Håkan Juholt har ordet
Håkan Juholt har hållit sitt linjetal som partiordförande. Det blev 6517 ord framsagda på
en timme, 2 minuter och 29 sekunder. Hade han inte blivit avbruten av ideliga applåder
hade han klart det på 52 minuter blankt.
Det fanns korta ord som vi (146 stycken) och det fanns långa som
pensionsöverenskommelsen (24 bokstäver). Men medeltalet låg tryggt på svensk standard: 5,2
tecken per ord.
Men vad sa han? Jo, topplistan är
220 och
219 att
153 som
148 det
146 vi
Allt är högintressant. Det finns och-talare som raddar upp och att-talare som resonerar.
Politiker är nästan alltid och-talare, men Håkan Juholt håller balansen. Det finns entalare som introducerar nya ämnen och den-talare som tjatar om gamla. Juholt har –
originellt nog för en politiker – fler en än den, men det är ytterligare ett sätt att introducera
något nytt: det kom en partiledare från ingenstans. Och slutligen men knappast
överraskande: lagspelaren Juholt har fyra vi på varje jag.
Ett märkligt ord är inte. Det förekommer 79 gånger och står på 11:e plats bland orden. I
normal text ligger långt därunder, men å andra sidan, Mona Sahlin använde inte ännu
oftare i sitt linjetal. Även prepositionen mot har en ärofull placering.
Socialdemokraterna är ett parti i opposition.
Går vi från dessa småord till ord med verklig betydelse hittar vi denna fem-i-topplista
för substantiv:
30 människor
24 Sverige
17 socialdemokrater
16 år
15 samhälle
Det är precis vad man kunde vänta. Det finns faktiskt fler människor än
socialdemokrater i samhället Sverige i år. Men det finns en utvecklingstrend också.
Göran Perssons linjetal innehöll fler partiet än parti. Mona Sahlin utjämnade, och nu –
äntligen – står det 9 mot 2 till förmån för parti. Så socialdemokratin är ett parti bland
andra. Men partivänner är ännu vanligare (11 förekomster).
Eftersom detta är ett politiskt tal är vi extra nyfikna på just tyckarorden, till exempel de
som slutar på –tet, -het, -isk och –ion.
Som väntat toppar solidaritet med 7 förekomster, men hack i häl ligger
sammansättningar på -hotet. En nyhet är att –ion orden minskar rejält. Det vanligaste är

opposition med ynka 2 förekomster. Klassiker som vision och segregation hamnar på en enda
förekomst.
-ismorden är numera alltid negativa: populism, kapitalism, extremism och rasism. Borta är
den lackrött självlysande socialismen.
Det är –hetorden som visar något överraskande. Möjlighet är nu vanligare än trygghet (7
mot 6) och frihet är vanligare än rättighet (7 mot 2). Och frihet är precis lika vanligt som
jämlikhet.
Många som lyssnat till vad Håkan Juholt sade i stället för att räkna ord har nog
missbedömt honom.
Lars Melin

