått gymnasium 

och ytterligare skaffat sig någon yrkesutbildning. Undersökningen har genomförts med hjälp 

av ett frågeformulär (se bilaga IV) på Tammerfors polisskola och försökspersoner har varit 43 

polisstuderande. Orden har delats in i politiska och ekonomiska ord,  EU-termer samt 

främmande uttryck. Både politiskt och ekonomiskt språk är s.k. teknolekter, dvs. språkformer 

med en massa svårbegripliga facktermer. Hos EU-orden ökas svårigheterna av att många av 

dem är ”gamla” ord som vid sin sida har fått en helt ny särbetydelse, vilken inte hunnit bli 

känd för allmänheten (t.ex. ordet direktiv). Dessutom är namnen på många institutioner i EU 

så nära varandra att det lätt blir förväxlingar mellan dem. Främmande ord för sin del är svåra 

därför att de ger färre associationer än de inhemska orden.  

 

Initialorden, som inte testats med försökspersoner, har visat sig vara mindre frekventa än man 

kunde anta på basis av att utrymmet för en tidningsartikel ofta är relativt begränsat. Det finns 

etablerade initialer som inte vållar problem vid läsningen, men tyvärr används det också 

sådana, vars betydelse är främmande. Begriplighetsproblemen ökas naturligtvis av att 

initialorden ofta saknar förklaringar. Om det dessutom finns flera möjliga alternativ till det 

fullständiga namnet hos ett och samma initialord (t.ex. ESA), blir det dubbelt så svårt att 

bestämma vad det syftar på, om man överhuvudtaget känner någon av betydelserna. DN 
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visade sig ha flera reportage med initialord än Hbl och på så sätt ha en negativ påverkan på 

både läsbarhet och begriplighet, men det totala antalet svåra ord är dock störst i Hbl. 

 

Illustrationer 

EU-reportage är relativt bildfattiga, eftersom bara ca 30 % av artiklarna i 

undersökningsmaterialet är illustrerade. Brist på bilder är redan i och för sig en faktor som gör 

artiklarna mera svårlästa. Det finns ingen skillnad mellan Hbl och DN, när det gäller antalet 

illustrerade reportage, men artiklarna i DN innehåller i allmänhet något fler bilder än 

artiklarna i Hbl. Oftast förses repotaget dock med bara en bild. Den vanligaste 

illustrationstypen är den fotografiska bilden som representerar ca 84 % av alla illustrationer. I 

en mindre omfattning förekommer det också kartor, diagram och teckningar.  

 

Många tidningsnyheter är sådana som inte går att avbilda, men trots detta förses de ofta med 

en bild. Detta för med sig att anknytningen av bilderna till själva reportagetemat blir mindre 

lyckat. I synnerhet de fotografiska bilderna anknyts rätt dåligt till reportagen, eftersom de inte 

motsvarar artikelns egentliga tema, utan bara har ett metonymiskt samband med det som 

själva nyheten handlar om. De flesta pressfoton kan anses som slentrianmässiga, eftersom det 

på basis av bilden oftast är omöjligt att veta vad själva artikeln handlar om. Pressfoton 

fungerar alltså vanligen bara som blickfång. 

 

Andelen kartor och diagram (ca 9 % av samtliga illustrationer) är oväntat liten i EU-

reportagen. I själva verket är grafiken ett mycket bättre sätt att illustrera EU-reportage än de 

fotografiska bilderna. Orsaken till detta är att grafiken är av naturen förklarande och därför 

lämpar den sig för EU-artiklarna där ofta diskuteras någon slags utveckling. De kartor och 

diagram som uppträder i undersökningsmaterialet är oftast tämligen väl valda, även om de 

inte alltid avbildar det huvudsakliga temat. En nackdel hos reportagen med diagram är dock 

att de så gott som alltid saknar hänvisningar till figurerna, m.a.o. kommenteras diagrammen 

inte på något sätt i brödtexterna. I materialet ingår också en teckning, som först och främst 

fungerar som ren rekvisita och underhållande illustration. En egen speciell grupp illustrationer 

i undersökningsmaterialet är också bilder av de nya eurosedlarna- och mynten, som ingår i 

båda tidningarna den 31 augusti 2001. De här bildernas anknytning till texterna varierar 

mellan tidningarna: Hbl har lyckats utmärkt med bilden som illustrerar just det som själva 
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artikeln handlar om, medan DN med bilden illustrerar tre olika reportage av vilka inget direkt 

handlar om den nya valutan. 

 

Samverkan mellan text, bild och bildtext borde vara sådan att den ger läsaren så mycket stöd 

som möjligt. Det bästa sättet en bild kan ge information på är att den både dubblerar och 

kompletterar den information som ges i texten. Största delen av illustrationerna i de 

undersökta tidningarna är dock sådana som kunde slopas p.g.a. att de ger helt irrelevant 

information. Alla bilder med irrelevant information är fotografiska ”gubbilder”, vilket tyder 

på att läsaren alltid får mer nytta av kartor och diagram, när det gäller EU-reportage. 

”Gubbilder” som illustrerar reportage som handlar om den avbildade personen, försvarar dock 

sin plats därför att de kan anses komplettera textinformation. På dessa bilder fylls också den 

igenkännande funktionen (se s. 72).  

 

Varje tidningsillustration borde ha en bildtext, men det har visat sig att ca 15 % av alla bilder i 

materialet saknar en tillhörande bildtext. En klar majoritet (ca 90 %) av bildtexterna har 

etiketterande funktion, dvs. anger bildens information genom att nämna den avbildade 

personens namn vid sidan av eller utan annan information. Den andra informationen kan vara 

hämtad direkt ur brödtexten eller så har det gjorts en kort sammanfattning av det som sägs på 

flera ställen i artikeln. Också den information som ges på bilden kan vara upprepad i de 

etiketterande bildtexterna. Däremot finns det bara en bild i materialet som endast upprepar 

bildinformationen. Inte heller andelen bildtexter som ger helt ny information är förträfflig i 

materialet. Några av bildtexterna kan vid sidan av en annan funktion också anses instruera 

läsaren. Sådana här är t.ex. bildtexterna till bilder av eurosedlarna och mynten (Hbl 31.8.2001 

och DN 31.8.2001). 

 

De undersökta tidningarna skiljer sig obetydligt från varandra, när det gäller illustrationerna. 

Som avgörande faktor har dock visat sig andelen bilder med irrelevant information, vilken är 

något större i DN. Ur läsbarhetens/begriplighetens synvinkel kan Hbl sålunda anses gynna 

läsaren lite mer än DN, även om det totala antalet bilder är störst i den sist nämnda tidningen. 

När alla i den här avhandlingen presenterade faktorer betraktas tillsammans, är det slutliga 

resultatet i fråga om svårighetsgraden i tidningarna dock att Hufvudstadsbladet är den svåraste 

av de undersökta tidningarna.  
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Vad ankommer jämförelserna med tidigare undersökningar, har mina resultat legat relativt bra 

i linje med dessa, vilket också ger stöd till det som har sagts i den här avhandlingen. Syftet, 

som jag ställde upp i början av avhandlingen har också blivit fyllt.  Som svar på frågan i 

rubriken kan konstateras att EU-reportage är rätt svårlästa och svårbegripliga. För att läsaren 

skall få mer nytta av dessa, måste dessa i alla avseenden göras mera lättlästa och begripliga. I 

framtiden skulle det vara intressant att vidare studera illustrationerna i EU-reportagen och ta 

både rubriken och ingressen med i analysen. En läsarundersökning av bildernas funktion i 

artiklarna skulle också säkert ge stöd till de resultat i kapitel 7 som visar att över hälften av 

alla illustrationer ger helt irrelevant information om det ämne som behandlas i brödtexten och 

därför hjälper inte heller till läsaren att bättre orientera sig i ämnet.   
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BILAGA I   Regler för lixberäkningen 
 
 
 
1. Tal. Årtal (1789, 1967) räknas som ett ord, men 1/50 (en femtiondel) som två. Lika så 

räknas decimaltal som två ord. I 34,72  är 34 ett ord och 72 ett, medan ”komma” inte 

räknas (interpunktionstecken). Detsamma gäller penningsummor. 4.750:80 ger alltså två 

ord. 

 

2. Förkortningar: T.ex. ger två ord, osv. ger tre ord, även sammanskrivet, med eller utan 

punkt (osv.). Initialord av typen SAS och ASEA räknas som ett ord. 

 

3. Bindestreck. Ord som är förenade med bindestreck räknas som ett. Exempel: pedagogisk-

psykologisk, lagårds-karl, B-märkt, 1600-talet. Däremot räknas uttryck av typen fram- och 

baksida, en- eller flerfärgad som tre ord. 

 

4. Interpunktionstecken. Punkt, komma, kolon, snedstreck, tankstreck och andra 

interpunktionstecken räknas inte ens när de uttalas. Exempel: 4 · 9 (gånger), 3,8 (komma), 

3,80 (och), 5:7 (till, i, genom vid förhållande- och divisionsräkning), 16/8 (i), 5 – 7 (till). 

Däremot anses räknetecken + × och = som ord (uttalas plus, gånger och är). Detsamma 

gäller tecken som alltid står för ett bestämt ord, såsom procent, pund, grader och andra 

geometriska begrepp.  

 

(Björnsson 1968: 68) 



BILAGA II  Lix, meningslängd och långa ord i texter av olika svårighetsgrad. 

 
 
 
Svårighetsgrad Lix Meningslängd Långa ord 
________________________________________________________________ 
Mycket lätt   20           9        11 

Lätt   30          13        17 

Medelmåttig   40          16        24 

Svår   50          19        31 

Mycket svår   60          22        38 

 
              (Björnsson 1968: 133) 
 



BILAGA III  Analysprinciper av fundament 

 

Analysenheten är den syntaktiska meningen. Som fundament räknas det led som föregår 

huvudsatsens finita verb. Meningstyper som frågor och imperativer saknar fundament och 

utesluts ur analysen. Märk att samordnande konjunktioner inte ingår i fundament och därför 

inte ska räknas. 

 

Enbart brödtexten räknas. Rubriker utesluts alltså. 

 

MÅTT 

 

Fundamentlängd 

 

Antalet ord i fundamenten / Antalet fundament 

 

Ettordsfundament 

 

Antalet fundament med ett ord / Antalet fundament totalt 

Måttet anges i procent. 

 

Topikaliseringsgrad 

 

Antalet syntaktiska meningar med annan satsdel än subjektet i fundament / Antalet 

syntaktiska meningar totalt 

 

Måttet anges i procent. 

 

                (Ledin 1991:29) 

 

    

 

 

 



 

BILAGA IV  Frågeformuläret för läsarundersökningen          1 (2) 

 
SVÅRA ORD I EU-REPORTAGE I MORGONTIDNINGAR 

 
Kön:    Man ____  Kvinna ____ 

Ålder:  ________ år 

 
Utbildning:  Grundskola   _____ 
  Gymnasium  _____ 

Yrkesutbildning _____ 

  Universitetsstudier _____ 
 
Följande meningar har tagits ur EU-reportage i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. Din uppgift är att 
förklara de kursiverade orden. Vad betyder de enligt Din åsikt? Du kan ange synonym eller skriva lite längre 
förklaringar. Tack för hjälpen! 
 
1. Riskerna för en deflation finns fortfarande i Europa (DN 1.3.1999). __________________________________ 
 
2. Den finska EU-parlamentariken Heidi Hautala föreslår nu att ett kvoteringssystem införs (DN 1.3.1999). ____ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. Palestinierna å sin sida vill att EU ska intervenera i Mellanöstern (Hbl 29.8.2001) ______________________ 
 
4. De två regeringscheferna diskuterare också en rad frågor med anknytning till ländernas bilaterala  relationer 
(Hbl 2.3.1999) ______________________________________________________________________________ 
 
5. Alan Beattie tror det finns en klar risk för att partiet marginaliseras (DN 22.8.01). ______________________ 
 
6. Översvämningar, budgetbekymmer, betalningsbalansunderskott och en tämligen handlingsförlamad regering 
har bidragit till detta (DN 15.8.2001). ____________________________________________________________ 
 
7. Genom nya förordningar som arbetades fram under det svenska ordförandeskapet i EU, blir så också fallet 
säger Margareta Winberg (DN 20.8.2001). _______________________________________________________ 
 
8. Det är helt onödigt, för det finns inga hermetiska block i EU (Hbl 27.8.2001). __________________________ 
 
9. I det slår man bland annat fast att centern vill decentralicera makten i EU, öppna EU för omvärlden samt 
skapa ett tryggare och grönt Europa (DN 9.3.1999). ________________________________________________ 
 
10. Det är provocerande och ger dålig stämning i partiet (DN 6.3.1999). _______________________________ 
 
11. [...] men eftersom arbetet inom panelen har dragit ut på tiden har amerikanerna varnat för att sanktioner 
kommer att införas retroaktivt från och med förra veckan (Hbl 9.3.1999).  A)  ___________________________ 
B)________________________________________________________________________________________ 
 
12. EU-delegationens besök i Kuba syftar till att förbättra relationerna mellan Kuba och EU (Hbl 24.8.2001). __ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
13. Den europeiska vänstern står enig för fri abort, medan kristdemokraterna – den största partigruppen i 
parlamentet – är mer restriktiv (DN 8.3.99). _______________________________________________________ 
 
14. Inte heller tanken på en militär kommitté bekymrade henne (DN 15.3.1999). __________________________ 
 
 



                       2 (2) 
15. Finland är medlem av EU och EU har mycket klart fördömt dessa element i Israels policy mot palestinierna 
(Hbl 29.8.2001). ____________________________________________________________________________ 
 
16. Flexibilitetspricipen infördes i Amsterdam i det fördrag som ännu är i kraft (Hbl 30.8.2001). _____________ 
__________________________________________________________________________________________
                      
17. Framför allt har SEB fått revidera sina kostsamma planer (DN 21.8.2001). ___________________________ 
 
18. EU-kommissionen har därför tagit fram ett förslag till ett direktiv som ska öka skyddet för deras upphovsrätt 
(DN 11.3.1999). A)__________________________________________________________________________ 
B)________________________________________________________________________________________ 
 
19. Men eftersom diskussionskulturen i Finland är konflikträdd och söker sig till konsensus vågar beslutsfattarna 
inte alltid tala klarspråk. Hbl 30.8.01 ____________________________________________________________ 
 
20. Kriminalöverinspektor Jari Liukku säger att den största delen av transaktionerna inom ekonomisk 
brottslighet sker i elektronisk form. Hbl 30.8.01 ___________________________________________________ 
 
21. Däremot väntas de komma med en objektiv bedömning av hur allvarliga de fall av korruption och vanskötsel 
är som redan uppdagats. DN 15.3.99  A) _________________________________________________________ 
B) ________________________________________________________________________________________ 
 
22. Kommissionens ordförande Jacques Santer aviserade uppförandekoden i januari, när parlamentet hotade att 
avsätta de 20 kommissionärerna efter avslöjanden om omfattande fusk. DN 4.3.99 ________________________ 
 
23. President Martti Ahtisaari kunde vara en utmärkt ledare för det konvent om EU:s framtid som planeras. Hbl 
15.8.01 ____________________________________________________________________________________ 
 
24. Den före detta franska premiärministern anklagas bland annat för att ha fixat lukrativa arbetsuppgifter inom 
EU åt sin älskare. Hbl 15.3.99 __________________________________________________________________ 
 
25. Varningen fick istället bli allmänt formulerad, liksom den återkommande uppmaningen till regeringarna att 
ta initiativ till strukturella reformer och avregleringar. DN 31.8.01 A)__________________________________ 
B) ________________________________________________________________________________________ 
 
26. EU-representationen i Bryssel samarbetar tätt med ministerier och myndigheter i Finland. Hbl 25.8.01_____ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
27. ”Jag tror säkert att de mer sofistikerade brottslingarna tittar på det här.” DN 15.8.01 ____________________ 
 
28. ”Mitt mål var att samtliga skulle delta i så kallad debriefing.” DN 25.8.01 ____________________________ 
 
29. Det är framför allt nedgången på aktiemarknaden som slår mot en rad intäktsposter, som courtage från 
aktiehandel och fondavgifter. DN 24.8.01  A)______________________________________________________ 
B) ________________________________________________________________________________________ 
 
30. Israels Ambassadör Miryam Shomrat dementerar till Hbl uppgifter i gårdagens Iltasanomat, enligt vilka hon 
skulle överlägga att kräva en utredning av utrikesministeriet. Hbl 29.8.01 _______________________________ 
 
31. Men de regionala samarbetsformerna är inte statiska. Hbl 27.8.01 __________________________________ 
 
32. Enligt de preliminära planerna skulle också ansökarländerna ha en roll i forumet. Hbl 15.8.01  A) ________ 
__________________________________________________________________________________________ 
B)________________________________________________________________________________________ 
 
33. Det finns därför ingen som helst anledning att börja spekulera om att byta säkerhetspolitisk doktrin. DN 
11.3.99  A)_________________________________________________________________________________ 
B)________________________________________________________________________________________ 


