
                                    AB Kvällstidningen Expressen
 
Textexterna drag
 
Textens form - skriftlig 
 
Kommunikationsområde - massmediatext 
 
Textens  avsändare -  artikelförfattare  (som  inte  alltid  är  journalister)  och
chefredaktörer 
 
Textens  avsedda  mottagare -  baby  boomers  är  de  största  konsumenterna  av
tidningar 
(främst tryckta) 
Enligt min åsikt, är konsumption av tryckta källor inte så stor, och inte
ens populär även bland baby boomers. Även de tycker jag använder sig
(”tycker om att använda sig av”?) digitala källor för det mesta 
men generation x, generation y och millennials är också stora konsumenter (både
digitala och tryckta) 

 
Tid när texten uppstår - mars 2020 
 
Plats där texten uppstår - tidningen trycks i Sverige, men skrivs om händelser från
hela världen 
 
Textens  funktion (syfte)  -  att  informera  läsarna  om  de  viktigaste  händelserna  i
Sverige och världen
Det är till  och med vanligt att stötta på reklam när man läser nyheter
online (till exempel i Expressen finns det rubriken ´premium-redaktionen
tipsar´,  var  man  kan  hitta  reklam).  Då  målet  är  också  att  dra
uppmärksamhet, uppmuntra läsaren att köpa något.
 
Miljö - tidningen inkluderar artiklar från alla typer av miljö
Jag  skulle  säga  att  i  Expressen  handlar  det  mest  om  social,  politisk,
ekonomisk och kulturella miljöer

Texinterna drag
 
Textens formella struktur 
 
Texten uppdelas i bildtext och förtydligande i bildtext rubrik. Rubriken förklarar vad vi
ser på bilden och ger ett kort sammanhang. Texten är interfolierade med bilder och
syftas (”syftar”) att fånga läsarens uppmärksamhet.
 



Textens tematik 
 
Läsaren får välja inom nyheten på huvudsidan av tidningen som de ser på nätet.
Därför  för  att  få  läsaren  klicka  och läsa vidare  måste  teman vara  populära  och
anpassade till olika grupper av avsedda mottagare.
Många  teman  av   kvällstidningen  är  anknutna  till  de  senaste  nyheterna  om
coronaviruset  och  corona-pandemins  påverkan  på  samhället,  ekonomin  och
hälsovården.
Teman : Vardagsliv, Hälsovård, Mentalhälsa, Musik, Sport, Mode, Privat egendom,
Politik, Ekonomi, Brott och Olyckor.  i morgontidningen finns det framförallt politiska,
kulturella och sociala teman. 
 
 
Textens ordförråd 
 
På  grund  av  pandemin  skapades  många  nya  sammansättningar.  (En  bra
anmärkning!)
Coronaskydda
Coronafall
Coronasjukdom
Coronautbrottet
Coronaläget
Coronasvaret 
Coronareklam 
Coronasyn
Corona-direktiven
Influensanspruta
Det finns också några andra nya sammansättningar
Bonusfamiljen
Mardrömsslutet
Småspararna
Ordsallad
Huskurer
Tickande Bilbomber
Halloumiburgare
Aubergineröra
Ordförrådet är mestadels skriftspråkligt.

Talspråksordförråd 

Att kliva ut ur byråkratens skugga

adjektiv såsom ‘’snuskig’’ och ‘’larvig’’



Synonymer- Frida och Ponthus räddade ett ödehus – nu bor de i sitt drömhem (I
detta sammanhang kan ödehus och drömhem vara synonymer  (alltså kontextuella
synonymer)); snygg och mysig belysning; fake news – inte sant
 
Motsatsord – Ikea stänger ner i Europa- varuhusen i Sverige öppna;             Varför
dör fler män än kvinnor, Sveriges bästa vandringsleder – för nybörjare och proffs ; 15
myter och sanningar om corona; goda röda och vita viner; blendern som mixar bäst
och sämst
 
Lexikalisk-semantiska fält – depression och hur du lindrar; frisören guidar: här är de
stora hårtrenderna (?)
 
 Negativ  betydelse  –  coronabluff  (i  den  senaste  månaden  har  det  en  negativ
betydelse), byråkratens skugga
 
 
Textens fraseologi 
 
· Idiom (”Att skrämma livet ur någon”)
·Bevingade ord  (man förändrade den populära  frasen från  Koranen om profeten
Mohammed på sitt eget sätt: ”Om viruset inte kommer efter Zlatan, då går Zlatan
efter viruset”)

·Kollokationer (ett milt symptom, en insamling mot corona, en stor oro för ekonomin,
att prata brett om något, att spara pengar, att peta sig i ansiktet, att gå ner – kilo, att
stänga för gott, att ta ansvar)

Textens syntax 

·  Korta  meningar  som snabbt  får  läsaren engagerad och intresserad av  att  läsa
vidare.
 Få  bisatser,  men  de  finns  ändå  (”Ikea  stänger  ner  i  Europa  –  varhusen
(”varuhusen”) i Sverige öppna”, ”Får du alla nummer digitalt – direkt när de kommer
ut”, ”Beslutet som ändrade Bergs hela förlossning”)
·Verbalstil Nominal stil 
·Många satser i  imperativ stil (det finns ingen ”imperativ stil”, korrekt är att skriva
bara ”många satser i imperativ”) (”Handla mat på nätet!”, ”Testa vilken hundras som
passar dig!”, ”Baka den idag!”) inte så mycket i morgontidningen
+ användning av modala verb (”Du ska äta”, ”Misstag du gör”, ”Därför ska/bör du
undvika”, ”Här är sakerna du aldrig mer behöver köpa nya”)
 
Stilmedel  som anvands (”används”)  i  texten   det  finns  fler  av  dem än i  dagens
nyheter tror vi



Metafor: (är det inte bara adjektiv och ibland epiter (”epitet”)?) (Exakt, här håller jag
med kommentaren.)
Hårda coronasvaret
Stor guide
Stora ilskan
Milda symptom
Hård beslut
Stora oro
Oerhört kränkande
Häftiga experiment
Mysiga hotell
Stor fest
Stora hårtrenderna
Sköna lunchpromenader
Ljuvlig morotskaka
Idrottens smutsiga baksida
 
Personifikation/ besjälning: (denna fråga går vi igenom på Skype-lektionen)
 
Hjältarna i världen sliter dygnet runt 
Så går en bedömning till inom akutvården
Så utvecklas symptomen när du smittas
Symptomen kan skilja sig åt
Tanken på karantänen skrämmer livet ur mig
Vanliga maten som får dig att åldras
Maten som gör dig smart/lycklig
Viruset tvingade fram nytt världsrekord 
 
Överdrift:

Finns inte utrymme för kompromisser
Här är sakerna du aldrig mer behöver köpa nya
Beslutet som ändrade bergs hela förlossning (?)
Något annat alternativ fanns naturligtvis inte  (i alla fall i första och sista meningen
finns det ingen överdrift)

Antites:
Så snuskiga är dina "rena" 
Gina, 28, hatade träning - så gick hon ner 30 kilo
Det lilla landet dricker mest vin i hela världen 

Allegori:
Är på svarta listan
Ett för hård beslut - det här är inte dans



Metonymi:
Kina borde be världen om ursäkt 
Finland stänger gränserna 
Italien kan ha nått en topp av smittade 
Spanien uppmanar 25.000 turister att lämna Mallorca
Så det finns fler stilmedel i kvällstidningen, än i morgontidningen

Kohesion:
Ersättning av ord: ikea – varhusen;  Pia – hon;  kravet  – det;  Sanny Lindström –
hockeyexperten;  medicin  –  läkemedel;  beslut  –  det  här;  Sara  och  Lotta  –  vi;
bilbomber – modeller; maken Craig – tvåbarnspappan; ödehus –det; växthus – oas;
blommorna – dem; dikter – en ordsallad
Konjunktioner och subjunktioner: och; så; för; därför; när
Upprepningar: goda vafflor – extra frasiga vafflor; stor test av havredryck – test av
olika...;
Överensstämmelse av tidsformer: Advokaten stred för sitt liv – hade DNA-spår...;
Obestämd och bestämd artikel: vodeller (”modeller”)  – modellerna; viner – vinerna;
vinglas – vinglasen; kladdkaka – kakan; palmolja – oljan; käksmärtor - smärtorna
Deiktiska ord och uttryck:
·         Tidsdeikxis (”Tidsdeixis”): i förra pandemin; idag; nu; coronatider; i sommar
·         Rumsdeixis: i Sverige; hemifrån; här; i Almedalen; i Österrike
·         Pronomen: han; de; vi; du; dina
 
Koherens:
Ikea stänger ner i Europa – varuhusen i Sverige öppna
 
Här är Systembolagets mest populära öl - Vinnaren sålde över 16 miljoner liter på
Systembolaget. (här har vi en upprepning av ”Systembolaget”)
 
Vanliga maten som är bra för immunförsvaret – Stärk kroppen med det här!
 
Varför hickar spädbarn så ofta? Forskarna förklarar.
 
Martha lever med fibromyalgi – ”De trodde inte jag var sjuk på riktigt”
 
Vill du också synas på bättre i Almedalen? Bli Expressens mediepartner – och så få
plats på Almedalens största arena (och här upprepas ”Almedalen”)
 
Intertextuella samband 
Citat:
”De trodde inte jag var sjuk på riktigt”
 
”Tycker de har gjort det väldigt konstigt”



 
”Om jag klarade det så kan alla klara det”
 
”Sista gången jag skickar paket med dem”
 
Tegnell om positiva responsen : "Det här faktiskt levererats blommor"
 
"Vi kommer se fler dödsfall i Sverige" 
 
Experterna om långvariga scenariot : "Är att föredra"
 
Svenska Beatrice : "Om man inte respekterar det får man böter"
 
Läkaren Emma, 42 : "Är fantastiskt att se"
 
Sanny Lindström : "Blir enorma ekonomiska förluster"
 
"Ett för hårt beslut - det här är inte dans"
 
CNN-reporterns oväntade beröm :"Här en typ av ledare folket behöver"
 
"Tanken på karantänen skrämmer livet ur mig" 
 
Nu bor de i sitt drömhem -  "Helt sjukt att vi köpte det " 
 
Pierre Leaders lyxhus sålt direkt: "Väldigt nöjd med priset " 
 
Bondstjärnan: Jag är smittad
 
Återberättande:
 
Experten: Fem tips för en mer effektiv vardag 
 
Agnes Wold: 15 myter och sanningar om corona

Den största skillnaden mellan tidningarna är att man tipsar mycket i kvällstidningen.
Man skriver om mat, om personliga saker, medan i morgontidningen ger man akt
företrädesvis på politik, ekonomi, korona, sport och lite kultur. Och det känns att i
Expressen överdriver man oftare.  (Detta är en korrekt slutsats som sammanfattar
analysen på ett bra sätt.)


