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Förord 
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Evert Melefors vid Ordbok över Sveriges medeltida personnamn har 
frikostigt delat med sig av sitt kunnande i gotländska och östgötska. 
En mätning av talhastighet har utförts av Eva Strangert vid avdel
ningen för fonetik, Umeå universitet. Åke Jonsson, Sveriges Radio, har 
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Jag tackar er alla! 

Umeå i november 1985 
Inga-Britt Lindblad 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I våra dagar bygger människors verklighetsuppfattning i stor ut
sträckning på den världsbild massmedierna erbjuder. Vi ser själva om
kring oss bara en begränsad omvärld och för att få del av det som ligger 
bortom vår horisont är vi i hög grad beroende av innehållet i mass
medierna. Genom att många nås av samma budskap kan vi också dela 
information och upplevelser med andra. Som i all kommunikation ut
gör språket den förbindande länken. 

Massmediernas funktioner är bl a att informera om och kommentera 
skeendet i samhället, att underhålla och att bidra till den sociala kom
munikationen i samhället. Speciellt nyhetsinformationen har en vik
tig uppgift för att bidra till upprätthållandet av demokrati i vårt sam
hälle. Det anses nödvändigt med en objektiv, saklig nyhetsförmedling 
som mottagarna kan uppfatta på ett i stort sett identiskt sätt. 

Nyhetsförmedlingen har ändrat karaktär de senaste åren. Tekniken 
har möjliggjort att en händelse, oavsett var den inträffar på vår jord, 
kan ses i vardagsrummets tv-apparat samma dag på andra sidan av 
klotet. I radion blandas lokala nyheter med världshändelser kommen
terade direkt av reportrar på platsen. 

Som en motpol till denna helt kort antydda informationsteknologis
ka utveckling kan vi betrakta decentraliseringstrenden, en annan 
aktuell tendens i mediesamhället. Sedan flera år tillbaka har i många 
länder, bl a de flesta europeiska, ett varierat utbud av lokal radio och tv 
blandat sig med de traditionella rikssändningarna. Starka radiomo
nopol har brutits, nya röster har kommit till tals i etern, högtidlighet 
och formalism har ersatts med vardaglighet och alternativ produktion. 
Allt detta har organiserats i en form som bl a har inneburit att radion 
och tv:n i viss mån har flyttat närmare mottagarna. 

Såväl det ökade nyhetsutbudet som decentraliseringstrenden kan 
tänkas få konsekvenser för massmediespråket. Det ökade nyhetsutbu
det till tittare och lyssnare har inneburit ett tvång för nyhetsjourna
lister att effektivisera nyhetsförmedlingen. Detta ställer krav på den 
presentationsform som journalister väljer. Till presentationsformen 
hör bl a den språkdräkt som ska tjäna som förbindelselänk till motta
garna och som inte får hindra överförandet av budskapet. 

Nya decentraliserade medier har inneburit en krympning av det 
geografiska medieavståndet. Frågan är om vi har fått en motsvarighet 
i ett minskat språkligt avstånd mellan medium och mottagare. 

Frågor om språket i etermedierna kom tidigt att diskuteras i Sverige 
(för en översikt se Jonsson 1982, särskilt kap 2). Den första och hittills 
enda heltäckande svenska monografin i ämnet, Karl-Hampus Dahl-
stedts Massmedierna och språket, kom dock inte förrän 1970. Någon 
egentlig forskning har emellertid inte utförts förrän 1974 när Forsk
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ningsgruppen för eterspråk bildades i Lund. Resultaten ger en beskriv
ning av främst nyhetsspråket i de rikstäckande etermedierna. Den 
senaste utvecklingen mot en allt mer decentraliserad radio och tv har 
emellertid inte hittills uppmärksammats i någon forskning om språk
liga konsekvenser av de nya lokalmedierna. 

1.2 Syfte 

I vid mening har syftet med detta arbete varit att beskriva och ana
lysera den svenska lokalradions språk mot bakgrund av dels de inten
tioner som ligger bakom införandet av lokalradio i Sverige, dels de 
ambitioner som lokalradiomedarbetarna har gett uttryck för. Denna 
allmänna formulering inbegriper tre delsyften. Det första är att ange 
några faktorer för analys av lokalradiospråk och använda dessa för att 
ge en karaktäristik av språk och innehåll i lokalradion. Det andra 
delsyftet är att analysera skillnader i lokalradiospråk mellan olika 
regioner. Det tredje delsyftet slutligen är att undersöka och klargöra 
skillnader mellan lokalradio- och rikseterspråk. 

1.3 Material, urval och avgränsningar 

En veckas programutbud från Radio Gotland, Radio Västerbotten och 
Radio Östergötland utgör material för undersökningen. Urvalet av lo
kalradiostationer har jag baserat på de programförklaringar som 
skrevs i samband med starten av lokalradion, 1977, och som i stor ut
sträckning gäller än i dag (jfr Lindblad 1982 och kap 2.4). Program
förklaringarna är stationernas policydokument och innehåller bl a de
ras syn på språket. 

Som ytterligare underlag vid valet av stationer har jag haft svaren 
på en enkät om språk och form i lokalradion som besvarats av de 24 
lokalradiostationernas medarbetare (jfr 2.5.3 där dessa svar redovisas 
utförligare). Av programförklaringarna framgår de idéer och ambitio
ner lokalradiomedarbetarna hade i samband med starten, däribland 
deras synpunkter på den rent språkliga utformningen. Urvalet av sta
tioner är således inte slumpartat utan styrt för att undersökningen 
skulle gälla lokalradiostationer med skilda förutsättningar. I kapitel 2 
redogör jag för dessa skillnader. 

Den inspelade veckan inföll den 27 januari tom den 2 februari 1979. 
Valet av dagar styrdes av de praktiska inspelningsarrangemang som 
var nödvändiga att samordna mellan de tre stationerna. De utvalda 
dagarna omfattar omkring 15 timmars sändningar från var och en av 
de tre lokalradiostationerna, sammanlagt alltså omkring 45 timmars 
sändningstid. 

Jag har valt en veckas program och inte enskilda dagars sändningar. 
Detta beror på att materialet under en vecka bildar en sammanhäng
ande enhet. På det sättet har jag kunnat få en bättre överblick öyer 
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utbudet under en vanlig sändningsvecka. Vissa anknytningar till ti
digare sända program eller inslag kommer in i sitt rätta sammanhang 
liksom övergångar mellan olika inslag. Ett nyhetsinslag, som baserar 
sig på en viss händelse, kan återkomma flera gånger med en innehålls
kärna som byggs ut under ett par följande sändningstillfällen, allt 
eftersom nytt underlag tillkommer. Genom att välja sju dagars sänd
ningar i rad har jag således kunnat följa hur programmen delvis vävs 
samman i t ex av- och påannonseringar för kommande programinslag. 
Stationernas egna programprofiler framstår därmed tydligare (jfr 
2.4). 

Det inspelade materialet har kompletterats med besök och inter
vjuer på de tre lokalradiostationerna. Vid dessa samtal framkom inget 
som tydde på att det under inspelningsveckan skulle ha rått några 
särskilda villkor. 

Tre veckors lokalradioprogram är ett mycket omfattande material. 
Materialet i sin helhet har därför fått bilda underlag för analyser och 
bedömningar på ett mer generellt plan (se kap 2). För den mer språkve-
tenskapligt inriktade delen av analysen har jag avgränsat materialet 
till nyhetsinformationen. Som framgår av inledningen är den delen av 
programutbudet angelägnast att undersöka mer ingående. 

De flesta lokalradiostationer sänder vid tre tillfällen vaije vardag, 
morgon-, lunch- och eftermiddagssändningar samt vissa sändningar 
under helgerna. Nyheter presenteras vid vaije sändningstillfälle un
der vardagarna i en eller flera nyhetssändningar.^ Ibland återkommer 
ett nyhetsinslag vid flera tillfällen. Om ett inslag då har exakt samma 
utformning som vid ett tidigare sändningstillfälle har jag låtit det utgå 
ur materialet. På detta sätt har fem inslag fått utgå ur det ursprung
liga materialet. Däremot ingår det om det har ändrats i sin språkliga 
form. Jag har avgränsat ytterligare genom att utelämna intervjuerna 
och undersöka endast det stationsproducerade materialet. Anledning
en till det är att jag vill få materialet mer homogent. Intervjuerna är 
sinsemellan för olikartade, allt från korta inskott i ett nyhetsinslag till 
längre reportageliknande inlägg. 

Under den inspelade veckan sände de tre undersökta lokalradiosta
tionerna i en omfattning som framgår av tabell 1. Materialet redovisas 
i antal ord fördelade på programformer för var och en av de tre lokal
radiostationerna. 
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Tabell 1. Antal ord i materialet fördelade på lokalradiostationer och program
former. 

Gotland Väster Öster
Programform botten götland Totalt 

NYHETER 5 431 11821 10 418 27 670 

VÄDER 
(44 %) (74 %) (76 %) (66 %) 

VÄDER 2 390 2116 1713 6 219 
(20 %) (13 %) (12 %) (15 %) 

SPORT 1763 1888 770 4 421 
(14 %) (12 %) (6%) (11 %) 

MEDDELAN 2 635 251 890 3 776 
DEN (22 %) (2%) (6%) (9%) 

TOTALT 12 219 16 076 13 791 42 086 
(100 %) (101 %) (100 %) (101 %) 

Radio Västerbotten svarar för en något större andel av det totala anta
let ord i materialet än de båda övriga stationerna. Radio Gotland har en 
avvikande fördelning på programformer. Under den studerade veckan 
hade Radio Gotland en större andel meddelande- och vädermaterial än 
de båda andra stationerna. 

1.4 Metodbeskrivning 

Den relativt breda ansatsen i syftesbeskrivningen, både att beskriva 
och jämföra tre stationers lokalradiospråk och dessutom jämföra med 
rikseterspråk på en mängd punkter har motiverat olika analysmetoder 
(för utförliga beskrivningar se resp kap). Analyserna gäller enheter på 
skilda språkliga nivåer: ord-, sats- och textnivå. 

En övergripande strategi i analysen har varit att tolka resultaten 
mot bakgrund av dels de intentioner som ligger bakom införandet av 
lokalradio i Sverige, dels de ambitioner som enskilda lokalradiomed
arbetare har gett uttryck för. De tre länens geografiska och befolk
ningsmässiga struktur beskrivs, eftersom den kan tänkas ha betydelse 
för skillnader i den språkliga utformningen av lokalradions sändning
ar. Andra språksociologiska bakgrundsvariabler såsom lokalradio
medarbetarnas kön, ålder och utbildning berörs. Medarbetarnas 
anpassning till publikens tänkta behov och önskemål kan utgöra en 
faktor för påverkan på såväl innehåll som språklig utformning av pro
grammen. En del publikundersökningar får bilda underlag för lokal
radiomedarbetarnas tänkta publikbild. 

Av resultaten från tidigare eterspråksstudier vet vi att förklaringen 
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till de skillnader som förekommer i riksmaterialet främst ligger i den 
funktion texten har, dvs vilket innehåll som förmedlas och med vilket 
syfte (Jörgensen & Svensson 1977:128, Svensson 1982:226). Jag har 
därför gjort en relativt utförlig innehålls- och referentanalys (kap 3) för 
att kunna fastställa eventuella skillnader mellan de tre stationerna. 
Kategoriseringarna i innehålls- och referentanalysen har i möjligaste 
mån utformats för att underlätta jämförelser med andra undersök
ningar. 

Lokalradiomedarbetarna kommunicerar med sina lyssnare, om än i 
huvudsak enkelriktat (jfr 1.6 modell för masskommunikation). Det 
finns två olika yttringar av kontaktskapandet, dels regionalitet och 
dels fatisk redundans. Begreppet regionalitet avgränsas här utifrån 
reportrarnas förankring i länet, andelen regionalt färgat tal samt fre
kvensen länsintegrerande uttryck (kap 4). Begreppet fatisk redundans 
inbegriper i detta sammanhang tre aspekter: hälsningsuttryck, stu
dioprat samt tilltalsord (kap 4). 

För att kunna beskriva och jämföra i vad mån stationerna under
stryker denna kontaktskapande funktion använder jag två typer av 
indikatorer på regionalitet och fatisk redundans. Regionaliteten be
skrivs på skilda språkliga nivåer, den fonetiska och den lexikaliska. 
Analysen av kontaktskapande redundans i form av hälsningsuttryck 
och studioprat kompletteras med belysande exempel från det inspelade 
materialet. Tilltal, såväl av lyssnare som de egna medarbetarna, räk
nas som ett direkt uttryck för att skapa kontakt. 

Nyhetstextens diskurs, dvs uppläggning, analyseras med utgångs
punkt från en texttypologisk beskrivningsmodell som visar på de 
allmänna principer som gäller för textbildning, i det här fallet nyhets
texter. Beskrivningsmodellen består av ett nyhetsberättelseschema 
som används för att beskriva lokalradiotexters diskurs i kap 5. Sche
mat har formen av ett träddiagram och är delvis hierarkiskt uppbyggt. 
Den information som ges på de högre nivåerna, t ex i rubriken, är av 
större vikt för sammanhanget och förståelsen och blir också mer upp
märksammade av lyssnaren än den information som befinner sig på de 
lägre nivåerna. Denna delundersökning består i att segmentera ny
hetsmaterialet i semantiskt baserade enheter, s k makropropositioner, 
kategorisera dessa och ange deras plats i texten. Analysen leder fram 
till en diskussion kring hela den komplexa frågeställning som frågan 
om begriplighet i lokalradions nyhetssändningar rymmer. 

I kapitel 6 redogör jag för en analys av informationsstruktur och 
-täthet för att belysa eventuella skillnader mellan lokalradio- och 
riksetermaterialet. Enheterna i denna delundersökning är hävdad re
spektive icke-hävdad proposition. Definitionen av begreppen utgår 
ifrån huruvida informationen presenteras som känd eller okänd för 
mottagarna. Avsikten med analysen är dels att belysa i vilka syntak
tiska konstruktioner ny information ges, dels att ange hur tätt den 
presenteras. 

En helt annan aspekt på informationstäthet utgör den talhastighet 
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varmed nyhetsinslagen läses upp i etern. I en mätning av ett inslag 
från vaije station har jag räknat andelen stavelser per sekund och mätt 
pauslängd för att få fram genomsnittlig talhastighet. Eftersom urvalet 
är så begränsat har syftet närmast varit att visa på möjligheten med en 
sällan använd metod för undersökning av nyhetsspråk. 

I kapitel 7 analyseras materialet på syntaktisk nivå enligt den mo
dell som har utvecklats inom svensk talsyntaxforskning. Texterna 
analyseras i makrosyntagmer och därefter i huvudsatser samt under
ordnade satser och fraser. Dessutom har jag granskat fundamentens 
fördelning på olika satsled och förekomst av s k dubbla fundament. 
Analysen används främst för en stilistisk jämförelse mellan lokalra
dions och den rikstäckande radions och televisionens nyhetsinslag ut
ifrån aspekten skriftspråklig komplexitet och talspråklig enkelhet. 

För det kvantitativa materialet gäller att skillnader mellan lokal
radiostationer, eller mellan dessa och riksradio/tv, har signifikansprö-
vats. I signifikansprövningen testas - med viss sannolikhet för att dra 
fel slutsats - huruvida de funna skillnaderna i en fördelning motsvarar 
en verklig skillnad i den population från vilken urvalet är draget. 
Prövningen innebär att man vid en viss signifikansnivå (p) testar om 
en funnen skillnad kan bero på slumpfaktorer i samband med urvals
förfarandet - trots att ingen skillnad egentligen finns i populationen. 
Om p är mindre än 0.05 (p<0.05) innebär detta att skillnader av den 
storlek man funnit skulle hittas i mindre än fem fall av hundra, vid 
upprepade urval av samma storlek, om det inte existerar någon skill
nad i populationen. Signifikansnivån har här satts till p<0.05. 

De flesta analyser i undersökningen är jämförelser av fördelningen i 
det undersökta materialet i fråga om olika språkliga variabler. Jäm
förelserna söker svar på frågor av typen: finns det någon skillnad mel
lan lokalradiostationerna, eller mellan lokalradiostationerna och riks
radio, i fråga om andelen konjunktionssatser. Den lämpliga statistiska 
testmetoden i sådana fall är det s k chi-två testet (Siegel 1956). I detta 
jämförs de observerade frekvenserna i en fördelning med de förvän
tade. De senare är de frekvenser som kunde förväntas om delgrupper
na, t ex lokalradiostationerna, haft samma relativa fördelning i fråga 
om den studerade variabeln. Utifrån storleken på avvikelsen mellan 
observerade och förväntade värden avgörs om skillnaden är signifi
kant. Avgörandet har också samband med antalet frihetsgrader (fg), 
vilket beror av antalet celler i tabellen. 

För variabeln ordantal har det varit naturligt att beräkna och jäm
föra medelvärden varför variansanalys har använts (Siegel 1956:18 f, 
174, Nie & Hull 1975). Denna testar om skillnaderna mellan de jäm
förda grupperna avviker från skillnaderna inom grupperna. Utifrån 
det framräknade testvärdet (F-värdet) avgörs om skillnaderna är sig
nifikanta. Signifikanstesterna har skett under antagandet att det ur
val data jag har använt har tagits slumpmässigt ur en tänkt population 
nyhetstexter i svensk lokalradios sändningar. Ett andra antagande är 
att det råder oberoende mellan observationerna vilket är rimligt med 
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de jämförelser som görs inom undersökningen. Kraven i fråga om för
utsättningar är större för variansanalysen än för chi-två-testet. Den 
s t u d e r a d e  v a r i a b e l n  s k a  v a r a  m ä t t  p å  m i n s t  i n t e r v a l l s k a l e n i v å ,  d v s  
det ska vara meningsfullt att räkna ut ett medelvärde, dess värden ska 
vara normalfördelade och variansen ska vara lika i populationen. Det 
första villkoret är uppfyllt för variabeln ordantal och de två andra kan 
också antas gälla i det studerade materialet. 

Den kvantitativa databearbetningen har skett med hjälp av pro
grammet SPSS, Statistical package for the social sciences, (Nie et al 
1975) vid Umeå högskoleregions datorcentral. 

1.5 Metoddiskussion 

Mångfalden av metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa, ger na
turligtvis skilda svar på frågor om hur generaliserbara resultaten är i 
undersökningen. Likaså varierar reliabilitet och validitet mellan olika 
delar av undersökningen. Dessa generella metodfrågor berörs nedan 
samt i anslutning till redovisningen av de olika delundersökningar
na. 

Viktiga reliabilitetsaspekter rör transkribering och klassificering 
av materialet. Det inspelade materialet är genomgående av tekniskt 
hög kvalitet och innehållet har varit lätt att identifiera. Transkribe-
ringen, som har utförts av mig själv, kan därför sägas ha varit prak
tiskt taget problemfri. 

Kodning och klassificeringsarbete har haft olika utgångspunkter i 
de skilda delundersökningarna: innehålls- och referentanalysen, ana
lysen av språkets regionalitet och kontaktskapande redundans, dis
kursanalysen, analysen av informationsstruktur och slutligen under
sökningen av den syntaktiska nivån. I de två sistnämnda överensstäm
mer klassificeringarna i princip med dem i tidigare svenska undersök
ningar (se kap 6 och 7 för närmare beskrivning). Diskursanalysen är 
grundad på internationell forskning med ett berättelseschema för be
skrivning av nyhetsdiskurs (se kap 5). Kategorierna i innehålls- och 
referentanalysen kan sägas bygga på allmänt accepterade indelning
ar. I analysen av regionalitet och kontaktskapande redundans kan de 
använda indikatorerna karaktäriseras som enkla: förekomst eller inte 
förekomst av uttryck som "vi", "vårt län" etc. Registreringen av dessa 
uttryck har sålunda varit okomplicerad och jag vill alltså betrakta 
tillförlitligheten även i dessa mätningar som god. 

På ett sätt kan reliabilitetskravet i de olika analyserna sägas ha 
blivit tillgodosett, då jag själv utfört allt transkriberings-, kodnings-
och klassificeringsarbete. I de fall jag följt utarbetade manualer och 
metodanvisningar, som i analysen av syntax och informationsstruk
tur, eller arbetat efter allmänt accepterade indelningar som i inne
hålls- och referentanalysen, kan reliabilitetsproblemen karaktärise
ras som ringa (för en närmare beskrivning av metod se respektive ka
pitel 3-7). 
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Det största reliabilitetsproblemet rör diskursanalysen. I den har jag 
tillämpat en, i svensk forskning, praktiskt taget ny metod. Metoden 
kan sägas vara relativt knapphändigt beskriven i existerande referen
ser (van Dijk 1984, 1985). Analysen innehåller också svåra avväg
ningsproblem beroende på att den är semantiskt baserad (för närmare 
beskrivning se kap 5.5.3). För att kompensera för dessa brister har jag i 
denna analys utfört en reliabilitetskontroll på så sätt att en annan 
bedömare5, van vid textanalys av nyheter, har fått ta del av proble
matiska delar av materialet (jfr 5.5.4). 

Här ska jag avsluta metoddiskussionen med några mer övergripande 
reflexioner kring problemen med generaliserbarheten. Den första re
flexionen gäller om urvalet av de tre stationerna kan sägas vara re
presentativt för den svenska lokalradions 24 olika stationer. Svaret 
beror naturligtvis på vilka krav som ställs. I en mening kan statio
nerna sägas vara representativa, eftersom var och en av de tre repre
senterar olika typer av lokalradiostation; Radio Gotland når en mind
re, avgränsad enhet, Radio Västerbotten täcker ett vidsträckt gles
bygdslän medan Radio Östergötland sänder i ett medelstort mellan
svenskt industribetonat län (jfr 2.3 där sändningsområdena beskrivs 
utförligare). Det bör dock påpekas att materialet inte innehåller någon 
typisk storstadsradio med dess betoning av trafikinformation och mu
sik. 

En andra viktig reflexion rör i vilken utsträckning de undersök
ningsresultat som här presenteras står sig över tiden. Eftersom språk 
hela tiden utvecklas och förändras kan det tänkas att den inspelade 
veckans sändningar skulle ha utformats delvis annorlunda i dag. Å 
andra sidan är just nyhetsrapportering en genre som är mycket tradi
tionell och bunden till ett visst mönster varför man kan anta att dess 
språkliga form inte förändras så snabbt (se t ex Holmbäck 1984:226 f). 
Under den tid som förflutit sedan inspelningen gjordes har det kanske 
skett en gradvis förändring. Det är t ex rimligt att anta att den ut
veckling mot en mer informell stil, som påbörjades redan under Radio
tjänsts dagar och som givetvis är avhängig av det språk som används 
utanför nyhetsredaktionerna, har fortsatt sedan 1979. Men tidsperio
den måste ändå vara för kort för att en stil växling skulle ha kunnat äga 
rum. Detta är ett dilemma som gäller alla undersökningar som be
handlar ett samtida material. 

En tredje reflexion i denna metoddiskussion berör jämförbarheten 
dels mellan riks- och lokalradiomaterialet dels mellan de tre statio
nerna. Riks- och lokalradiomaterialen kan betraktas som jämförbara 
eftersom båda består av eterspråk i nyhetssändningar. En skillnad är 
dock att riksmaterialet inte bara omfattar radio- utan även tv-nyheter. 
Medierna överensstämmer alltså inte helt. Nu visar emellertid resul
taten från den rikstäckande undersökningen att de skillnader som fö
religger mellan radio- och tv-materialen är ytterst små och inte beror 
på att det är skilda medier utan på skillnader i innehåll och funktion 
(Jörgensen & Svensson 1977, Svensson 1982). 
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1.6 Masskommunikationsteoretisk bakgrund 

Det är nödvändigt att bestämma var mitt arbete placerar sig inom 
forskningsområdet "masskommunikation". I detta avsnitt söker jag ge 
en sådan positionsbestämning. Min avsikt är inte att undersöka lokal
radions språk i förhållande till alla delar i masskommunikationssam
manhanget. Syftet med detta avsnitt är snarare att visa på tyngdpunk
terna respektive begränsningarna i mina ambitioner. 

Med Fiske (1984) kan vi skilja ut två teorityper eller skolor för kom
munikation och masskommunikation. Den ena gruppen kan betecknas 
"processkolan" och den andra "den semiotiska skolan". Till 
processkolan hör de kommunikationsmodeller som är vanligast 
förekommande i läroböcker i masskommunikation. Det är modeller 
som studerar överföring av meddelanden från en sändare 
med hjälp av en kanal till en mottagare. Bekanta namn i samman
hanget är Shannon & Weaver (1949), Laswell (1948) och Maletzke 
(1963). Ett bra exempel på hur masskommunikation definieras i så
dana modeller är Dahlstedts (1970:3): 

Med masskommunikation avses vaije slag av meddelelse vid vilken 
meddelanden överförs genom tekniska hjälpmedel öppet, indirekt, oper
sonligt och huvudsakligen enkelriktat till en spridd allmänhet. 

I de vanligen förekommande processmodellerna av masskommunika
tion betraktas "språk" sällan som en separat del. Språket ses som en 
delkomponent av "meddelandet". Detta gäller både tidigare, mer me
kaniska kommunikationsmodeller och senare, mer utvecklade. 

I den semiotiska skolan studeras "hur meddelanden, eller tex
ter, samverkar med människor för att skapa betydelser; med 
andra ord behandlar den texters roll i vår kultur" (Fiske 1984:12, min 
spärrning). I centrum för den semiotiska studien står texten, här i den 
vida betydelsen av ord, bokstäver, bilder, gester etc. Någon motsva
rande betoning finns inte i processmodellerna. I dessa är alla kompo
nenter i princip lika viktiga. 

I de semiotiska modellerna har också mottagaren en mer framträ
dande roll än i de flesta av processmodellerna. Det är när mottagaren, 
"läsaren", behandlar texten,"läser", som betydelse skapas. Fiske säger 
att läsaren "förhandlar med" texten för att "upptäcka betydelser" 
(1984:14). Avgörande i denna "förhandling" är läsarens kulturella och 
sociala kontext - och med denna förbundna erfarenheter, attityder och 
känslor - vilken ger de tolkningsmöjligheter som står till buds. Mot
tagaren spelar således en mycket aktiv roll. 

Semiotiken fokuserar, enligt Fiske (1984:57ff), tre huvudområ
den: 

- de tecken som konstruerats av människan, deras betydelse, använd
ning och deras relation till användarna. 

- de koder eller system som organiserar tecknen i en given kultur 
- den kultur i vilken tecknen/koderna existerar och samspelet mellan 

kultur-tecken-koder 
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Jag har i viss mån grundat min analys på ett semiotiskt betraktelse
sätt. Min analys utgår från användarna, den koncentrerar sig på tex
ten och jag sätter in resultaten i den kultur och det samhälle inom vilka 
texterna existerar. 

Min ambition i detta arbete har, som framgått av syftesbeskrivning
en, varit att belysa lokalradiospråket ur flera infallsvinklar; från sän
darens och mottagarens perspektiv, i förhållande till riksetermedierna 
och i relation till utomspråkliga variabler. Det har därför tett sig na
turligt för mig att anlägga det något mer översiktliga perspektiv som 
ges av ett processmodelltänkande. Detta betyder dock inte att jag har 
betraktat samtliga komponenter i de modeller jag använder som lika 
viktiga. I centrum står hela tiden meddelandet och dess språkliga ut
formning. Jag har även velat tydliggöra hur meddelandet hänger sam
man med andra komponenter/faktorer i den massmediesituation som 
en lokalradiosändning utgör. 

Som utgångspunkt och ram för mitt arbete har jag använt två mo
deller av mer eller mindre uttalad processkaraktär. Den ena är Ma-
letzkes klassiska modell över masskommunikationsprocessen som "ett 
komplicerat, dynamiskt system, där de ingående faktorerna är ömse
sidigt beroende av varandra" (von Feilitzen-Linné 1972:30). 

Den tydligaste illustrationen av hur språket utgör en del av en 
mångfasetterad kommunikationsprocess och samtidigt påverkas av de 
övriga delarna kan kanske ges med hjälp av Maletzkes modell över 
masskommunikationsprocessen. Dahlstedts ovan citerade definition 
av masskommunikation grundar sig just på den som ges av Maletzke 
(1963) vars modell återges nedan. Maletzke bygger den på fyra grund
element från de ursprungliga enkla kommunikationsmodellerna: 
kommunikatör, meddelande, kanal/medium och mottagare. 
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Figur 1. Maletzkes modell över masskommunikationsprocessen (ur von Feilit-
zen-Linné 1972) 
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Maletzkes modell har karaktäriserats som såväl en systemanaly
tisk, funktionsanalytisk som socialpsykologisk modell. Den sätter de 
olika faktorerna i masskommunikationsprocessen i relation till var
andra och till de sociala strukturer som omger masskommunikationen. 
Dessutom beaktar modellen de psykologiska och socialpsykologiska 
processer som är verksamma hos människor eller grupper av männi
skor som är deltagare i masskommunikationen. Maletzkes modell ut
går vidare från att mottagaren inte är en passivt registrerande individ 
utan en selektiv aktör som använder de delar av masskommunikatio
nen som har en funktion för honom eller henne. På så sätt kan den även 
sägas vara pragmatisk. 

Som framgår av figuren ovan tar denna modell hänsyn till många av 
de aspekter som är aktuella i den process som masskommunikation 
utgör. I min studie koncentreras intresset på meddelandet och dess 
språkform samtidigt som jag beaktar de övriga faktorerna i processen, 
eftersom de kan tänkas inverka på den språkliga utformningen. I kap 2 
följer en genomgång av de komponenter som jag har tagit fasta på i 
modellen, varför jag inte kommenterar dem närmare i detta av
snitt. 

Den andra modellen jag har som utgångspunkt är Roman Jakobsons 
(1974 - den svenska översättningen). Den kan visserligen också sägas 
höra till processkolan men lägger till skillnad från andra modeller 
inom denna riktning avsevärd vikt vid meddelandet, dess betydelse 
och inre struktur. Jakobson erbjuder ett nyare angreppssätt inom den 
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Figur 2. Kommunikationsprocessen enligt Jakobson. Inom parentes anges den 
särskilda funktion hos språket som varje faktor i processen bestäm
mer. 
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traditionella kommunikationsteorin. Hans modell kan karaktäriseras 
som en slags brygga mellan processkolan och den semiotiska skolan 
(Fiske 1984:50). Modellen strukturerar komponenterna i kommunika
tionsprocessen utifrån deras olika funktioner i kommunikationen. Ja
kobson menar att faktorerna avsändare, kontext, meddelande, kon
takt, kod och mottagare, måste medverka för att kommunikation ska 
kunna vara möjlig och beskriver vilken funktion av språket kommu
nikationshandlingen utför för var och en av dessa faktorer. 

Jakobson hävdar att var och en av de grundläggande kommunika
tionsfaktorerna bestämmer en särskild funktion av språket. Varje ver
balt meddelande fyller dock mer än en funktion. Olikheter mellan 
meddelanden ligger i vilken huvudfunktion de har och hur alla funk
tionerna är hierarkiskt ordnade i vaije kommunikationshandling. Den 
språkliga utformningen hos meddelandet beror i första hand på den 
förhärskande funktionen (Jakobson 1974:144). 

Den emotiva funktionen beskriver meddelandets förhållande 
till avsändaren, dennes känslor och attityder till det omtalade. I en viss 
typ av meddelanden, t ex dikter, kan denna emotiva funktion vara helt 
dominerande medan den i andra, t ex nyhetsförmedling, är under
tryckt. Den konativa funktionen avser meddelandets effekt på 
mottagaren. Den är huvudfunktion vid t ex politisk propaganda. Vid 
andra typer av kommunikation har den konativa funktionen lägre 
prioritet.Den referentiella,verklighetsorienterandefunktionen 
har däremot högsta prioritet vid informativ, saklig kommunikation 
som t ex nyhetsförmedling. De tre nu nämnda funktionerna är väl
kända och ingår i varierande grad i alla kommunikationshandling
ar. 

Följande tre funktioner kan vara mindre kända. Den fati sk a 
funktionen är inriktad på själva kontakten, att upprätthålla relatio
nen mellan avsändare och mottagare och att bekräfta att kommuni
kationskanalerna är öppna. Den kommer till uttryck i meddelandenas 
redundanta element, dvs det som är förutsägbart eller konventionellt 
( s e  4 . 4  o m  b e g r e p p e t  k o n t a k t s k a p a n d e  r e d u n d a n s ) .  D e n  m e t a l i n g -
vistiska funktionen inriktar sig på koden, på själva språket. Alla 
meddelanden måste ha en explicit eller implicit metalingvistisk funk
tion på så sätt att de identifierar den kod de använder. Till sist den 
poetiska funktionen med fokusering på själva meddelandet. Denna 
funktion är således meddelandets förhållande till sig självt. Vid all 
estetisk kommunikation har naturligtvis den poetiska funktionen hög 
prioritet. Men Jakobson menar att denna funktion medverkar även vid 
t ex vanlig konversation på så sätt att vi föredrar vissa uttryck framför 
andra för att det rytmiska mönstret i språket ska bli mer tilltalande 
(1974:148 f). 

Resonemanget i nästa avsnitt (1.7) bygger på de båda betraktelsesätt 
för kommunikationsmodeller som jag redogjort för här ovan. 
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1.7 En analysmodell för undersökning av lokalradio
språk 

Som framgått av presentationen av Maletzkes modell för masskom
munikationsprocessen ovan ger denna ett slags systemmodell där 
masskommunikationen utgör summan av relationerna mellan de olika 
delarna. Masskommunikation är inte bara förhållandet mellan sända
re och mottagare. Processen består även av det förhållande som är 
upprättat exempelvis mellan mediet (kanalen) och mottagaren. Jakob
sons modell å andra sidan kan inte sägas ha denna helhetssyn utan 
koncentrerar sig mer på funktionen hos de olika delarna i mass
kommunikationsprocessen. 

Ett centralt begrepp hos Jakobson är kontakt, dvs vad han kallar 
den fatiska funktionen hos språket. Denna funktion svarar mot vad 
som kan sägas ha varit ett av de starkaste motiven bakom lokalradions 
införande i Sverige. Såväl i de arbeten som föregick lokalradions till
komst som i regeringspropositionen betonades den nya kanalens bety
delse för att motverka koncentrationstendenser i samhället och för att 
stärka samhörigheten i lokalsamhället (se Lindblad 1982:4 f). Kon
taktfunktionen har också fått bilda underlag för det centrala begreppet 
i nedanstående modell för analysen av språket i lokalradion. Med lo
kalradiospråkets kommunikativa avstånd avser jag det 
avstånd till lyssnaren som består i en radiostations språkbruk mätt 
med det använda språkets regionalitet, redundans, informationsstruk
tur, diskurs och syntaktiska form. 

Détta kommunikativa avstånd påverkas både av utomspråkliga, in
nehållsliga och språkliga faktorer. Utomspråklig påverkan sker på tre 
olika nivåer: samhällsnivå, institutionsnivå och individnivå. På sam
hällsnivån spelar t ex lokalsamhällets struktur roll så att sannolikhe
ten för att det kommunikativa avståndet ska vara litet ökar om sta
tionen har ett begränsat sändningsområde. Påverkan på institutions
nivå utgörs t ex av stationen och dess organisation, arbetssätt, policy-
formuleringar. En uttalad ambition att hålla kontakt med lyssnarna 
ökar t ex sannolikheten för ett mindre kommunikativt avstånd. På 
individnivå slutligen sker inverkan t ex i form av skilda medarbetar-
ambitioner, olika utbildning, skilda stilideal osv. 

Innehållslig påverkan sker genom det ämnesinnehåll och de refe
renter som förekommer i lokalradiotexten. Myndighetsbeslut presen
teras gärna i en annan språklig stil än t ex nyheter om trafikolyck
or. 

Figur 3 nästa sida illustrerar schematiskt begreppet "lokalradio
språkets kommunikativa avstånd" och dess relation till utomspråkli
ga, innehållsliga och språkliga faktorer. Siffrorna inom parentes anger 
det kapitel där analysen av respektive begrepp huvudsakligen görs. 

Analysmodellen visar de samband som jag tänker mig mellan de 
skilda nivåerna i undersökningen. Jag utgår från den övergripande 
samhälleliga nivån med de utomspråkliga faktorer som inverkar på 
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LOKALRADIOSPRÅKETS 
KOMMUNIKATIVA AVSTÅND (8) 

SPRÅKLIGA FAKTORER: 

regionalitet 
kontaktskapande redundans 

nyhetsdiskurs 

informationsstruktur 

syntaktisk nivå 

(4)  

(5)  
( 6 )  
(7)  

UTOMSPRÅKLIGA FAKTORER: 

INNEHÅLLSLIGA FAKTORER: 

lokalsamhällets struktur 

medieideologi 

medarbetarnas ambitioner 

ämne 
referenter 

(3)  

( 2 )  

Figur 3. Analysmodell för lokalradiospråkets kommunikativa avstånd. 

såväl de innehållsliga som de rent språkliga faktorerna. Med lokal
samhällets struktur avses de geografiska och befolkningsmässiga för
hållandena i de tre undersökta sändningsområdena. Medieideologi 
hänsyftar bl a på den policybeskrivning som ger uttryck för stationer
nas tolkningar av den proposition som föregick lokalradions införande, 
dvs stationernas målsättning med sin programverksamhet. Lokalra
diomedarbetarnas ambitioner med programverksamheten kommer 
bl a till uttryck i deras syn på språket. 

De båda använda innehållsliga faktorerna - ämnen och referenter -
har samband med det avstånd till mottagaren som lokalradiospråket 
uttrycker. I sändningarna förekommande ämnen och personer som på 
olika sätt är verklighetsnära för lyssnaren kan antas minska detta 
avstånd. Med en term hämtad från Jakobsons modell rör det sig här om 
språkets referentiella funktion. Vanligen skiljer man också mellan 
huvudfunktioner och bifunktioner i språket i olika typer av meddel
anden (Westman 1974:213 f). Nyhetsinslagen har en referentiell hu
vudfunktion, dvs de är i första hand inriktade på att förmedla ett in
nehåll. De bifunktioner vi eventuellt kan finna i nyhetsförmedlingen 
framstår sällan som tydliga och lätt identifierbara. Däremot kan kan
ske framför allt den emotiva och konativa funktionen framträda i öv
riga delar av lokalradions sändningar. 11 ex övergångar mellan pro
graminslag finns det ofta utrymme för avsändar- och mottagarinrik-
tade uttalanden. 

De faktorer som jag menar utgör de språkliga särdrag som konsti
tuerar ett lokalradiospråks kommunikativa avstånd har jag tidigare 
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operationellt definierat i metodavsnittet (1.4). Dessa språkliga fakto
rer i min modell har samhörighet med olika delar av Jakobsons modell. 
Regionalitet kan närmast hänföras till den metalingvistiska 
funktionen hos Jakobson. Tidigare angav jag att begreppet bl a avser 
regionalt färgat tal. Den regionala koden identifieras. Regionalitet 
kan emellertid även förknippas med andra funktioner i modellen som 
t ex den emotiva funktionen hos avsändaren genom att denne förstär
ker samhörigheten i länet och kontakten med lyssnarna i uttryck av 
typen "vi i länet". 

K o n t a k t  s k a p a n d e  r e d u n d a n s  ä r  d i r e k t  f ö r k n i p p a t  m e d  
den fatiska funktionen i Jakobsons modell (Fiske 1984:52). Studioprat, 
hälsningsfraser och tilltalsord kan betraktas som fatisk kommunika
tion samtidigt som dessa är direkt riktade mot mottagarna och därför 
kan anses fylla den konativa funktionen. 

I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r  o c h  n y h e t s d i s k u r s  r ö r  d e n  r e -
ferentiella funktionen - kanske den mest centrala i den typ av material 
som nyhetssändningar utgör. Även om de övriga funktionerna sam
spelar på lite olika sätt är en orientering mot innehållet den domine
rande. 

S y n t a k t i s k n i v å  p å v e r k a r  d e t  a v s t å n d  e n  m o t t a g a r e  k a n  a n t a s  
ha till lokalradiospråket huvudsakligen på så sätt att en mer formell 
stilnivå, exempelvis ett språk med hög grad av skriftspråklig kom
plexitet kan antas fjärma mottagaren från språket i sändningarna. Det 
jag här har sammanfattat med begreppet syntaktisk nivå har i Jakob
sons modell sin motsvarighet huvudsakligen i meddelandet som bärare 
av språkets poetiska funktion. 

Avhandlingen utgör ingen prövning av den modell jag presenterat 
ovan. Modellen tjänar mer syftet att ge en tolkningsram för min un
dersökning av faktorerjag betraktat som väsentliga i begreppet ̂ 'lo-
kalradiospråk". Jag presenterar inte några mått på språkets kommu-
nikativa avstånd sett från det perspektiv som hela tiden varit implicit i 
den ovan förda diskussionen kring modellen - mottagarens (lyssna
rens). Mina undersökningar har i princip varit koncentrerade på sän
dare och meddelande. Flera frågor återstår att undersöka: hur uppfat
tas det talade lokalradiospråket, hur mycket förstås, vilket avstånd 
finns det mellan station och lyssnare i språkligt hänseende enligt lyss
narna själva. Med den ram och de utgångspunkter jag haft för mitt 
arbete har svaren på dessa frågor fått sökas indirekt/deduktivt genom 
antaganden om publikens uppfattning. 

1.8 Tidigare forskning 

Eterspråksstudier i Sverige har främst bedrivits inom forskningspro
jektet Eterspråk i Lund. Jag ska därför kort sammanfatta den forsk
ningen eftersom jag i viss mån bygger vidare på de resultat som Eter
språk kommit fram till. Dessutom belyser jag några övriga studier av 
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eterspråk i Norden som har haft betydelse för min undersökning. I sin 
avhandling från 1981 har Jan Svensson redogjort för olika infallsvink
lar på studiet av etermediernas nyhetsspråk (1981:12-20). Sedan dess 
har enbart ett par arbeten inom ämnesområdet presenterats. 

1 . 8 . 1  E t e r s p r å k  

1973 påböljades i Lund ett forskningsprojekt med rubriken "Etermedi
ernas språk". I serien Lundastudier i nordisk språkvetenskap har fyra 
meddelandenummer publicerats med mindre undersökningar av eter
språk. I Eterspråk I anger Åke Hansson projektets målsättning och 
lämnar en översikt av tidigare forskning (1974:88-92). Nils Jörgensen 
redogör för rikseterspråkets grammatik i de två första rapporterna i 
serien (1973:4-34, 1974:14-34). Jan Svensson redovisar en undersök
ning av vissa delar av syntaxen i det språk som talas i Dagens Ekos 
nyhetsreportage (1973:35-75). I Eterspråk 3 gör han en analys av rap-
portsyntagmer i etermediernas nyhetsprogram. Christer Platzack dis
kuterar företeelsen "substantivsjuka" i eterspråket i den första och 
flärde rapporten i serien (1973:76-87, 1977). Diskussionen gäller hu
ruvida denna stilistiskt nedvärderade konstruktion p g a sin inbyggda 
redundans, dvs tillskottsinformation, kan sägas bidra till att öka för
ståelsen av programmen. Resultaten av hans test pekar mot att kon
struktionen med substantiv uppfattas som lättare, vilket Platzack 
anser måste bero på dess längd i form av redundans. 

Ett par mindre undersökningar av språket i TV-reportage redovisas 
av Jan Filipsson och Ulla Söderström (1974:4-13; 1975:5-43). De har 
analyserat ordval och syntax i syfte att belysa komplexiteten i TV:s 
nyhetsreportage. Slutligen beskrivs i Eterspråk 2 (Lilja 1974:35-41) en 
mindre undersökning av uttal och ordböjning hos några reportrar i 
regionalradion. 

Vid det fortsatta arbetet inom projektet Eterspråk begränsades stu
diet av programtyper till nyhetssändningar i radio och tv. Under rub
riken Etermediernas nyhetsspråk har tre rapporter publicerats inom 
projektet. Den första behandlar etermediernas nyhetsspråk utifrån en 
grammatisk och stilistisk synvinkel (Jörgensen och Svensson 1977). I 
fem punkter karaktäriseras nyhetsspråkets utformning: 

- stereotypiskt dvs speciella mönsterfraser är vanliga och dispositions
repertoaren något begränsad 

- opersonligt så till vida att inga personliga åsikter framförs 
- normbundet genom att reportrarna undviker vissa språkdrag som 

skulle vara funktionella men som hör hemma i talspråket 
- vänstertyngt vilket innebär att det har många tunga led till vänster 

om huvudverbet i satsen 
- i hög grad underordnat dvs det innehåller många under ordnade sat

ser 
(Jörgensen och Svensson 1977:118) 
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I diskussionen tar författarna fasta på texternas kommunikativa funk
tion. Den helt dominerande funktionen hos Eterspråks texter är den 
informerande och det är förmodligen denna renodling av en enda funk
tion som ger nyhetsspråket dess speciella karaktär (Jörgensen och 
Svensson 1977:128). 

I sin avhandling Etermediernas Nyhetsspråk 2, Studier över inne
håll och informationsstruktur, kompletterar Jan Svensson den syntak
tiska undersökningen med en studie av hur nyheterna semantiskt är 
strukturerade (Svensson 1981). Sammanfattningsvis konstaterar han 
att etermediernas nyhetsspråk är korrekt, välplanerat och informa-
tionstätt (Svensson 1981:226). 

I projektets tredje rapport, Lyssnaren och språket, gör Jan Einars-
son ett försök att mäta lyssnarattityder till nyhetsprogrammens språk 
medan Christer Platzack försöker mäta hur lyssnarnas minne beror av 
nyhetstelegrammens språk. Einarsson konstaterar att "det är uppen
bart att röst, uppläsningstonfall och språkdräkt påverkar lyssnarens 
inställning till telegramredaktören och dennes meddelanden" (Einars
son & Platzack 1983:30). Platzacks resultat antyder att telegrammen 
skulle kunna göras mer lättförståeliga om man ökar redundansen. De 
har med sin rapport visat att man kan urskilja språkliga faktorer som 
påverkar lyssnarens bedömning av och reaktion på nyheterna. 

1 . 8 . 2  Ö v r i g a  a r b e t e n  

En mindre studie av språket i Rapport och Aktuellt har utförts av Rolf 
Hallqvist (1978). Han karaktäriserar det undersökta språket i tv:s 
Aktuellt och Rapport som ett utpräglat skriftspråk med enstaka tal
språkliga inslag. En mindre undersökning har redovisats av Kicki 
Strid (1983) om språket i lokalradion. Hon har jämfört telegram med 
muntliga respektive skriftliga källor från Radio Östergötland. Inga 
statistiskt signifikanta skillnader har kunnat konstateras. 

I sin undersökning av Sven Jerrings radiospråk har Åke Jonsson 
(1982) redogjort för radions allmänna syn på språket under de första 
decennierna av verksamheten. Han beskriver en utveckling från ma
nuskriptbundenhet till en friare talstil. Han redogör även för den upp
fattning om dialekter och andra regionala varianter som rådde inom 
radion under framför allt 30-talet. Två inställningar kan urskiljas en
ligt Jonsson (1982:41 f), dels att radion kan användas som ett medel för 
att stärka riksspråkets ställning, dels att radion kan bidra till att höja 
dialekternas anseende. 

Olle Findahl och Birgitta Höijer har i var sin avhandling undersökt 
faktorer som påverkar uppfattbarheten och förståelsen av nyhetsin
formationen hos mottagaren (Findahl & Höijer 1984, Höijer & Findahl 
1984). De är båda starkt kritiska till den form nyhetsförmedlingen har 
i våra massmedier och har i en serie undersökningar visat hur frag
mentariskt och ytligt nyheterna uppfattas av publiken. För att nå fram 
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till en bredare publik än till dem som redan är insatta krävs det att 
nyheterna betonar och kanske även upprepar bakgrunds- och orsaks
sammanhang. Genom att framhäva de delar av innehållet som är vik
tiga kan mottagarna uppfatta en helhetsbild och på så sätt skulle bris
tande förkunskaper kunna överbryggas. 

I övriga Norden har finskt eterspråk undersökts av Woivalin (1976). 
Hon ger en syntaktiskt inriktad kommunikationskritisk beskrivning 
av nyhetsspråket i radion. Finländska eterspråksföredrag på lauda-
turnivå har samlats av Åke Hansson (1976). Norska radionyheter har 
undersökts av Bull och Hagland (1976). Även den undersökningen be
handlar syntax och ordval. I Danmark har en rad ideologikritiska arbe
ten producerats, främst av Frands Mortensen (1973) och Lars Qvortrup 
(1982a, 1982b). De beskriver kommunikationens ideologi som borger
ligt kapitalistisk och kritiserar den utifrån den danska radiolagens 
krav på neutralitet. 

I föreliggande arbete jämförs den syntaktiska analysen i kapitel 7 
liksom undersökningen av informationsstruktur i kapitel 6 med två av 
Eterspråks studier (Jörgensen & Svensson 1977, Svensson 1981). Till 
skillnad från dessa har min studie även en textlingvistisk förankring. I 
min studie placerar jag undersökningsresultaten i ett konsituationellt 
sammanhang som på ett systematiskt sätt tar hänsyn till situation, 
sändare, meddelande och mottagare. Jag har inte kunnat finna några 
jämförbara språkvetenskapliga studier som haft denna utgångs
punkt. 
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2. Lokalradion i Sverige 
2.1 Inledning 

I det här kapitlet beskriver jag kort den svenska lokalradion och dess 
uppgift i lokalsamhället. Kapitlet är strukturerat utifrån de delar av 
Maletzkes modell som behandlar kommunikatorn och dennes relation 
till medium och mottagare. Kommunikator är i detta sammanhang 
lokalradiomedarbetarna. 

Jag berör geografiska och befolkningsstrukturella faktorer i de tre 
länen som kan tänkas ha betydelse för den språkliga utformningen av 
lokalradiosändningar. Därefter ger jag en kort beskrivning av de tre 
lokalredaktionerna genom att redogöra för de programförklaringar de 
skrev i samband med starten 1977. Dessa programförklaringar anger 
riktlinjerna för programmens utformning. Attityder till bl a språk och 
form i lokalradion hos medarbetarna belyses genom en redovisning av 
enkätsvar i en tidigare undersökning.5 Jag har även samlat material 
genom samtal och intervjuer vid besök på de tre redaktionerna. 

2.2 Mediet och mediets tvång 

2 . 2 . 1  M e d i e t  

Lokalradion hör vi i radions program 3. Dess program sänds över lo
kala områden ifrån 24 olika radiostationer. Varje station täcker ett 
område motsvarande ungefär ett län. Sändningarna startade 1977 och 
omfattar i genomsnitt ca 15 timmar per vecka vid tre tillfällen om 
dagen: morgon, lunch och kväll. Medarbetarna vid de 24 lokalradio
stationerna producerar sina program fristående från varandra. De in
går i företaget Sveriges Lokalradio AB, LRAB, som är ett dotterföretag 
till Sveriges Radio AB. Förutom 24 huvudredaktioner, vilka i de flesta 
fall ligger i länens residensstäder, finns det ca 30 lokalredaktioner. 

2 . 2 . 2  L o k a l r a d i o n s  u p p g i f t  

Enligt den radioutrednings betänkande som föreslog att lokalradio i 
Sverige skulle införas ska lokalradion genom sin programverksamhet 
"förstärka den gemenskap inom ett område till vilken orts- och läns
press redan medverkar" (RUT 69:161). Programinnehållet ska direkt 
anpassas till det område lokalradiostationerna tillhör. "Lokalradions 
enheter skall behandla samhällsfrågor med självständigt redaktio
nellt arbete som bärande princip" (RUT 69:161). Lokalradion ska också 
underhålla sin publik. Innehållet bör omfatta både sport och kulturella 
program av olika slag.4 

I den proposition som föregick lokalradions införande sägs att lokal
radion ska komplettera de lokala dagstidningarna och på så sätt bidra 
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till den lokala demokratins fördjupning (Prop 1975/13:60). I lokalra
dions uppdrag ingår det att tillgodose regionala och lokala informa
tionsbehov, och därför innehåller en väsentlig del av programmen lo
kal samhällsinformation (jfr kap 3 som behandlar innehållet). Nyheter 
från olika delar av samhällslivet som berör arbetsmarknad, utbildning 
och kulturliv utgör en viktig del av denna samhällsinformation. Näs
tan halva sändningstiden upptas av nyheter. 

Lokalradion ska enligt propositionen även ta aktiv del i det lokala 
samhällslivet. Den ska ge lyssnarna ökade kunskaper om kommunala 
frågor och på så sätt stimulera till debatt. Dessutom ska lokalradion 
utgöra ett forum för dialog mellan förtroendevalda och medborgare, 
dvs mellan beslutsfattare av olika slag och enskilda länsbor (jfr 3.5.3 
där en aspekt av detta förhållande behandlas i referentanalysen). In
formationen måste gå i båda riktningarna och därför ska lokalradion 
enligt propositionen bidra till att skapa tvåvägskontakter, dvs verka 
för en slags kommunikation mellan makthavare och medborgare på 
olika nivåer. En medborgare med ett angeläget budskap ska ha möj
lighet att göra sin röst hörd. Särskilt lyhörd bör lokalradion vara för så 
kallade eftersatta grupper. 

En viss kritik har riktats mot lokalradions ambitioner att stärka den 
lokala demokratin. Lars Qvortrup, som har undersökt såväl Danmarks 
som de övriga nordiska ländernas lokalradio, har kallat denna aspekt 
för "lokalradioens naerdemokratiske idyllisering" (1982:32). Han un
derbygger sin argumentering med konkreta exempel från Radio 
Fyn: 

I Radio Fyns udsendelser er der undertiden en tendens til at fremstille 
lokalsamfundet som et trygt lilleputsamfund, hvis ubestridte hersker er 
kommunalbestyrelsen. 

(Qvortrup 1982:32) 

Qvortrups kritik av decentraliseringstrenden bland etermedierna går 
ut på att den rörelse som finns bland medborgarna, som bl a tar sig 
uttryck i t ex miljörörelser och antikärnkraftsgrupper, på det här sät
tet sugs upp och legitimeras inom samhällssystemets ramar.5 

2.3 Den sociala omgivningen: Sändningsområdena 

Sändningsområdena för de tre stationer från vilka jag samlat material 
uppvisar stora skillnader sinsemellan både i fråga om storlek och be
folkningsstruktur. Gotland är ett av Sveriges minsta län, 3 000 km2, 
och består av en enda kommun medan Östergötlands län täcker en yta 
av 12 000 km2 och Västerbottens län 59 000 km2. Västerbottens och 
Östergötlands län bestod vid tiden för undersökningen av 13 kommu
ner vardera. Invånarantalet varierar likaså mellan de tre länen: Got
land har 54 000, Västerbotten 234 000 och Östergötland 386 000 invå
nare. 

Lokalradioredaktionen på Gotland täcker endast en kommun med 
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en stark kulturell samhörighet hos befolkningen. Vid mitt besök på 
redaktionen i Visby fann jag också att den gotländska lokalpatriotis
men genomsyrade lokalradiomedarbetarnas arbete och kommer till 
uttryck i deras spegling av det gotländska lokalsamhället och dess re
gionala språk (jfr 4.3). Att man framhäver dialekten framgår t ex i 
stationens reklamfolder, där det gotländska uttrycket "Kvart yvar" 
utgör en del av stationens logotyp och alltså anger när sändningarna 
inleds på dagen. 

Situationen för Radio Västerbotten är delvis motsatt Radio Got
lands, eftersom man måste täcka ett stort geografiskt område som be
står av allt ifrån glesbygd till en universitetsstad. Det talas många 
olika varianter av norrländska dialekter i länet och därför har Radio 
Västerbotten ansett det omöjligt att spegla dialekterna i programut
budet.6 När jag talade med medarbetarna redogjorde de för sin uppgi
venhet inför ambitionen att täcka hela detta område. Dessutom sänder 
man varje vecka på två minoritetsspråk, sydsamiska och finska. För
utom huvudredaktionen i Umeå har man lokalredaktioner i Skellef
teå, Lycksele och Storuman. 

Radio Östergötland täcker jämfört med Radio Västerbotten ett litet 
men tättbefolkat län. Mitt samtal med medarbetarna där om den 
språkliga utformningen av programmen handlade mest om begriplig
het. De uttryckte sin starka ambition att för lyssnarna presentera ny
heter som dessa kunde förstå. Någon satsning på dialekten i området 
framgår inte av programförklaringen. Däremot sänder även Radio Ös
tergötland regelbundet på två minoritetsspråk, serbokroatiska och 
finska. Förutom huvudredaktionen i Norrköping ingår två lokalredak
tioner, i Linköping och i Motala. 

Befolkningsmässigt uppvisar de tre sändningsområdena stora skill
nader beträffande andelen länsinvånare som är medlemmar i något 
politiskt parti eller någon politisk förening. På Gotland är andelen 
föreningsaktiva (24 %) nästan dubbelt så hög som i de båda andra lä
nen (13 %). I analyser av lokalradions publik har det visat sig att lo-
kalradiolyssnandet är mer omfattande bland föreningsaktiva männi
skor än bland andra. Andelen lågutbildade och heltidsarbetande är 
störst på Gotland medan andelen hemarbetande är störst i Västerbot
ten. I publikstudier har det också framkommit att lokalradiolyssnan-
det ökar ju fler lågutbildade det finns i ett område (Nordström 
1984). 

2.4 Institutionen: Programförklaringar 

I de programförklaringar eller policybeskrivningar som skrevs i sam
band med starten 1977 anger stationerna sina tolkningar av den pro
position som föregick lokalradions införande.7 De finns utförligt redo
visade i Lindblad 1982 kap 3.1 dessa tolkningar har ungefär hälften av 
alla 24 stationer skrivit om programmens språk och form. Av de sta
tionerjag har med i denna undersökning har två av dem formuleringar 
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som implicit rör den språkliga utformningen. I Radio Västerbottens 
programförklaring står inget direkt uttalat om språket. 

I Radio Gotlands programförklaring kan vi finna följande formule
ring: 

Vi ska bryta respekten för radio, avdramatisera radio verksamheten och 
öppna våra mikrofoner för allt och alla. 

(Radio Gotland) 

I Radio Östergötlands programförklaring ger lokalradiomedarbetarna 
tryck för en önskan att utveckla radiojournalistiken så att lyssnarna 
kan förstå programmen: 

Vi anser att det i dagens samhälle förekommer ett språkförtryck mot 
stora befolkningsgrupper. Vi ska därför aktivt och självständigt verka 
för att de stora lyssnargrupperna verkligen förstår programmen. Vi ska 
ständigt vara beredda att ompröva och förbättra och sträva efter en ra
diojournalistik som innebär att lyssnarna möts med respekt och känner 
att de blir tagna på allvar. 

(Radio Östergötland) 

Lokalradiomedarbetarnas språkliga ambitioner, som de kommer till 
uttryck i programförklaringarna, kan kort sammanfattas i deras strä
van efter begriplighet i programmen. Samtidigt visar sig en vilja att 
öppna mediet för lyssnarna för att dessa själva ska medverka och göra 
egna program. Intresset för att låta länets dialekter speglas i program
utbudet framskymtar i några få av de 24 programförklaringarna. (I 
kap 4 diskuterar jag det regionala språkets roll i lokalradion.) Några 
stationer har också tagit fasta på att lokalradion ska vara särskilt ly
hörd för de s k eftersatta grupperna i samhället. 

2.5 Arbetsgruppen 
2 , 5 . 1  L o k a l r a d i o m e d a r b e t a r n a  

På varje lokalredaktion i Sverige arbetade vid tiden för undersökning
en, 1979, i genomsnitt 12 journalister, 5 tekniker och 4 administratörer 
tillsammans med en eller ett par invandrarreportrar (LRAB 1982). 
När lokalradion startade 1977 anställdes många unga och nyutbildade 
journalister. Säkert drogs många av dem till lokalradion på grund av 
den utmaning som låg i att vara med och forma ett nytt lokalt medium. 
Entusiasmen var stor och ambitionerna höga. Det utlovades från stats
makterna en fortsatt utbyggnad av nya lokalredaktioner i länen, en 
utbyggnad som emellertid gått långsamt (LRAB 1982:6). Vid mina 
besök på de tre lokalredaktionerna menade flera journalister att den 
första entusiasmen därför hade dämpats. 

Genomsnittsåldern hos de anställda inom LRAB var vid tiden för 
undersökningen 34 år och cirka 40 procent av de anställda är kvinnor 
(LRAB 1982:6). Lokalradiomedarbetarna är i genomsnitt något yngre 
än sina kolleger på t ex tidningarna (Alfvegren 1976:9 f). Inom LRAB 
arbetar en jämförelsevis stor andel kvinnor. Sture Allén har genomfört 
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en undersökning av några könsskillnader i journalistspråk (1977). Ur 
artiklar i morgontidningar har han plockat vissa specifikt kvinnliga 
och manliga ord. Många sociolingvistiska undersökningar visar på 
språkliga könsskillnader (se t ex Nordberg 1972, Einarsson & Hult-
man 1984). 

I mitt inspelade material är det ungefär 70 procent manliga och 30 
procent kvinnliga reportrar i inslagen i Radio Gotland och Radio 
Östergötland medan den omvända fördelningen råder i materialet från 
Radio Västerbotten (jfr lA)ß 

2. 5.2 Arbets- och produktionsvillkor 

Många av reportrarna inom lokalradion har utbildat sig vid någon av 
landets två journalisthögskolor, i Stockholm eller i Gröteborg, där 
undervisningen är inriktad främst mot att utbilda skrivande journa
lister. Vi har ingen separat utbildning för talande journalister. De ele
ver som lämnar en journalistutbildning har i stor utstäckning tillägnat 
sig mönster från tidningarna både vad gäller uppläggning, språklig 
utformning och stilidéal. Det föreligger alltså en stark påverkan från 
den skrivande journalistiken på det muntliga framställningssättet i 
radio och tv. 

Journalisternas arbetssätt skiljer sig också delvis åt mellan eter
medierna. Flera svar i enkäten om språk och form (avsnitt 2.5.3) anger 
som orsak till de förmodade språkliga skillnaderna mellan lokal- och 
riksradion att man inom lokalradion sänder mera direkt än vad riks
radion gör. Att sända direkt innebär att ett program eller ett program
inslag produceras samtidigt som det sänds och redigeras därför inte. I 
direktsända reportage hinner journalisterna inte planera den språkli
ga utformningen i samma utsträckning som i bandade inslag, varför 
språket då gärna blir mer talspråkligt och vardagligt. Sådana direkt
sändningar ger förmodligen ett ledigt och informellt intryck på lyss
narna. 

Arbetssituationen för lokalradions reportrar framstår som lika pres
sande som för övriga journalister.^ Vaije arbetsdag ska resultera i en 
viss mängd färdig text med ett innehåll som är nytt, dvs aktuellt, 
angeläget och välformulerat. Eftersom journalisterna verkar under 
sådan tidspress har de inte tillräcklig tid för mer språkliga övervägan
den och justeringar när de formulerar sina nyhetsinslag. Många är 
också missnöjda med detta vilket framgick vid mina intervjuer med 
reportrarna på de tre stationerna. 

I en amerikansk undersökning som byggde på deltagande observa
tion av en lokal TV-nyhetsredaktion liknas nyhetsframställning vid 
fabriksarbete (Bantz m fl 1980). Fabriksmodellen, "the news factory", 
delas in i fem steg. Presentationen av nyheterna utgör det sista steget. 
Undersökningens resultat pekar på de nackdelar som följer vid en 
alltmer specialiserad och rutinartad nyhetsframställning. Rationali
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seringar har lett fram till att olika personer får ta hand om var sin del 
av produktionen. En filmar, en annan gör en intervju och en tredje 
sätter samman inslaget. Resultatet blir brist på engagemang. 

Produktionen av nyheter i svenska medier kan beskrivas som något 
annorlunda än i amerikanska. Även om fler och fler likheter böljar 
finnas med det amerikanska formatet (högt tempo, rubriker och sam
mandrag först, snabba växlingar mellan studio och direkt reportage 
etc) finns det skillnader. Bl a medför de mindre resurserna att både 
andelen direktreportage och antalet sändningar är mindre. Trots dessa 
skillnader kan det finnas skäl att ta hänsyn till den amerikanska fab
riksmodellen i en diskussion om de arbetsförhållanden som gäller för 
lokalradions medarbetare i Sverige. 

På grund av den mängd nyhetsinslag som produceras varje dag ut
vecklas naturligt nog en viss rationalitet eller kanske t o m slentrian 
vid själva presentationen. Mängden nyhetsstoff tvingar mer eller 
mindre fram en viss stereotypi (jfr 5.4). Rösten bär ibland spår av slen
trian vid nyhetsförmedlingen (jfr 6.7.2 där en delundersökning visar på 
detta). Ett nyhetsinslag i lokalradion bygger på såväl muntliga som 
skriftliga källor av många olika slag. Dels får reportrar programtips 
och sändningsunderlag från länets invånare och dels förmedlar lokal
redaktionernas gemensamma reportagebyrå telegram. Även lokal-
och rikstidningar, tidskrifter och andra medier kan utgöra underlag 
för ett nyhetsinslag. Många inslag grundar sig på myndighetsbeslut 
och liknande (jfr kap 3 om innehåll). Det är naturligt att perspektiv och 
stil i förlagetexten påverkar nyhetsinslaget. Om en reporter ska for
mulera ett inslag baserat på t ex en skrivelse från länsstyrelsen, hän
der det att ordval och konkreta formuleringar kvarstår i inslaget och 
därmed röjer myndighetstonen. 

Själva den språkliga utformningen av nyhetstexten går enligt upp
gift till så, att inslagen skrivs ned antingen fullständigt eller delvis i 
form av stödanteckningar. I sändningen läser reportern upp inslaget 
mer eller mindre innantill beroende på textens utseende. Hur mycket 
som står nerskrivet varierar. På så sätt liknar lokalradiosändningarna 
de rikstäckande sändningarna av nyheter genom att språket kan antas 
vara ett delvis uppläst skriftspråk (Jörgensen och Svensson 1977:26). 
Jonsson har utförligt behandlat användningen av manuskript hos ra
dions medarbetare under de första decennierna (1982:25 f). Han visar 
att utvecklingen redan då gick från manuskriptbundenhet till en friare 
talstil. Så småningom börjar de i detalj utskrivna manuskripten bli allt 
ovanligare vilket leder till en friare och mer talspråklig form i repor
tage och intervjuer. Även tonfallet blir på detta sätt mer naturligt när 
reportern inte är helt bunden till ett manuskript. Många börjar nu 
arbeta med en kombination av stolpar, stödanteckningar och delvis 
utskrivna manuskript (Forsén 1966). Denna mer lediga talspråksform 
har efterhand fått en allt starkare position i radions språkutveck
ling. 

I hur stor utsträckning manuskript används på de lokalredaktioner 
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jag har undersökt varierar. Vid nyhetsförmedling är det emellertid 
vanligt med mer eller mindre utskrivna underlag. Det framgår ofta av 
tonfallet om det sagda står nedskrivet eller inte. Tempot avslöjar lika
så. För en nyhet som redan är formulerad på papper behöver en repor
ter inte någon tid till talplanering. Därför gör hon eller han inga tvek
samhetspauser eller andra pauser för att hitta den mest lämpliga for
muleringen eftersom det arbetet redan är utfört. I direktsändningar 
däremot bygger reportern sina meningar i sändande stund utan före
gående planering. Den omständigheten leder med stor sannolikhet till 
en språkbehandling med bl a syntaxstörningar av olika slag som är 
typisk för talspråk. De kan bestå av brott, pauser, tveksamhetsljud, 
anakoluter och liknande (Loman 1973:191 f). För lyssnaren kan detta 
underlätta perceptionen. Dessutom verkar det mindre formellt och kan 
därmed vara kontaktskapande. 

2. 5. 3 Språkliga ambitioner 

I den enkät om språk och form i lokalradion, som besvarades i april 
1979 av samtliga lokalredaktioner, framgår det att alla stationer så 
när som på tre menar att de i språkligt avseende skiljer sig från Sve
riges Radios riksprogram.Enligt svaren anses språket i lokalradion 
vara rakare, mindre abstrakt och mera begripligt än i riksradion. Re
daktionerna menar att lokalradions medarbetare har en tydligare 
strävan mot enkelhet och begriplighet. En station uttrycker det så här: 
"Vi ska tala mer med människorna än till dem". 

I lokalradions strävan efter en egen programprofil uppmuntrar 
många stationer dialektala särdrag i sina program. Genom att länsbor 
som talar ett regionalt färgat språk deltar i programmen levandegörs 
sändningsområdets språkliga särart (se 4.3.2). I sin analys på individ
nivå av lokalradiolyssnandet sammanfattar Anders Lindblad 
(1983:107) resultaten bl a utifrån den språkliga variabeln: 

Analysen visar att lokalradion når en större publik generellt tack vare 
faktorer som till stor del är påverkbara. Innehållet i sändningarna kan 
påverkas genom aktivt engagemang i ett språk som ligger nära publi
ken. 

Innehåll och språkform påverkar således publikstorleken. Ett språk 
som ligger nära publiken, dvs uppvisar flera talspråksdrag, regionala 
drag, kontaktskapande uttryck osv, drar till sig en större publik. 

I Radio Gotlands enkätsvar återspeglas intresset för öns dialektala 
särprägel liksom medarbetarnas strävan efter begriplighet. De anser 
att de i sina program befinner sig närmare lyssnarna i språkligt av
seende än vad riksradion gör. Radio Västerbotten fogar in en brasklapp 
i svaret; "Vi har ett mera näraliggande språk, hoppas vi i alla fall, men 
skillnaden är nog tyvärr inte stor". Medarbetarna i Västerbottensra
dion anger som en självklarhet att språket ska vara enkelt men inte 
utslätat. Radio Östergötland menar att de i högre grad än riksradion 
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använder talspråket som det används ute i samhället. De försöker sät
ta in olika nyheter i sitt sammanhang och förklara de ord som många 
lyssnare inte förstår. Det framgår även att de östgötska lokalradio
medarbetarna ofta diskuterar programmens språkliga utformning. De 
anser att om man ska ha någon som helst möjlighet att leva upp till 
lokalradiouppdraget så måste man helt enkelt börja med språket: "Vi 
ser det som en grundläggande demokratisk fråga. Om inte vår publik 
förstår vad vi säger eller själva känner att dom får uttrycka sig på ett 
'normalt' sätt så faller alla övriga målsättningar". 

På frågan om lyssnarsynpunkter på språket i deras program anger 
Radio Gotlands medarbetare att de fått höra både att de sänder för lite 
och för mycket på dialekt, att de ibland använder för svåra ord och både 
att de sluddrar och att de talar tydligt och klart. Radio Västerbottens 
lyssnarsynpunkter har främst rört uttalet av ortnamn i länet. Om t ex 
någon reporter uttalar ett ortnamn med en felaktig accent hör någon 
lyssnare av sig och meddelar det rätta uttalet. Radio Östergötlands 
redaktion får enligt enkätsvaret vanligtvis kritik för att medarbetarna 
talar slarvigt och att de använder alltför mycket "prat". Det är den 
station av de tre undersökta som har den största andelen studioprat i 
sina sändningar. Medarbetarna får således kritik för det de i viss mån 
vill åstadkomma, nämligen en avdramatisering av radiomediet. De 
anger att de kritiska rösterna kommer från de välinformerade lyss
narna som tycker att reportrarna "håller på för mycket med förkla
ringar och småprat", som de uttrycker det. 

Radio Östergötlands ambitioner kommer till uttryck inte bara i stu
diopratet utan även i viss mån i nyhetsinslagen genom experiment 
med formen (jfr 5.7). Till skillnad från riksradions mestadels korrekt 
formella språk vill medarbetarna på Radio Östergötlands redaktion 
uttrycka sig på ett sätt som överensstämmer mer med det naturliga 
talspråket i regionen. Reportrarna menar också att de bör stötta de 
medverkande i programmen så att dessa inte konstrar till språket bara 
för att de står framför en mikrofon. 

2.6 Kommunikatorns bild av publiken 

2.6.1 Lyssnarna 

Lokalradions sändningar har tom fler lyssnare än riksnyheterna, vil
ka fångar en tredjedel av befolkningen (Wigren 1983). Trots att lokal
radion upptar endast 7 procent av sändningstiden i radio så står den för 
27 procent av lyssnartiden (Nordström 1984:15). Behovet av lokalt in
riktad samhällsinformation kan således sägas vara relativt stort. 

Sedan lokalradions start har två undersökningar av varje lokalra
diostations publik genomförts, 1978-79 och 1980-83, vid Sveriges Ra
dios Publik- och programforskningsavdelning.^ I sin avhandling om 
publikstruktur och deltagande i lokal radio och tv har Anders Lindblad 
(1983) genomfört sekundäranalyser av data om lokalradions publik. 
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Senare har även Bengt Nordström (1984) gjort en sammanfattning av 
SR/PUB:s undersökningar av lokalradiolyssnarna. 

Undersökningarna utförda under 1978 och 1979 om publikstorlek 
och publiksammansättning visar följande: 

- att nyhetsprogrammen samlar den största publiken 
- att över 40 procent av befolkningen hör minst en av lokalradions ny

hetssändningar en genomsnittlig vardag 
- att morgonblocket är lokalradions mest avlyssnade sändning 
- att hemarbetande kvinnor är den yrkeskategori som lyssnar mest 
- att studerande ungdomar och pensionärer lyssnar minst 

Lyssnandet samvarierar således med ålder men även med utbildning: 
ju lägre utbildning desto mer lyssnande (Nilsson & Nordström 1978 
och 1979). Resultaten om ålder och utbildning tycks gälla generellt för 
flera olika former av lokala medier (Lindblad 1983). 

Om vi jämför hur lyssnandet fördelades på de tre undersökta statio
nerna 1979 finner vi att Radio Gotland har den största publiken (Nils
son & Nordström 1978b, 1979b). För alla tre stationerna återfinner vi 
samma mönster som i sammanfattningen ovan av den totala publik
strukturen i riket. Det kan dock nämnas att sambandet med utbildning 
är något starkare för Radio Gotlands del; skillnaden mellan hög- och 
lågutbildades lyssnande är mer markerad där än för de båda andra 
stationerna. 

I den senaste undersökningen av Bengt Nordström (1984) framgår 
det att andelen lyssnande per dag har minskat något men att den tid 
som anslås till lokalradiolyssnande är densamma som vid starten 
1977. Anders Lindblad har analyserat faktorer som påverkar storleken 
av en lokalradiostations publik. Han fann att det förutom den poten
tiella publikens storlek är faktorer som rör mediets närhet i lokalsam
hället, bl a förekomsten av dialektsändningar, som är av störst bety
delse (1983:107). Även Bengt Nordström (1984:89 f) betonar betydel
sen av social och kulturell samhörighetskänsla i ett område för att 
förankra en radioverksamhet. 

Mot bakgrund av bl a dessa resultat är det därför naturligt att just 
Radio Gotland av de tre undersökta har den största lokalradiopubliken 
(64%) därnäst Radio Västerbotten (50%) och Radio Östergötland 
(45 %) (Nilsson & Nordström 1978 och 1979). Ytterligare en förklaring 
till Radio Gotlands stora publik ligger i den höga föreningsaktivitet 
som karaktäriserar länet (se 2.3). Tendensen i de undersökningar som 
utförts vid PUB (Nordström 1984) är att ju fler invånare det bor i ett 
område desto mindre är den dagliga publiken. Östergötland är det mest 
tättbefolkade länet och har också den lägsta procentuella publiksiffran 
av de tre som ingår i min undersökning. 

36 



2 . 6 . 2  J o u r n a l i s t e r n a s  p u b l i k b i l d e r  

Ett problem for journalister när de formulerar sina meddelanden i ett 
massmedium är att de inte riktigt vet hur den publik ser ut som ska ta 
emot budskapet (jfr Maletzkes modell i 1.6). Publiken består av en stor, 
nästan helt okänd massa individer, alla med skilda intressen och be
hov. Trots publikstudier som givit en del kunskaper om publikens sam
mansättning är ändå publiken praktiskt taget osynlig och därmed en 
abstraktion för kommunikatorn i ett massmedium (se t ex Nilsson & 
Nordström som undersökt lokalradions publik). Enligt Denis McQuail 
är det mest troligt att journalisterna för att lösa detta dilemma "kon
struerar för sig själva en abstrakt bild av den sorts människor de skulle 
vilja nå" (1983:12). Den bilden påverkar på ett indirekt sätt innehållet 
och den språkliga utformningen av meddelandet på så sätt att det sker 
en viss anpassning till publikens tänkta behov och önskemål. McQuail 
tänker sig att bilden konstrueras så här: 

Konstruktionen kan baseras på personlig erfarenhet, fantasi eller en 
stereotypi, men den hjälper sändaren att "prova" produkten under loppet 
av dess tillkomst. Att en sådan tendens föreligger är allmänt känt och 
det har åtskilliga gånger dragits slutsatser om att sådana publikbilder 
antingen skapas av professionella egenintressen eller av en mycket snäv 
ram av social erfarenhet. Gans föreslår t ex att nyhetsmakare lägger sig 
till med en publikbild som i stort liknar deras egen sociala medelklass
miljö. Han poängterar också att fyra slag av grundbilder framkallas: de 
intresserade (liksom de själva); de ointresserade; de tillbakavisande (t ex 
intellektuella kritiker); de påhittade (vilken bild som helst som till
fredsställer deras egna önskemål).^ 

(McQuail 1983:170, min övers.) 

Hur ser då den publikbild ut som lokalradioreportrarna formulerar 
sina nyhetsinslag för? Enligt lyssnarundersökningar består lokalra
diopubliken i stor utsträckning av medelålders, hemarbetande och 
kvinnor. Är det bilden av dessa kvinnor reportrarna har aktuella när 
de sänder nyheter i lokalradion? Det verkar inte sannolikt, ifall vi 
betraktar arten av innehåll i nyhetssändningarna (jfr kap 3 om inne
håll). Den lokala verklighet som beskrivs har inte något direkt sam
band med kvinnors speciella erfarenheter. Orsaken till detta ligger i 
den nyhetsvärdering som råder inom massmedierna (se t ex Hvitfelt 
1985 om nyhets värdering). Många av kvinnors intressen, erfarenheter 
och kompetensområden faller inte inom de gängse ramarna för ämnen 
som bildar underlag för ett nyhetsinslag. En annan del av orsakssam
bandet kan vara att de undersökningsresultat som visar att många 
kvinnor lyssnar på lokalradion inte tas på allvar av lokalradions kom
munikatorer. Denis McQuail hävdar att "vi också har påtagliga bevis 
för att mediakommunikatörer tenderar att motstå eller förkasta forsk
ningsresultat, antingen för att de inte är begripliga eller för att de 
uppfattas som hotfulla" (1983:170). 

Nästa fråga vi kan ställa oss är hur publikbilden påverkar språket i 
sändningarna. Vi har vissa tecken på att de tre redaktionernas med
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arbetare har något olika bilder av sina publiker. Jag avser deras pro
gramförklaringar och i viss mån enkätsvaren (2.4 och 2.5.3) i vilka en 
viss uppfattning om lyssnarna framskymtar. Med all reservation för 
alltför grova generaliseringar återger jag här de tre schablonmässiga 
bilder som har tagit form i mitt medvetande när jag har lyssnat på de 
tre veckornas program. För Radio Gotlands del är det bilden av den 
lokalt förankrade och genuint dialekttalande gotlänningen, för Radio 
Östergötland den lågutbildade och av språket förtryckte och för Radio 
Västerbotten den förvärvsarbetande, fackligt engagerade lyssnaren. 
Jag är medveten om att det inte är så här enkelt att fastställa even
tuella skillnader i publikbilder, men det väsentliga i detta samman
hang är emellertid att publikbilden i viss mån styr såväl innehåll som 
språkdräkt. Därför kan den utgöra en del av orsakssamspelet bakom de 
skillnader och likheter som kommer fram i den språkliga analysen 
såväl mellan lokalt och rikstäckande eterspråk som mellan de tre un
dersökta stationernas lokalradiospråk. 

I en undersökning av nyhetsspråkets stil i fem av Nya Zealands ra
diostationer drog man följande slutsatser om förhållandet mellan pub
likbild och den språkliga stilen: 

A study of newscasters' language style on five stations shows that news
casters will alter their style of speech depending upon who they think is 
listening. masscommunicators have no direct feedback by which to 
monitor their style, unilateral breaking-off of communication becomes 
the norm. /.../ The style may not shift to suit the audience, but the audien
ce shifts to suit the style. 

(Bell 1982:156) 

Beroende på vilken bild reportern har av publiken väljer han en viss 
språklig stil och ändrar den eventuellt utifrån vem hon/ han tror lyss
nar. Någon direkt återföring för att reglera detta förhållande mellan 
reporter och publik finns inte. För de lyssnare som stilen inte passar 
återstår bara att byta kanal. 

2.7 Mottagarens bild av kommunikatorn: publikens 
mediebilder 

Med hänvisning till Maletzkes modell (1.6) ser vi att inte bara kom-
munikatorns bild av motttagaren utan att även mottagarens bild av 
kommunikatorn aktivt kan påverka masskommunikationsprocessen. 
Det innebär att lokalradiopublikens uppfattning av den sändande re
portern, förmedlad genom t ex telefonsamtal, insändare etc, kan ha en 
viss betydelse i detta sammanhang. 

I samband med avsnittet om lokalradiomedarbetarna (2.5.1) antyd
dejag att reportrarnas regionala bakgrund spelar en väsentlig roll för 
lyssnarnas förmåga till identifikation med sin lokalradiostation. Det 
är emellertid inte bara ett regionalt språkbruk som påverkar publi
kens bild av mediekommunikatorn utan även många andra faktorer 
som kön, röstläge, talhastighet m fl. 
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Vi vet inte mycket om hur publiken uppfattar skiftningar i talares 
uttryckssätt. Ett försök att mäta lyssnarattityder till nyhetstelegram
mens språk har dock utförts inom projektet Eterspråk i Lund (jfr forsk
ningsöversikten i 1.8.1). Lyssnarnas reaktioner på nyhetstelegram 
mättes när språkformen varierades med hänsyn till läs- och talspråks
uttal, skrift- och talspråklig stil, långa och korta meningar, spänd och 
avslappnad uppläsning samt manlig och kvinnlig röst. Resultaten vi
sar att en del av dessa språkliga faktorer påverkar lyssnarens attityd 
till uppläsaren (Einarsson 1983). Som exempel kan nämnas att varia
tionen långa respektive korta meningar i ett telegrampar gav följande 
lyssnarattityder: långa meningar förknippades med adjektiven aktiv, 
påträngande och modern - korta meningar med adjektiv som sympa
tisk och mänsklig. När stilläget varierades förbands en skriftspråkli-
gare stil med adjektiven nonchalant och överlägsen, medan den tal
språkliga förknippades med begriplig, lyssnarvänlig, sympatisk och 
modern. 

2.8 Sammanfattning 

I detta kapitel beskrivs den svenska lokalradion, dess medarbetare och 
publik utifrån vissa delar av Maletzkes modell som behandlar kom-
munikatorn och dennes relation till medium och mottagare. I förhål
lande till den i kapitel 1 presenterade analysmodellen är det de utom-
språkliga faktorerna som behandlas här och i nästa kapitel som tar upp 
innehållet. 

De centrala direktiven för lokalradion kan sammanfattas som att 
lokalradiostationen utifrån de betingelser som råder i sändningsom
rådet ska verka för ett stärkande av demokratin i lokalsamhället. De 
tre undersökta stationernas sändningsområden uppvisar stora olikhe
ter i fråga om såväl yta och invånarantal som näringsstruktur och 
befolkningssammansättning. 

Utifrån bl a programförklaringar kan man konstatera betydande 
skillnader mellan stationerna vad gäller språkliga ambitioner. Med
arbetarna på Radio Västerbotten uttrycker en viss försiktighet, huru
vida det råder någon skillnad gentemot riksradions språkform, medan 
de två andra stationerna ger intryck av en starkare profilering. Arbets
villkoren för lokalradiomedarbetarna liknar andra journalisters med 
högt tempo, tidsbrist och ett ständigt tryck av inkommande material 
som kännetecken. Den relativt stora andelen direktsändningar gör att 
man i lokalradion i något högre grad än i riksetermedierna tycks arbe
ta fritt i förhållande till manuskript. Det kan tänkas leda till en tal-
språkligt ledigare stil i lokalradiosändningarna. I kapitlet diskuteras 
slutligen i vilken mån journalisternas mer eller mindre hypotetiska 
bilder av vilka som är deras publik inverkar på språk- och presenta
tionsformer. 
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3. Innehåll 
3.1 Inledning 

I föregående kapitel behandlade jag kommunikativa och situationella 
faktorer som kan tänkas inverka på den språkliga utformningen av 
lokalradions sändningar. Fortsättningen rör meddelandet eftersom 
det är den faktor i kommunikationsprocessen som är mest central för 
min studie. Först analyseras i detta kapitel en utomspråklig faktor som 
är direkt kopplad till meddelandet, nämligen ämnesinnehåll och refe
renter i de nyhetsinslag jag undersöker. I kapitel 41 o m 7 studeras det 
sätt som innehållet presenteras på. 

3.2 Pragmatisk förankring 

Genom att jag i min språkliga analys tar hänsyn till de faktorer som 
samverkar i en situation där språket används ansluter jag mig till en 
språksyn som har utvecklats inom Pragmatiken. I motsats till den tra
ditionella grammatiken, som analyserar det språkliga uttrycket ut
ifrån dess relation till språksystemet, tar pragmatiken fasta på språ
kets funktionella sida, dess relation till såväl innehåll som användare. 
Levinson pekar på definitionsproblemen inom pragmatiken: 

Here we come to the heart of the definitional problem: the term prag
matics covers both context-dependant aspects of language structure and 
principles of language usages and understanding that have nothing or 
little to do with linguistic structure. 

(Levinson 1983:9) 

Pragmatik kan ses som ett överordnat begrepp som bl a inbegriper 
kontextuella aspekter på språkstrukturen. Kontextbegreppet använ
der jag i enlighet med Enkvist (1973:117) i vidsträckt betydelse: "näm
ligen som totalsumman dels av den omgivning i själva texten som om
ger ett visst textparti, och dels av den yttre situation som präglar kom
munikationsakten och ger den dess sociala och tids- och rumsbundna 
ram". 

De pragmatiska, dvs utomspråkliga faktorer som ingår i den text-
skapande processen och är av betydelse för min studie har jag redogjort 
för i föregående kapitel. Här beskrivs de kontextberoende språkliga 
aspekter som har relevans för min undersökning och som har direkt 
samband med nyhetsförmedling som textproduktion. 

Detta kapitel redovisar texternas innehåll. Ämnesbeskrivningen 
ligger sedan till grund för den språkligt inriktade delen av studien. 
Sambandet mellan kontext och språklig struktur har väckt en tillta
gande uppmärksamhet under under 70- och 80-talet inom språkforsk
ningen (se t ex van Dijk 1977, Brown and Yule 1983). 

Beskrivningen av ämnen och referenter bildar en del av den kon
textuella ramen och bakgrunden för den språkliga analysen. Jag 
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ansluter mig således till Gunnel Källgrens betoning av innehållets 
betydelse vid textanalys: "All bedömning av texter måste till någon del 
förankras i vad texten innehåller och hur den förmedlar detta inne
håll" (Källgren 1979:15). 

Vad handlar då nyheterna i lokalradion om? Som underlag för 
granskningen av innehållet i nyheterna har jag förutom bandinspel
ningarna använt undersökningsveckans programrapporter (bil 1). De 
förs vid vaije sändningstillfälle av lokalradiomedarbetarna. De ämnen 
nyheterna handlar om kategoriserar jag sedan i sex områden. Resul
tatet jämförs med nyhetsinnehållet i bl a dagspressen. 

3.3 Lokalradions programutbud 

Lokalradions programutbud domineras av nyheter och samhällspro-
gram. Dessa utgör tillsammans omkring 2/3 av programtiden (LRAB 
1977-82). Under 1979/80 sände lokalradiostationerna i genomsnitt ca 
16 till 17 timmar i veckan, vilka fördelade sig på ämnesområden enligt 
följande tablå: 

Timmar 0 1 2 3 4 5 6 

nyheter*5 (5'54") 
fekta (4'30") 
kultur (2'30") 
levande musik (0'30") 
grammofonmusik (2'12") 
program på mi- (r36") 
noritetsspråk 

(efter LRAB 1982) 

Tablå 1. Antalet sändningstimmar fördelade på programkategorier. Genom
snitt för lokalradion i Sverige 1979180. 

Den kraftiga prioriteringen av nyhets- och faktaprogram är förankrad 
i lokalradions avtal med staten samt i en mångårig radiotradition allt 
sedan regionalradions tid (LRAB 1982:9). Utbudet speglar händelser 
och förlopp som utspelar sig i de 24 regionerna. Men även sådant stoff 
som berör hela landet men i synnerhet en viss landsända kan bilda 
underlag för program och inslag i lokalradion. Som exempel kan jag 
nämna arbetsmarknadsfrågor vilka diskuteras i riksdagen och sedan 
refereras i de lokalradioområden som berörs av besluten. 

Andelen kultur- och musikprogram varierar mellan de 24 stationer
na. Hos stationerna finns en tydlig strävan att spegla det egna länets 
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kultur- och musikliv, vilket också är deras uppgift enligt lokalradio
propositionen (jfr 2.2.2). Programmen på olika minoritetsspråk sänds 
beroende på vilka grupper av invandrare som bor i de olika länen. 

3 . 3 . 1  E n  v e c k a s  p r o g r a m i n n e h å l l  

Utifrån den undersökta veckans program i månadsskiftet januari/ 
februari 1979 ska jag ge en kort översikt av innehållet i lokalradio
sändningarna från Radio Gotland, Radio Västerbotten och Radio Ös
tergötland. De tre sändningarna under vardagarna byggs i stor ut
sträckning upp kring de lokala nyheterna. Med nyhetsprogram menar 
jag inte enbart rena nyhetsinslag utan även väder- och sportinslag 
samt meddelanden av olika slag. 

Under morgonblocket, som har den längsta sändningstiden under 
dagen, återkommer nyhetsprogrammen vid två eller tre tillfallen. 
Anledningen är att lyssnare med skilda arbetstider ska ha möjlighet 
att höra nyheter. Sändningstiden mellan nyhetsprogrammen kan fyl
las av olika typer av programformer som grammofonmusik, frågetäv
lingar, litterära uppläsningar och morgonväktarprogram där lyssnare 
ofta medverkar. I Radio Gotlands morgonprogram söndagen den aktu
ella veckan hördes t ex - för att använda programrapportens formule
ring - en jazzdiggare spela skivor och prata mellan låtarna. Då och då 
under sändningarna annonserar reportrarna kommande program, s k 
trailers, genom att berätta något kort om innehållet och eventuellt ge 
en försmak av programmmet i en kort bandupptagning. 

Reportage i form av längre samtal mellan en reporter och inbjudna 
gäster är ytterligare en programform. En av reportrarna på Radio 
Östergötland är t ex hemma hos en familj en vanlig vardagsmorgon och 
följer familjemedlemmarna i deras morgonsysslor. 

Mellan programformerna bidrar sändningsansvariga reportrar med 
övergångar i form av av- och påannonser (om detta s k studioprat se 
4.4.2). 

Vaije sändningstillfälle dokumenteras i en s k programrapport (se 
bilaga 1). Den innehåller korta programbeskrivningar med rubriker 
med hålltider införda. Sändningstiden för varje program och inslag 
antecknas och dessutom noteras om det sänds direkt, är bandat eller är 
en reprissändning. Vidare anges där om programmet eller inslaget är 
producerat i eller utanför studion samt vilket ämne och vilken kom
mun som behandlas. 

Av programrapporterna från den aktuella veckan kan man utläsa 
att nyhetsprogrammen nästan uteslutande sänds från studio och att 
längre reportage i regel är bandade. Nyhetsprogrammens längd varie
rar liksom antalet inslag under en sändning mellan de tre undersökta 
stationerna. Radio Västerbotten har de flesta inslagen per sändning, 
120, medan motsvarande siffra för Radio Gotland är 91 och för Radio 
Östergötland 66. Innan jag går närmare in på de ämnen som nyheterna 

42 



behandlar ska jag kort beröra de genrer eller programformer som ett 
nyhetsprogram består av. 

3 . 3 . 2  P r o g r a m f o r m e r  

Begreppet nyhet är ett mångtydigt ord som används i flera olika sam
manhang beroende på vilken innebörd man lägger i begreppet. Hade-
nius-Weibull kopplar diskussionen om s k gate-keepers till nyhetsbe
greppet (1978:275). Termen gate-keeper gällde ursprungligen männi
skors behandling av information. Den har visat sig ha en avsevärd 
slagkraft och har efterhand blivit en allmänt vedertagen benämning 
på all gallring av material som äger rum i massmedia. 

Vad är egentligen en nyhet? Svaret på den frågan kan sägas vara att 
nyheter är det som gate-keeper-processen resulterar i. Besluten om vad 
som skall sändas vidare i nyhetskedjan är uttryck för en viss nyhets
värdering. 

(Hadenius/Weibull 1978:275) 

I min undersökning kommerjag att använda nyhetsbegreppet i olika 
sammanhang. Nyheter kan avse både ett nyhetsprogram och ett ny
hetsinslag. För att avgränsa nyhetsbegreppet nyttjar jag för det mesta 
sammansättningar som nyhetssändningar, -program och -inslag. En 
nyhetssändning omfattar såväl väder- och sportinslag som nyhets- och 
meddelandeinslag tillsammans med andra längre nyhetsreportage, 
mer eller mindre uppbyggda på intervjuer. I materialet till denna un
dersökning ingår emellertid inga av dessa längre mer fristående ny
hetsreportage utan endast de nyhetsinslag som kommer i de samman
hängande nyhetsprogrammen. De olika begreppens relation till va
randra framgår av nedanstående tablå: 

NYHETSSÄNDNING = NYHETSPROGRAM ("NYHETERNA") + NYHETS
REPORTAGE 

- Nyhetsinslag 
("telegram", "nyheter") 
Väderinslag 

(+Sportinslag) 
(+Meddelanden) 

Tablå 2. Relationen mellan olika begrepp som hör till kategorin "nyheter 

Med nyhetsprogram avser jag här enskilda sändningstillfallen, det 
som man i dagligt tal brukar benämna 'nyheterna'. Nyhetsprogram
men innehåller nyhetsinslag eller telegram som de också kallas. Ny
hetstelegram betraktas som en särskild programform i riksetermate-
rialet. Det är i detta sammanhang som begreppsförvirringen kan upp
stå eftersom begreppet nyheter både kan avse ett nyhetsprogram och 
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ett nyhetsinslag. Dessutom har begreppet innebörden "ny informa
tion" i kap 6. Därför avgränsar jag genom att använda de sammansatta 
orden i möjligaste mån. Efterleden innehåller preciseringen. 

3.3.2.1 Nyhetsinslag 

Nyhetsinslag kan i princip behandla vad som helst men i regel rör det 
sig om någon händelse som har inträffat. Det kan vara att socialde
mokraterna har haft konferens på Gotland, att Högsta domstolen har 
fastställt två månaders fängelse för en företagare i Västerbotten eller 
att Vättern har frusit i Östergötland. En nyhetshändelse består av 
vissa grundbeståndsdelar: först och främst själva händelsen till vilken 
på olika sätt knyts platser, inblandade, orsaker och konsekvenser (se 
vidare kap 5 där nyhetstextens struktur behandlas). Enligt Findahl/ 
Höijer har händelsestrukturen "både en allmän psykologisk relevans 
och är direkt tillämpbar på en beskrivning av nyheter" (1984a:IS)14-
Händelsestrukturens grundbeståndsdelar kan vara kombinerade på 
många sätt och ibland kan någon av dem saknas. 

3.3.2.2 Väderinslag 

Vaije nyhetssändning i lokalradion inleds med en väderrapport. I den 
ingår en prognos, vind- och temperaturuppgifter samt upplysningar 
om sikt, nederbörd m m. Vädret är ett väl avgränsat ämnesområde 
med ett relativt begränsat ordförråd.^5 Som text betraktat utmärks ett 
väderinslag av sin speciella meningsbyggnad. Den beror oftast på att 
det sällan finns någon anledning att språkligt knyta samman de olika 
faktauppgifterna med varandra (jfr 7.3.2). Därför innehåller dessa in
slag många meningsfragment. De meddelas i en stereotyp presenta
tionsform som återkommer vaije sändning. Formen eller mallen för 
vädret är emellertid inte densamma för de tre undersökta stationerna. 
Radio Östergötland t ex avviker något från de båda övriga stationerna 
genom att nästan uteslutande ge väderutsikterna i form av fullstän
diga meningar (jfr 7.3.2). 

3.3.2.3 Sportinslag 

Sportinslagen består i stor utsträckning av resultatredovisningar. De 
flesta sportinslag sänds under helgerna då länets evenemang refere
ras. I Radio Västerbotten hörs sportkvarten vaije söndag kväll medan 
Radio Gotland och Östergötland sänder sport både lördag och söndag. 
Även många av sändningarna under vardagarna innehåller sportin
slag. Förutom av resultat från tävlingar inom och utanför länen består 
sportinslagen av direktsända referat från t ex en ishockeymatch eller 
någon större skidtävling som har gått av stapeln under helgen. Liksom 
vädret har sporten sin karaktäristiska presentationsform med uppräk
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ningar av siffror varvade med kommentarer av olika slag. I de refere
rande textavsnitten förekommer en hel del specialtermer utmärkande 
för de skilda sportgrenarna. Även s k stående uttryck eller lexikalise-
rade fraser typiska för genren hörs ofta i sportinslagen t ex "å segrade 
det gjorde..., å då trodde man ju att loppet var kört..., han blev kvällens 
lirare..., basket så division ett".20 Det här specifika innehållet leder till 
att en särskild meningsbyggnad typisk för programformen utvecklas 
(7.3.2). 

3.3.2.4 Meddelandeinslag 

Meddelandeinslag är en programform som är vanligast förekommande 
i Radio Gotlands sändningar (jfr tab 1 i 1.3). Programformen består i 
huvudsak av korta meddelanden från bl a gatukontoret, vägverket, 
televerket, posten och polisen. Anledningen till att de får bilda en sär
skild genre i den syntaktiska analysen är att de avviker från nyhets
inslagen både till sitt innehåll och sin presentationsform. De är inte på 
samma sätt som nyheterna uppbyggda kring händelser utan deras 
funktion är snarare att ge lyssnarna information om t ex trafik, väg-
underlag, snöplogning m m. Ett meddelande i Radio Gotlands morgon
sändning uppmanar t ex bilisterna att lämna sina bilar utanför Visby 
murar för att plogbilarna ska kunna komma fram. Ett annat rör skol
bussen som brukar ta upp barnen vid skolan: 

så gäller det ett busstrafikmeddelande 

det är bussen som brukar ta upp barn vid Garda skola 

i morgon så kommer den bussen att stanna vid affären istället för vid 
skolan 

å anledningen är att vägslingan upp till skolan inte är plogad 

å bussen har ingen chans att ta sig fram 

det gäller alltså ßr barnen kring.. .När... eller förlåt kring Garda att hålla 
sig vid affären i stället för vid skolan 

(G 879 - G 884) 

Chauffören har lämnat in meddelandet till lokalradion för att få fram 
det till dem som berörs. Det här är ett tydligt exempel på den service
funktion som präglar framför allt Radio Gotland (jfr 8.2). Meddelan
dena mynnar oftast ut i någon form av uppmaning eller varning till 
lyssnarna. I Radio Västerbotten varnar t ex polisen för halka i en 
kvällssändning: 

å så har vi ett meddelande från polisen i Umeå som varnar för en förrädisk 
halka 

orsaken till halkan är det tillfälligt milda vädret 

å polisen varnar alltså alla som ska ut på vägarna att ta det ßrsiktigt 
(V 664 - V 666) 
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3.4 Innehållsanalys 

Studiet av massmedieinnehåll är en av de mest omfattande grenarna 
av svensk massmedieforskning (Kronvall 1976, Hultén & Weibull 
1977 och 1980, Lindblad 1983). Det är den kvantitativa innehållsana
lysen som har dominerat i denna forskning. Detta är "en forsknings
metodik för objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av kom
munikationens uppenbara innehåll" (Berelson 1952). I sin översikt av 
några traditioner för text- och innehållsanalys har Findahl-Höijer pe
kat på bristerna med den kvantitativa metoden (1981). Deras kritik 
går bl a ut på att den till synes objektiva klassificeringen och siffer
mässiga hanteringen av texter likväl innefattar en mängd subjektiva, 
tolkande element. En annan kritikpunkt pekar på att slutsatser av 
kvantitativa innehållsanalyser försvåras av att klassificering och be
räkningar sker genom att texter och delar av texter rycks lös från de 
betydelsesammanhang där de hör hemma. Därigenom förlorar man det 
helhetsperspektiv som är nödvändigt för en relevant textanalys. 

När jag i detta kapitel använder en enkel typ av kvantitaiv inne
hållsanalys är syftet endast att ge en bakgrund till den undersökning 
av innehållets betydelse för vissa språkliga drag som jag gör i kapitel 
4-7. Avsikten har alltså inte varit att göra en fullständig analys av 
nyhetsutbudet hos de tre stationerna i materialet. 

Innehållet i programformerna nyheter och meddelanden har jag 
klassificerat med hjälp av de programrapporter som förs vid vaije sänd-

Tabell 2. Innehåll i nyhetsinslag och meddelanden fördelat på sju katego
rier. 

Andel av totala antalet 
makrosyntagmer 

Innehållskategori G V Ö Totalt 

1 Politik, ekonomi och samhälle 22 % 30 % 37 % 31 % 
2 Arbetsliv och fackligt 11 % 30 % 31 % 26% 
3 Trafik och kommunikationer 28 % 5% 12 % 13 % 
4 Kultur och fritid 13 % 12 % 13 % 12 % 
5 Sociala frågor 7 % 15 % 6% 10% 
6 Olyckor och brott 9% 3 % 0 % 3 % 
7 Övrigt 10% 5% 1 % 4% 

Summa 100% 100 % 100% 9 9 %  

n 417 764 714 1895 

Sign. p<0.001 chi2=323 (12 fg). 
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ningstillfalle på lokalradioredaktionerna (se bilaga 1). Även enskilda 
inslag i nyhetssändningarna antecknas på dessa programrapporter. 
Där ges en kort beskrivning av ämnesinnehåll tillsammans med kod
bokstäver motsvarande bibliotekens ämnesordsregister. Av samtliga 
dessa ämnen, ca 90, finns 50 representerade i mitt undersökningsmate
rial. Jag har klassificerat dessa ursprungliga ämnesord i sju innehålls
kategorier. Indelningen motsvarar den som använts vid undersökning
ar av svensk dagspress (SOU 1975:78). Principerna för klassificeringen 
framgår av bilaga 2. De olika innehållskategorierna presenteras här 
nedan i tabell 2 rangordnade efter den andel de utgör av det totala 
materialet räknat i antal makrosyntagmer. 
Över hälften av materialet den undersökta veckan behandlar ekonomi, 
arbetsliv och politik. Som vi kan se i tabellen upptar sådant som rör 
kultur, fritid och sociala frågor endast en mindre andel, ungefär en 
femtedel av innehållet. Det bör även uppmärksammas att kategorin 
"olyckor och brott", som hör till det oftast förekommande nyhetsinne
hållet i tidningar (SOU 1975:78), endast tycks utgöra en mindre del av 
lokalradions nyhetsmaterial. Reservationer måste här naturligtvis gö
ras för det trots allt begränsade urval nyheter som undersökningsveck
an innehåller i förhållande till t ex nyhetsmängden under ett år. Sä
songsvariationer och tillfälligheter spelar här stor roll. 

Tabellen ger även en bild av skillnaderna mellan de tre lokalradio
stationerna. Vi ser att Radio Gotland avviker från de andra stationer
na. Delvis beroende på ett våldsamt snöoväder på Gotland under in
spelningsveckan har en femtedel av de undersökta makrosyntagmerna 
kommit att utgöras av kategorin "trafik och kommunikationer". I jäm
förelse med Västerbotten och Östergötland kan man säga att det sker 
på bekostnad av utrymme för inslag om "arbetsliv och fackligt". I 
Östergötlands material saknas kategorin olyckor och brott helt. So
ciala ämnen har en något större andel i Västerbottens än i de båda 
övriga stationernas nyhetsinslag. 

Avsikten med att analysera innehållet i nyheter och meddelanden är 
som ovan nämnts främst att undersöka om och i så fall i vilken grad 
innehållets art kan inverka på den språkliga utformningen av texter
na. Utformas t ex nyhetsinslag som handlar om politik och samhälle i 
något språkligt avseende annorlunda än inslag om kultur och fritid? 
Kan vissa skillnader i den språkliga utformningen mellan de tre sta
tionerna helt enkelt ha sin förklaring i innehållsliga avvikelser i ny
hetsprogrammen? Dessa frågor ska jag återkomma till i kapitlen 4 -
7. 

3.5 Referentanalys 

I detta avsnitt kompletterar jag innehållsanalysen med en undersök
ning av referenterna, dvs de inblandade i nyhetsinslagen. Med refe
renter avses här inte bara personer utan även institutioner, organisa
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tioner, företag, föreningar osv. Alla s k animata referenter/7 männi
skor eller beteckningar för olika typer av myndigheter, politiska par
tier, kulturella och ideella föreningar, bolag osv som består av en sam
ling individer, har tagits med i analysen. De flesta av dem fungerar 
som subjekt i meningarna, dvs de utför en handling. Många är även 
objekt, utsatta för en handling eller ingår i någon form av preposi-
tionsfras. 

Analyser av referenter i skilda typer av texter på svenskt material 
har utförts allt sedan Charles Fillmore 1968 presenterade sin kasus-
teori (Fillmore 1968). Då fick kasusgrammatiken, som bygger på se
mantiska roller, sitt genombrott inom språkvetenskapen. Gertrud Pet
tersson använder begreppet deltagarroller i sin undersökning av rek
lamsvenska (1974). Jan Svensson (1981) har i en semantisk analys av 
rikseterspråk byggt på en förenklad variant av Fillmores kasusanalys 
som presenterats av Benny Brodda (1973) och som sedan har vidare
utvecklats av bl a Gunnel Källgren (1979) och Lita Lundqvist 
(1980). 

I denna undersökning av referenter eller inblandade i lokalradions 
nyheter och meddelanden har jag förenklat analysen genom att bortse 
från vilka semantiska roller de inblandade i händelserna spelar. I stäl
let har jag utvecklat en mer sociolingvistiskt inriktad analysmodell. 
Avsikten är att jämföra å ena sidan lokalradiostationerna, å andra 
sidan lokal- och riksetermedier utifrån vilken nivå i samhällslivet de 
inblandade referenterna befinner sig på. Vilka sociala roller figurerar i 
lokalradions nyhetsprogram? Finns det t ex anledning att anta att lo
kalradion som ett decentraliserat massmedium behandlar enskilda 
medborgare i högre grad än vad riksetermedierna gör? 

3.5,1 Referenter 

Referenterna eller de inblandade i nyhetsinslagen har jag klassificerat 
i fem olika kategorier. (För en utförlig beskrivning av hela referent
analysen se bilaga 3.) Dessa kategorier har jag placerat in i två olika 
underavdelnigar beroende på vilken social roll och vilken geografisk 
anknytning den inblandade referenten har i sammanhanget. Här följer 
en kort beskrivning av de fem kategorier jag har valt att klassificera de 
inblandade referenterna i: 

1 Myndigheter, offentliga institutioner och deras representanter 

Till denna referentkategori har jag fört alla personer och institu
tioner inom den offentliga förvaltningen i länet och i de olika kom
munerna. Även statliga inblandade, i den mån de förekommer, hör 
hit. Som exempel kan jag nämna länsstyrelse, kommun, hälsovårds
inspektör osv. 
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2 Företag och bolag och deras representanter 

Hit räknas företag och bolag såsom Volvo, Saab-Scania, företagsle
dare osv 

3 Fackliga och politiska organisationer och deras representanter 

Den här referentkategorin består av arbetsmarknadens parter samt 
de politiska partierna t ex fackföreningar, folkpartiet, en socialde
mokratisk riksdagskvinna osv. 

4 Kulturella och ideella föreningar och deras representanter 

Hit har alla föreningar och organisationer förts som har någon kul
turell eller ideell anknytning (ej politiska) som t ex Gotlands forn-
vänner, Föreningen kvinnoliv och systerskap, en lagledare för ett 
ishockeylag osv. 

Myndigheter 
och 

officiella 
institutioner 

40% 

Företag 
och 

bolag 
32% 

Organisationer 9% 

Föreningar 5% 

Enskilda medborgare 14% 

Figur 4. Fördelningen av referentkategorier i nyheter och meddelanden. Pro
cent. 
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5 Enskilda medborgare 

Alla enskilda personer som inte omtalas som representanter hör till 
denna grupp t ex ungdomar, fotgängare, bilister, en skadad i en 
olycka osv. 

Klassificeringen i dessa fem kategorier har i några fall vållat problem. 
De flesta av dessa har rört kategorin medborgare. I dessa fall har det 
varit nödvändigt för mig att tänka "utanför texten" på det totala sam
manhang som referenten uppträder i. 

Jag har valt triangelformen för att belysa vilken nivå i den samhäl
leliga hierarkin referenterna företräder. Som vi ser i figur 4 utgör det 
jag har definierat som toppen i hierarkin den största andelen av 
triangeln. Offentliga myndigheter och institutioner och deras repre
sentanter är de som omtalas mest i lokalradions nyheter och meddel
anden. Även företag och bolag bildar en förhållandevis stor grupp av de 
inblandade referenterna. En relativt liten andel, 9 %, utgörs av fack
liga och politiska organisationer samt kulturella och ideella föreningar 
5 %. Ungefär var sjunde referent är en privatperson av något slag. 

3 . 5 . 2  R e f e r e n t e r n a s  r o l l n i v å  

För att närmare belysa vilken nivå inom dessa fem grupper de inblan
dade representerar har jag klassificerat alla grupper utom "medbor
gare" utifrån 3 rollnivåer: 

1 Helhet 

I de fall en myndighet, ett företag eller en förening nämns med 
namnet eller såsom en helhet har jag fört dem till denna mer över
gripande nivå t ex Umeå kommun, länsstyrelsen, centern, student
kåren, ett företag osv 

2 Ledning 

Till denna nivå har förts alla representanter för ledning av myn
digheter, organisationer, föreningar som styrelser, ordföranden 
osv. 

3 Anställda - medlemmar ("gräsrötter") 

Alla som uppträder i rollen av enskild representant i icke-ledande 
ställning för myndigheter, institutioner, företag, bolag, organisatio
ner, föreningar osv har klassificerats på denna nivå. Det rör t ex 
anställda inom ett företag eller medlemmar i någon förening. 
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Inte heller denna klassificering har varit utan problem. Jag ska ge 
ett exempel för att i någon mån belysa hur jag har resonerat vid gräns
fall. I ett nyhetsinslag i Radio Östergötlands sändningar talas det om 
att fastighetsägarna i Erstorp har stämt kommunen på skadestånd för 
att deras dricksvatten har blivit förgiftat. I nästa mening nämns det att 
de boende i Erstorp har blivit sjuka av vattnet. Eftersom fastighets
ägarna i detta sammanhang inte kan betraktas som någon kategori av 
ledare för de boende har jag valt att kategorisera dem som gräsrötter på 
samma sätt som de boende dvs i förhållande till kommunen, i det här 
fallet Finspångs kommun. På detta sätt har det varit nödvändigt att se 
till hela sammanhanget för att kunna bedöma på vilken nivå referen
terna bör klassificeras. Dessa gränsfall är emellertid inte många. 

För att få en uppfattning om det råder några skillnader mellan de tre 
undersökta stationerna har jag jämfört andelen referenter inom de oli
ka grupperna. För att göra denna jämförelse mer överskådlig har jag 
slagit samman referentkategorierna 1 och 2, dvs myndigheter och fö
retag, samt kategorierna 3 och 4, dvs fackliga och politiska organisa
tioner med kulturella och ideella föreningar. Den 5:e referentkatego
rin, medborgare, är oförändrad. Dessa tre nya grupper har jag valt att 
klassificera på tre skilda rollnivåer, som jag beskrivit ovan; en hel-
hets-, en lednings- samt en "gräsrots"-nivå. Materialet i tabell 3 har 
fördelats på de tre lokalradiostationerna. 

Tabell 3. Referentkategorier. 

Andel av totala antalet 
referenter 

Referentkategori G V Ö Totalt 

Myndigheter och företag 66% 73 % 75 % 73% 
- helhet 47 % 52 % 55 % 52 % 
- ledning 9% 13% 14% 13 % 
- anställda 10% 8% 6% 8% 

Organisationer och föreningar 16% 13% 13 % 14% 
- helhet 10% 6% 6% 7 % 
- ledning 3% 4% 4% 4% 
— medlemmar 3 % 3% 3% 3 % 

Enskilda medborgare 19% 13 % 12 % 14% 

Summa 101 % 99% 100 % 101 % 

n 486 1019 767 2272 

Sign. p<0.01 Chi2=17.3 (4 fg). 
(Beräknat på tabellens huvudkategorier). 
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Som vi kan se i tabell 3 omnämns de allra flesta myndighets- och 
företagsreferenterna på en helhetsnivå, dvs enbart med namnet eller 
begreppet. Det är också helt naturligt med tanke på att nyheter i regel 
beskriver händelser där de inblandade uppträder som ett kollektiv el
ler som en helhet. Den sammanslagna gruppen myndigheter och före
tag har den allra största andelen referenter i Radio Östergötland. Där 
är även andelen referenter som kategoriserats som ledning högst me
dan andelen på gräsrotsnivå är lägst. Även för Radio Västerbottens del 
är andelen på ledningsnivå högre än för Radio Gotlands del. Radio 
Gotland däremot har en något högre andel anställda bland sina refe
renter inom den sammanslagna gruppen myndigheter och företag. 

Om vi i tabell 3 ser på den andra referentgruppen som består av 
fackliga, politiska, kulturella och ideella organisationer har Radio 
Gotland i stället en högre andel av sina referenter inom denna i jäm
förelse med de två övriga stationerna. Den största skillnaden mellan 
stationerna framträder emellertid inom gruppen enskilda medborgare 
som utgör en större andel i Radio Gotlands än i de båda övriga statio
nernas material. 

Att andelen referenter varierar så kraftigt mellan stationerna för
klaras bl a av att Radio Gotland har mer väder- och sportinslag än de 
två andra stationerna, och därmed får också den stationen totalt sett 
färre referenter (jfr 1.3 där materialet redovisas fördelat på program
former). Referentanalysen är baserad på genrerna nyheter och med
delanden. I meddelandena förekommer det inte så många referenter av 
det slag som ingår i analysen. Eftersom Radio Gotland är den station 
som har mest meddelanden bidrar även det till att totalantalet refe
renter är lägst på Gotland. 

3.5.3 Referenternas geografiska anknytning 

Jag har även jämfört den geografiska anknytningen hos referenterna 
mellan stationerna: 
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Tabell 4. Geografisk anknytning hos referenterna. 

Andel av totala antalet 
referenter 

Geografisk anknytning G V Ö Totalt 

Sändningsorten 21 % 18% 31 % 23 % 
Övriga orter i länet 12 % 36% 24 % 27 % 
Länet som helhet 48% 19% 18 % 25 % 
Riket 19 % 27 % 27 % 25 % 

Summa 100 % 100% 100 % 100 % 

n 495 1043 794 2332 

Sign. p<0.001 chi2=254.0 (6 fg). 

Av tabell 4 framgår det att referenterna i Radio Gotlands sändningar 
i högre utsträckning kommer från länet. Radio Västerbotten och Radio 
Östergötland har däremot en större andel referenter från övriga län, 
det som i tabellen betecknas som Riket. Trots, eller snarare tack vare, 
att Radio Gotland har det minsta sändningsområdet, är det ändå den 
station som har den största andelen referenter från sändningsområdet. 
Radio Västerbotten har den högsta andelen referenter från andra orter 
än sändningsorten vilket naturligtvis är en direkt avspegling av sänd
ningsområdets storlek. 

3.6 Jämförelse med rikseter språk 

Jag har jämfört med Jan Svenssons referentanalys utförd på nyhets
inslag i riksetermedierna (1981:132). Hans indelning i grupper och 
nivåer är visserligen inte av samma typ som i min undersökning, men i 
stort sett torde undersökningarna vara jämförbara. Svensson har klas
sificerat sina referenter från radio- och tv-nyheter i åtta kategorier. De 
överensstämmer inte med de kategorier jag har valt. T ex förekommer 
kategorierna "militärer" och "oppositionella" inte i lokalradiomateria
let. 

I tabell 3 kan åtminstone två kategorier sorteras in under rubriken 
"makthavare" för att kunna jämföras med Svenssons indelning: "myn
digheter och företag - ledning" och "myndigheter och företag - helhet". 
Det betyder att makthavare utgör minst 65 % av andelen referenter i 
lokalradiomaterialet. Svensson anger att 30-40% av referenterna hör 
till kategorin "makthavare".^5 Den kategorin tycks således mer om
nämnd i lokalradion än i riksetermedierna. Svensson konstaterar "att 
den värld som målas upp i nyhetsprogrammen är en värld som är 
främmande för de flesta människor" (1981:133). Det kan i minst lika 
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hög grad sägas gälla även för lokalradion. 
En kritisk granskning av makthavare och myndigheter och deras 

agerande hör till massmediernas huvudfunktioner (jfr 1.1). Det behö
ver inte automatiskt innebära något "maktspråk" i den språkliga ut
formningen av nyheterna. Ett problem blir makthavardominansen 
först om det visar sig att den leder till en viss språklig stilvariant med 
t ex en mer komplicerad meningsbyggnad och fler svåra ord. Det skulle 
innebära ett för lyssnarna besvärligare språk. 

En jämförelse mellan nyhets- och myndighetsspråk har gjorts av 
Frands Mortensen (1973). Han har utfört en kommunikationskritisk 
analys av kvällsnyheterna i den danska riksradion. Han menar att 
radionyheterna ligger närmare officiella skrivelser än det talspråk 
som radion enligt sina egna rättesnören bör sträva mot (1973:155). 

Det är enligt min mening ingen orimlig tanke att nyhetsinslag som 
är baserade på myndighetsmeddelanden och som också handlar om 
officiella personer kan bli påverkade i sin språkliga utformning av 
förlagans formella stil. En journalist, som ska framföra ett inslag ba
serat på ett meddelande utformat i en närmast kanslisvensk stil, har 
inte alltid tid och möjlighet att formulera om alla uttryck och fraser 
som skulle behövas för att inslaget ska bli helt begripligt för lyssnarna. 
I vissa fall är det därför möjligt att en stilart, som i det här fallet en 
mycket formell stil, mer eller mindre smittar av sig på nyhetsinsla
get. 

För att anknyta till de frågor som jag ställde inledningsvis i detta 
avsnitt (3.2) så visar mina resultat att det inte finns någon anledning 
att anta att den värld, som målas upp i de lokala nyhetsprogrammen, 
på något avsevärt sätt skiljer sig från den i riksnyheterna. Den skiljer 
sig inte annat än i det avseendet att det rör sig om lokala s k makt
havare. 

3.7 Sammanfattning 

Innehållsanalysen i detta kapitel visar att över hälften av nyhets- och 
meddelandeinslagen i lokalradion handlar om ekonomi, arbetsliv och 
politik. Ungefar en femtedel av innehållet upptas av kultur, fritid och 
sociala frågor. Ämnet olyckor och brott är inte lika utbrett inom lokal
radion som i pressen. 

Undersökningen av de inblandade referenterna visar att den största 
gruppen består av myndigheter och institutioner, därnäst företag och 
bolag. En betydligt mindre grupp bildar de fackliga och politiska or
ganisationerna samt de kulturella och ideella föreningarna. Endast en 
liten andel utgörs av enskilda medborgare. 

Innan vi går vidare till analysen av regionalitet i nästa kapitel kan 
vi också slå fast att Radio Gotland avviker något från de båda övriga 
stationerna vad avser såväl ämnesinnehåll som referenter. Radio Got
lands lyssnare fick under den undersökta veckan mer trafikinforma
tion än lyssnarna i de båda andra länen. De fick också höra några fler 
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inslag som handlade om "gräsrötter" än Radio Västerbottens och Radio 
Östergötlands lyssnare. Radio Gotland har också den största andelen 
referenter som kommer från det egna sändningsområdet. 
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4. Regònalitetoch kontaktskapande 
4.1 Lokalradions kommunikativa situation 

Jag behandlar i detta kapitel regionalitet och kontaktskapande i de tre 
lokalradiostationernas sändningar. Med det förra begreppet avser jag 
reportrarnas förankring i det egna länet, regionalt färgat tal samt 
länsbenämningar. De kontaktskapande dragen består av hälsningsut
tryck, studioprat samt tilltal av lyssnare och medarbetare. 

Lokalradiospråk är definitionsmässigt offentligt språk. Vissa drag 
av privat språk förekommer dock i sändningarna. Telemans termer 
"fjärrspråk", som används om generella företeelser och går på avstånd 
från enskilda människor, och "närspråk", som gäller nära människor 
och nära ting, kan användas i detta sammanhang (1979:32 f). I detta 
kapitel behandlar jag sålunda vad som kan betecknas som närspråks-
drag i lokalradiospråk. 

Den kommunikativa situation som lokalradion befinner sig i vill jag 
inledningsvis belysa med följande kommunikationstriangel som byg
ger på Bengt Nermans grundmodell för kommunikation(1973:16).25 

Figur 5. En grundmodell av den kommunikativa situationen för lokalra
dion. 

Modellen vill visa att kommunikationen är en samarbetshandling som 
bl a förutsätter 

Lokalsamhället 
stoffet 

Programutbudet 
meddelandet 

Lokal radio
reportern 
talaren 

Länsbon 
lyssnaren 
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. . .  bestämda, igenkännbara språkvanor. Den förutsätter någorlunda 
lika erfarenheter eller åtminstone sätt att tolka erfarenheterna. Den 
förutsätter också en grundläggande tillit: från lyssnarens synpunkt att 
talaren inte luras men har något av vikt att meddela och från talarens 
att lyssnaren är beredd att lyssna. 

(Nerman 1973:17) 

Denna modell tar sin utgångspunkt i en ideal kommunikationssitua
tion där ett samarbete verkligen uppstår mellan sändare och motta
gare. I verkligheten fungerar naturligtvis kommunikationen inte 
alltid så idealt mellan reportern och lyssnaren. 

I nyhetsförmedlingen känns språkvanorna igen på så sätt att de i 
stor utsträckning utformas enligt det mönster som varit det vanliga i 
riksradion under dess korta historia. Den traditionen har i större eller 
mindre utsträckning förts över till de 24 lokalredaktionerna. Vid lo
kalradions start, 1977, kom en del medarbetare från riksradion och 
hade med sig de språkvanor som råder där. Visserligen fanns även 
regionalradion som mönsterbildare men den var ju en del av den riks
täckande radion och hade i allt väsentligt samma stilideal som huvud
kontoret i Stockholm. 

Språkvanorna i lokalradio är också igenkännbara utifrån en regio
nal aspekt. Lyssnare som hör sin egen regionala språkvariant identi
fierar den säkerligen mer eller mindre medvetet. Även på så sätt kan 
kommunikationen fungera som en samarbetshandling mellan lyssna
re och reportrar. Eftersom riksradion har en stark förankring i riks
språket blir den regionala färgningen extra gemenskapsfrämjande: 
"Tänk att den egna 'dialekten' duger i radio. Det är fint det!" 

För att lokalradion i enlighet med de officiella dokumenten (jfr 2.2.2) 
ska bidra till att stärka den egna länsidentifikationen torde den för 
länet säregna regionala språkvarianten ha central betydelse. Den ger 
på ett omedelbart sätt uttryck för närhet och grupptillhörighet. Att 
som lyssnare få höra sin egen regionala variant i radio kan både stärka 
länsidentifikationen och bidra till ett ökat lyssnande. Anders Lindblad 
(1983:99-102) har pekat på betydelsen av den språkliga dimensionen 
för att bestämma ett lokalt mediums attraktivitet. Hans analys av de 
svenska lokalradiostationernas publik pekar också på ett signifikant 
samband mellan publikstorlek och förekomst av program på dialekt. 
Nedanstående figur från Lindblad visar hur lokal- och riksmedier kan 
skilja sig genom att ha olika avstånd till mottagaren i skilda dimen
sioner. 
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Figur 6. Dimensioner i ett mediums attraktionskraft 

Som framgår av figuren tillmäts det regionala språkbruket en viss 
betydelse för ett mediums attraktivitet för lyssnarna. Här nedan ska 
jag reda ut begreppet regionalt språk genom att gå igenom de defini
tioner som är tillämpliga i sammanhanget. 

4.2 Regionalt färgat tal - definitioner 

Det är viktigt att här göra en klar distinktion mellan dialekt och re
gionalt färgat språk samt att definiera det senare. Karl-Hampus Dahl-
stedt har i sin bok Massmedierna och språket en utförlig definition av 
vad som menas med regionalt riksspråk (1970:53). Enligt honom bör en 
definition ta fasta på fem aspekter hos det regionala riksspråket, den 
geografiska, den sociala, den stilistiska, den funktionella och den rent 
lingvistiska: 

Med regional språkstandard eller regionalt riksspråk avses en sådan 
geografiskt begränsad underart av ett språk som kännetecknar en rela
tivt stor del av ett språkområde, som inom den regionen med neutralt 
stilvärde godtas i högt värderade sociala och kulturella situationer, som 
fungerar och förstås över hela språkområdet i samspel med andra riks
språksarter och som från lingvistisk synpunkt endast uppvisar begrän
sade avvikelser från den dominerande språkstandarden, vilka kan be
skrivas med ett fåtal ytliga regler och en kort uppräkning i lexikon. 

(Dahlstedt 1970:53) 

Dahlstedt menar vidare att denna regionala riksspråksvariant mycket 
väl kan användas "hos yrkesfolk i etermedierna inom området i fråga" 
(1970:53). Gösta Bergman använder termen "provinsialismer" för att 
avgränsa "lokalt begränsade språkdrag" (1971:10). Bertil Moide räk
nar upp olika benämningar för regionalt riksspråk eller regionala riks
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språksvarianter men säger sig själv föredra beteckningen "regionalt 
standardspråk" (1971:17). 

I lokalradions sändningar förekommer dialekt endast i mindre ut
sträckning, medan däremot regionalt färgat tal är förhållandevis 
allmänt förekommande. De avvikelser från riksspråket som kan höras 
i det inspelade lokalradiomaterialet kommer tydligast till uttryck på 
språkets fonetiska nivå, dvs i satsintonation och enskilda språkljud, 
men också i någon mån på den morfologiska. Intervjupersoner och 
andra medverkande i programmen kommer ofta från länet och talar 
mer eller mindre utpräglat regionalt (jfr referentanalysen i 3.5.3 där 
den geografiska anknytningen redovisas). Lokalradiomedarbetarna 
själva har i viss utsträckning ett regionalt färgat språk (jfr 4.3.2 ne
dan). Länets språkligt regionala särart kan också bilda underlag för 
program om och på den egna äldre mer genuina dialekten. Som exem
pel kan jag nämna att Radio Gotland strax före undersökningstillfallet 
sänt en programserie som handlar om gutamålet, dvs den gamla got
ländska dialekten. 

Det regionala språkbrukets sociala funktion har ofta betonats i 
språkliga sammanhangs I ett samtal som Karl-Hampus Dahlstedt och 
Ulf Teleman förde om dialekt ur språksociologisk synvinkel, utgår de 
ifrån "att dialekten har en viktig social funktion där den används" 
(1974:133). Samtidigt tror de att den geografiska rörligheten kommer 
"att innebära slutet för de egentliga dialekterna /.../. De regionalt fär
gade riksspråksvarianterna är emellertid inte i farozonen" (Dahlstedt 
och Teleman 1974:133). För lyssnarna, särskilt för de äldre, kan man 
säkerligen anta att detta regionalt färgade språkbruk har viss bety
delse för känslan av samhörighet med länets lokala radiostation. 

Attityden till länets regionala standard kan naturligtvis variera 
inom olika lyssnargrupper. På en fråga (2.5.3) om vilka klagomål lo
kalradiostationerna fick motta, framgår det att en del lyssnare tyckte 
att det var för mycket och andra för litet av, vad de kallade, dialekter i 
lokalradions program. Åsikterna går isär, dels mellan yngre och äldre, 
dels mellan låg- och högutbildade lyssnare. Här krävs emellertid en 
lyssnarattitydundersökning för att kartlägga det specifika mönstret 
för lokalradiolyssnare (jfr forskningsperspektiv i kap 8.3). 

4.3 Regionalitet 

Det regionalt färgade talet i lokalradions sändningar är en viktig kom
ponent i vad jag i fortsättningen betecknar som lokalradions regiona
litet. Med begreppet regionalitet avses i detta sammanhang hur 
den förankring som en lokalradiostation har i sin region, dvs i sitt län, 
kommer till uttryck i sändningarnas språk. Andra komponenter i detta 
begrepp är journalisternas regionala hemvist och förekomsten av läns
benämningar som betonar och förstärker samhörigheten i länet. 

Som indikatorer på en lokalradiostations regionalitet har jag sålun
da valt följande: 
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- reportrarnas egen språkliga förankring i länet, dvs i vilken mån 
deras språk är färgat av regionala drag 

- fördelningen regionalt - icke-regionalt färgat språk i nyhetsmate
rialet 

- förekomst av länsbenämningar 

Figur 7. Språkliga indikatorer på regionalitet i tre lokalradiostationer. 

I fortsättningen behandlar jag dessa indikatorer mot bakgrund av re
sultat för var och en av de tre undersökta lokalradiostationerna. Siff
rorna baseras på nyhetssändningarna (se 3.3.2). 

4.3.1 Reportrar från länet 

Av dem som sände nyhetsprogrammen den undersökta veckan är det 
på varje redaktion 3 till 5 av sammanlagt 10 till 15 reportrar som talar 
länets egen regionala riksspråksvariant. De övriga talar antingen en 
mer riksspråklig eller ett för länet avvikande regionalt standardspråk. 
Som exempel på det senare kan jag nämna att en reporter på Radio 
Västerbotten talar med en utpräglat sydsvensk regional färg.20 För att 
konkretisera vad som kan menas med regional färgning av talet hos 
lokalradiomedarbetare ska jag beskriva reportrarnas regionala riks
språksvarianter. För vaije stations medarbetare anger jag i det följan
de regionala drag vi som lyssnare kan höra i det inspelade materia
let.^ 

4.3.1.1 Radio Gotland 

I materialet inspelat från Radio Gotland är det 3 av 10 reportrar som vi 
kan identifiera som gotlänningar utifrån deras tal i sändningarna. 
Deras regionala anknytning är tydlig bl a eftersom deras gotländska 
satsmelodi i förening med vissa andra uttalsegenheter på ett karak-
tärisktiskt sätt skiljer sig från andra varianter av talad svenska (jfr 
Bergman 1971:13). Intonationskurvan är helt omisskännlig.22 Sats
melodin beror bl a på accenternas placering. Realisationen av grav och 
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akut accent är särpräglad i gotländskan. Fokus kommer tidigare, vil
ket man kan se grafiskt i ett s k spektrogram (se t ex Elert 1982:193). 
De tre undersökta reportrarna har de regionala accenterna och därmed 
satsmelodin rätt väl bevarad från det genuina gutamålet (jfr Wessén 
1960:40). 

Vi kan hos de tre reportrarna också höra andra gotländska särdrag 
på det fonetiska planet, dvs bland de enskilda ljuden inom ljudsyste
met. Hit hör diftongiskt uttal som är ett av de mest karaktäristiska 
dragen. Mitt material visar exempel på att t ex långt [o] i alla ställ
ningar uttalas [åu\ i ord som ståura och tåursdag. Även långt [u] och [y] 
är diftongerade men inte lika starkt i t ex mäulet och föyra. Ytterligare 
en diftong förekommer, dock endast hos den kvinnliga reportern, långt 
[e] blir [ej] i t ex arbejte och vejt inte. 

Det långa [ä]~fonemet motsvaras ofta av långt [e]. Reportrarna säger 
t ex lensstyrelsen och vedret. De har även ett väldigt öppet [ö]-ljud 
framför [r] t ex i för (skroutning). Slutligen uttalar de kort [u] som [o] 
vilket är ett gammalt drag i gotländskan, t ex opp, sekonden, konna. I 
det gotländska materialet är e-ändelser vanliga. (Se Wesséns språk
karta 1969:34). Här vacklar emellertid bruket av e-former hos report
rarna t ex könne ibland och konna ibland liksom finnes parallellt med 
finnas. Det går att urskilja ett visst mönster i växlingen mellan pro
vinsiella e- och riksspråkliga a-former. 25-formerna förekommer oftare 
i intervjuer än i nyhetsuppläsningar. Intressant att lägga märke till 
här är att e-formerna alltså är vanligare i mer informella talsituatio
ner. 

4.3.1.2 Radio Västerbotten 

Den regionala standard vi kan höra den undersökta veckan hos 4 av 
Radio Västerbottens ca 15 reportrar hör hemma i norrländskan (se 
Wessén 1969:14 med karta). Av de norrländska dialekterna lever vissa 
språkdrag kvar i regional standard i våra dagar och förekommer mer 
eller mindre allmänt spridda över hela Norrland (Dahlstedt & Ågren 
1969). 

Bortfall av er-ändelsen hos starka verb t ex sitt, ligg är typiskt för 
norrländska mål (Dahlstedt 1971:10). Även andra ändelsebortfall hos 
verb har visat sig vara vanliga i regionala varianter i norra Sverige (se 
t ex Elert & Fries 1982:201 f). 

Således väntade jag mig att finna exempel på detta allmänna regio
nala talspråksdrag i materialet från Västerbotten. Där förekommer 
dock inga belägg på ändelsereduktion av verben hos de reportrar som 
har en norrländskt regional skiftning i sitt tal. Anledningen kan vara 
att det i huvudsak rör sig om uppläst tal i lokalradion. Men inte heller i 
intervjuer förekommer några av dessa förkortade former utom i vissa 
för allmänt svenskt talspråk vanliga reduktioner som t ex ä i st f är och 
vai st f var. Alltså är det inte fråga om någon kraftig regional färgning 
av språket. 
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Vad är det då i dessa reportrars tal som gör att vi utan vidare hör att 
de är norrlänningar? Liksom för gotländskan är det satsmelodin eller 
intonationskurvan som bidrar till att vi kan urskilja den regionala 
variant som hör hemma i området. Iréne Johansson har undersökt 
satsintonationen i Arvidsjaurspråket och funnit ett för nordostsvens
kan typiskt intonationsförlopp (Elert & Fries 1982). Hon jämför med 
den sydvästsvenska påståendeintonationen, som beskrivs "ha ett mer 
dramatiskt varierat förlopp, medan de nordostsvenska påståendeför
loppen varieras mer måttligt" (1978:96). De reportrar i Radio Väster
bottens material som har den regionala färgningen i talet har en jämn, 
för norrländskan typisk intonationskurva. 

Fördelningen mellan akut och grav accent på enskilda ord visar på 
olikheter mellan norrländska och övriga regionala varianter (se t ex 
Bergman 1971:13-15). I Norrland är akut accent vanligare i t ex sam
mansatta släktnamn. Denna accenttyp förekommer i materialet från 
Radio Västerbotten i namn som t ex Wernstedt och Åström med akut 
i st f grav accent. Även i det norrländska uttalet av vissa ortnamn hörs 
samma typ av accent i t ex Lycksele, Sorsele och Stensele. 

På den fonetiska nivån i övrigt är det framför allt uttalet av [Z] som 
man lägger märke till i reportrarnas tal. I vissa ställningar uttalas [Z] 
kakuminalt där man i riksspråklig standard har ett dentalt [l] (Wessén 
1969:17). I det inspelade materialet hörs detta Z-ljud i ord som t ex bli, 
flesta. Av vokalerna kan man urskilja ett något öppet uttal i framför 
allt realisationen av [ä]- och [ö]-fonemen som kan tolkas som ett för 
regionen särpräglat språkdrag. I övrigt förekommer inga avvikelser, 
såvitt jag kan höra, från riksspråksuttalet hos de aktuella reportrar
na. 

4.3.1.3. Radio Östergötland 

Av de 11 reportrar, som sände nyheter från Radio Östergötlands re
daktion under den inspelade veckan, är det 4 som, såvitt jag kan höra, 
kommer från länet. Deras tal röjer vissa språkdrag som kan tolkas som 
hemmahörande i den östgötska varianten av svenskt riksspråk. Denna 
variant tillhör det mellansvenska dialektområdet (se karta Wessén 
1969:14). Liksom de gotländska och norrländska reportrarna röjer de 
östgötska sin hemvist genom en för området karaktäristisk satsmelodi. 
Den sammanhänger med ordaccenternas placering (för närmare be
skrivning se Gårding 1967 och Bruce 1977:33). Vid uttal av ord med 
grav accent kommer fokusmarkeringen relativt sent och skapar såle
des ett intryck av "släpighet".25 

I sin undersökning av radiomannen Sven Jerrings språk har Åke 
Jonsson lagt märke till en egenhet som härrör från den östgötska dia
lekten eller regionala standarden (1982:61 f). Den rör ordaccenten. 
Jerring använder akut accent i vissa tvåstaviga ord som i riksspråket 
har grav accent (jfr Bergman 1971:14). Samma företeelse har jag funnit 
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i mitt material från Radio Östergötland i t ex participformen av bygga 
nämligen byggda. 

Av övriga regionala drag som visar på ett östgötskt ursprung, lägger 
jag främst märke till det mycket öppna och långa [ö]-fonemet. Det hörs 
tydligt i uttalet av såväl länsnamnet som de båda stadsnamnen Norr
köping och Linköping. Realisationen av detta fonem är det mest påfal
lande regionala draget i uttalet av enskilda fonem. Liksom i norrländs-
kan kan vi också höra en viss öppning av [ä]-ljudet i ord som hälso
vårdsnämnden och i ett ortnamn som Västervik. 

4 . 3 . 2  R e g i o n a l t  f ä r g a t  t a l  

För att få en uppfattning om hur stor andel av nyhetsutbudet i lokal
radion som presenteras i en regional språkdräkt har jag för vaije sta
tion registrerat det regionala uttalet. Utifrån mina bedömningar har 
jag klassificerat allt tal som regionalt färgat när det hörs att reportern 
kommer från länet.24 Andelen regionalt färgat tal i de tre stationernas 
programutbud har inte något direkt samband med antalet reportrar 
som talar den regionala standarden. Det beror nämligen på vilka re
portrarna är och hur mycket de sänder under veckan. På Radio Got
lands och Radio Östergötlands redaktioner tjänstgör de reportrar som 
kommer från länet som allmänna studioreportrar. Så är det inte på 
Radio Västerbotten. Där är studioreportrarna riksspråkstalande. Den 
regionala varianten talas av två sportreportrar och två reportrar från 
lokalredaktionerna. Därför blir andelen regionalt färgat tal mindre i 
Radio Västerbottens sändningar än i de två övriga stationerna. 

I materialet uttalas ca 35 % av makrosyntagmerna i Radio Gotland 
med någon form av regional färgning, ca 20 % i Radio Västerbotten och 
56 % i Radio Östergötland. Av siffrorna framgår det alltså att det mesta 
regionalt färgade talet hörs i Radio Östergötlands sändningar. Det bör 
dock påpekas att den regionala skiftningen i talet hos reportrarna inte 
är särskilt påfallande, som framgår av genomgången ovan. 

4 . 3 . 3  L ä n s b e n ä m n i n g a r  

Som indikatorer på stationernas regionalitet har även de tillfällen re
gistrerats då länsnamnen Gotland, Västerbotten och Östergötland med 
avledningar nämns i nyhetssändningarna. Alla sådana länsbenäm
ningar har jag excerperat ur nyhetsmaterialet. 

Avsikten har varit att få en uppfattning om hur ofta medarbetarna 
nyttjar namnet för att förstärka länskänslan. Det har jag betraktat 
som en indikator på regionalitet. 

Den här typen av vad jag här kallar regionala identifikationsord 
förekommer i Radio Gotlands sändningar i ca 8 % av makrosyntag
merna, i Radio Västerbottens i ca 2 % samt i Radio Östergötlands i ca 
4 %. Av procentsifforna framgår det att det här sättet att ge uttryck för 

63 



den regionala förankringen är mest utbrett i Radio Gotlands nyhets
program. Lyssnarna på Gotland blir påminda om sin grupptillhörighet 
dubbelt så ofta som lyssnarna i Östergötland. I Västerbotten förekom
mer länsbenämningen sällan i nyhetssändningarna. 

Jag ska ge ett par exempel ur sportsändningar för att bl a visa hur de 
gotländska medarbetarna gärna framhäver att det är just på Gotland 
som händelserna utspelar sig: 

men skidtävlingar har gått av stapeln i långa banor hemma här på Got
land 

(G 97) 

det blev alltså inget fem-milslopp för Jan-Erik Östergren gotlänning 
han skulle ställa upp i svenska mästerskapen i Mora 
å han skulle dessutom ställa upp i alla grenar 
men stafetten fick han förstås av naturliga skäl avstå ifrån eftersom han 
var den ende gotlänningen 

(G 84 - 87) 

Det faktum att han är gotlänning lyfts fram i sammanhanget och det 
inte utan en viss stolthet. Informationen är säkerligen överflödig. 
Funktionen är snarare lokalpatriotisk, eftersom lyssnarna vet att den
ne längdåkarstjärna är gotlänning. 

4.4 Lokalradions kontaktskapande funktion 

På samma sätt som andra massmedier kan lokalradion inte existera 
utan sin publik. Lokalradion är beroende av kontakt med sina lyssna
re. Redskapet för att fylla denna kontaktskapande funktion är främst 
språket. Utvecklingen inom etermedierna mot en ökad decentralise
ring med lokalradio, närradio etc har kommit att förstärka en sådan 
språksyn (jfr 1.1). Dessa medier befinner sig närmare sina lyssnare 
rent geografiskt. Lokalradions medarbetare kan också i större eller 
mindre utsträckning ha anpassat sitt språkbruk och tonfall till ett 
mera familjärt och för lyssnarna naturligt uttryckssätt. 

Den kontaktskapande funktionen framträder tydligt i det mer in
formella studiopratet mellan olika program och inslag i en sändning. 
Även i reportrarnas hälsningar, när en sändning inleds eller avslutas, 
är den kontaktskapande funktionen av naturliga skäl framträdande. 
Stående inslag i sändningarnas studioprat är av- och på-annonsering-
ar av programinslag. Roman Jakobson beskriver talets "fatiska funk
tion" där det primära syftet inte är att informera utan "att dra till sig 
samtalspartnerns uppmärksamhet eller bekräfta hans fortsatta upp
märksamhet" (1974:147). Birger Liljestrand ger i sin undersökning av 
tal i prosa exempel på innehållslig och språklig redundans, dvs till
skottsinformation som inte är nödvändig för sammanhanget. "Som 
redundanta vill jag också beteckna de i vissa moderna texter rikligt 
förekommande samtalen om väder, hälsningsfraserna och de olika sät
ten att inleda samtal, formulera frågor osv" (1983:58). Nils Hasselmo 
benämner i sin studie av amerikasvenska (1974:12) dessa ritualiserade 
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samtal för att etablera kontakt för "fatiska rutiner". Den här typen av 
redundans tar sig ofta uttryck i mer eller mindre ritualiserade fra
ser.25 

För att etablera kontakt med sina lyssnare hälsar reportern dem 
inledningsvis och fortsätter sedan samarbetet med lyssnaren genom 
att ibland tilltala dem och sina övriga medarbetare i studion. Allt i en 
vardaglig stilton avsedd att nå lyssnarna. För att få en uppfattning om 
i vilken utsträckning de tre undersökta stationerna understryker detta 
kontaktskapande använder jag tre språkliga indikatorer: hälsnings
fraser, studioprat och tilltalsord. 

Figur 8. Språkliga indikatorer på tre lokalradiostationers kontaktskapande 

I det följande ska jag behandla varje indikator i förhållande till de tre 
undersökta stationernas material. 

4.4.1 Hälsningsuttryck 

En lokalradiosändning inleds och avslutas vanligen med hälsningsut
tryck som godmorgon, godmiddag eller godkväll, hej eller något lik
nande. Det sker inte alltid, utan det händer ibland att en sändning 
startar direkt eller avslutas utan någon hälsningsfras. De avslutande 
hälsningsfraser som förekommer i materialet kommer ofta tillsam
mans med en påminnelse om kommande sändningstillfälle. Dessa mer 
eller mindre standardiserade hälsningar fungerar som en slags signa
ler för lyssnarna att sändningen börjar eller slutar. Den kontaktska
pande funktion dessa hälsningsfraser kan sägas ha ligger i stor ut
sträckning i deras förmåga att dra uppmärksamhet till sändningen. 
Farväl-fraserna betyder "riksradio igen". Hälsningsfrasernas funk
tion är i hög grad ritualiserad. I tablån här nedan visar jag typiska 
hälsningsfraser hos de tre stationerna: 

KONTAKTSKAPANDE 

HÄLSNINGS
UTTRYCK 

STUDIOPRAT TILLTALSORD 

funktion. 
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Radio Radio Radio 
Gotland Väster

botten 
Öster
götland 

INLEDNING Go' morron got /-- ingen häls Go' morron, 
länningar! ningsfras --/ go' morron! 

AVSLUT- Radio Gotland Välkomna tillbaka Vi önskar 
NING är slut för idag. klockan 17. Vi er alla en 

Vi är tillbaka säger hej å på trevlig 
med en ny återhörande. kväll. Ons
vecka dag morgon 
i morgon. klockan 6 
Kvart hörs vi 
över 6. igen, om ni vill. 

Go'kväll. 

Tablå 3. Hälsningsfraser i de tre lokalradiostationernas sändningar den 30H 
1979. 

Dessa hälsningsfraser ska naturligtvis höras och inte läsas för att 
läsaren ska få en uppfattning om den speciella intonation som är för
knippad med varje fras. Trots att det är näst intill omöjligt att beskriva 
tonfall ska jag göra ett försök eftersom just det sätt hälsningarna fram
förs på i hög grad ger uttryck för skillnaderna mellan stationerna. 

Tonfallet i Radio Gotlands hälsningar låter i mina öron både glatt 
och i någon mån vad jag vill kalla respektfullt. Reportern vänder sig 
till en utvald skara, nämligen gotlänningar och inte fastlänningar. Det 
hörs en stolthet i rösten. Reportern ger uttryck för sin medvetenhet om 
att sändningen riktas enbart till gotlänningar. 

I lokalradion i Västerbotten startar reportern sändningen direkt 
utan artighetsuttryck den dag exemplen är hämtade från. Detta är inte 
så vanligt men förekommer ändå oftare i Radio Västerbottens material 
än i de båda andras.20 Avsaknaden av hälsning ger ett något mer for
mellt intryck. Nyheterna följer närmast efter signaturmelodin före
gångna av en inledande presentation av denna sändnings innehåll. 
Den avslutande frasen uttalas i ett snabbt tempo, vilket ger ett infor
mellt hej en neutral effekt. Tonfallet känns igen från nyhetssändning
ar i riksradion, rappt och kortfattat utan någon direkt inlevelse i rös
ten. Den opersonliga aspekt som karaktäriserar ett massmedium fram
träder tydligast i Radio Västerbottens hälsningsfraser.27 

Radio Östergötlands hälsningar är oftast mer utförliga och som jag 
uppfattar det mjukare och mer informella i tonen än de båda andra 
stationernas motsvarande fraser. Tempot är dessutom långsamt. Det 
rutinmässiga i hälsningarnas utformning framträder därmed inte på 
samma sätt som i de båda övriga stationerna. Upprepningen av häls
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ningsorden, gomorron gomorron, förstärker den avdramatiserade och 
lediga tonen hos Radio Östergötland. Jag skulle tom vilja kalla ton
fallet för familjärt. Bakom de många orden i hälsningsfraserna kan 
man ana en önskan hos reportrarna att nå en verklig kontakt med 
publiken. 

4.4.2 Studioprat 

Studioprat är beteckning på allt det övriga tal som förekommer före, 
mellan och efter programinslag. Dess innehåll och funktion kan vara 
mycket skiftande (jfr 4.4). I materialet utgörs det av av- och på-annon-
seringar till programinslag, småprat om väder och vind, små berät
tande inslag, idéer ur någon bok, anknytningar till dagens datum osv. 
Det kan också bestå av prat med anledning av någon kommande pro
grampunkt, en s k trailer, t ex om någon artist som ska uppträda i ett 
program eller någon författare som ska medverka under sändnings
veckan. Då sänds oftast även ett kort bandat inslag ur det kommande 
programmet. Sammanfattningsvis kan sägas att studioprat fyller två 
funktioner, en informativ och en kontaktskapande. Det är den senare 
som betonas i detta avsnitt. 

Stilnivån i studiopratet är i regel mycket informell, dvs talspråklig 
och ledig. Som beteckningen "studioprat" antyder består det ofta av 
helt improviserat tal om allehanda företeelser. Bland journalisterna 
själva kallas det "mellansnack". Inom en sändnings ram uppstår vissa 
tidsluckor, t ex före nyheterna som alltid sänds vid bestämda klock
slag. Dessa luckor måste då fyllas med programinnehåll. Ofta spelas en 
skiva. Studiopratet ger intryck av att sändas praktiskt taget utan ma
nuskript, eftersom man hör naturliga stakningar, tveksamheter och 
vissa talplaneringspauser. 

Bland Radio Gotlands sändningar är det främst inom morgonpro
grammets ram det mesta studiopratet kan höras. Då talar den sän
dande reportern om för sina lyssnare vad som kan vara värt att veta 
den dagen. Innehållet i studiopratet präglas nämligen av en slags ser
viceanda hos reportrarna. De berättar t ex om vad det blir för skolmat 
den dagen, om någon buss är försenad m m. 

Sändningsområdet är så begränsat att den här typen av information 
lätt samlas in från uppgiftslämnare runt om på ön. Att det sänds måste 
bero på att det betraktas som angeläget för många lyssnare. Den här 
inriktningen på Radio Gotlands studioprat bör jämföras med program
formen meddelanden som dels är avsevärt vanligare i denna stations 
utbud än i de båda övrigas, dels har ett innehåll som präglas av ser-
viceinriktad information (jfr 3.4). Studiopratet är emellertid inte pla
nerat som de meddelanden som ingår i nyhetssändningen, ofta som 
sista inslag. Det mer informella studiopratet fungerar i stället som 
övergångar. Efter samsändning med riksradions TT-nyheter under 
morgonsändningen den 29 januari lät det så här på Gotland: 
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Ni lyssnar till Radio Gotlands morgonprogram å vid den här tiden så är 
de dags för att tala om vad de blir för mat i skolorna i dag. De blir kött
bullar, sås, potatis, lingon och grönsaksblandning. 

Å apropå de' där med mat å ätande så har jag tittat i Guiness rekordbok 
där de' står om en som har satt i sej ... 

Så fortsätter reportern med att berätta vad han har läst om en rekord-
ätare. Det unika med Radio Gotlands studioprat är just medarbetarnas 
strävan att ge sina lyssnare dagsaktuella vardagsnära upplysningar 
blandat med mer allmänt kontaktskapande studioprat. Denna servi
ceanda vittnar om en välvilja gentemot lyssnarna och skapar en känsla 
av kontakt och närhet mellan stationen och dess publik. Något lik
nande i fråga om serviceinställning framträder inte på samma sätt i de 
båda övriga stationernas studioprat. Anledningen ligger antagligen i 
såväl stationens policy och medarbetarnas ambitioner som den sedan 
gammalt geografiskt avgränsade och homogent sammansatta sam
hällsstruktur som länet Gotland utgör. På grund av de korta avstånden 
på ön verkar lokalradiostationens anställda mitt bland sina lyssnare i 
större utsträckning än vad de sändande reportrarna gör i de två andra 
länen. (Se kap 2 för utförligare diskussion om strukturella faktorers 
inverkan.) 

I Radio Västerbottens sändningar är studiopratet jämförelsevis be
gränsat. Innehållet består ofta av information om kommande program 
eller andra upplysningar som rör programverksamheten. Den profes
sionellejournalisten går sällan ur sin roll som refererande radiorepor
ter på samma sätt som hon och han gör i Radio Östergötlands studio
prat, vilket inte ger intryck av familjärt småprat. Enbart några fraser 
yttras i samband med hälsningar och skiften mellan programinslag. 
Dessutom är tempot snabbt. Därigenom framstår tonfallet som något 
formellt. På det sättet skiljer sig Radio Västerbottens studioprat från 
de båda övrigas genom att på något sätt vara mer traditionellt radio
mässigt, dvs likna det vi är vana vid från riksradion. Jag ska belysa 
med studioprat från en sändningsdag. Följande exempel är hämtade 
från de tre sändningarna under en och samma dag. 

Morgonsändningen inleds: 
Å nu är de dags för er att få lyssna på lokalradion närmare bestämt på 
Radio Västerbotten. Annika Melin sitter i studion. Lasse Hallberg sköter 
reglar och rattar å vi ska guida er genom en sändning som håller på fram 
till klockan halv åtta. Nu först blir de väder å nyheter. 

Lunchsändningen avslutas: 

Å nu så börjar den här sändningen närma sig sitt slut. Vi som har skött 
om spakar å pratanden heter ... 

Kvällssändningen inleds: 

Dags igen för en ny sändning från Radio Västerbotten. Hej å välkomna! I 
kväll tänkte vi börja med att göra oss av med ett av våra dåliga samveten. 
Ni har nästan aldrig några program för ungdomar gjorda av ungdomar. 
De är en ganska vanlig kritik vi får. Men på den punkten ska de bli bätt
ring å de på en gång. 
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Som vi delvis kan se av exemplen är inledningar och avslutningar 
annorlunda i jämförelse med Radio Gotlands. De har inte något av det 
serviceinnehåll som präglade det gotländska studiopratet. Den tänk
bara orsaken är naturligtvis att sändningsområdet för Radio Väster
botten är så vidsträckt att en sådan betjäning åt lyssnarna är näst intill 
omöjlig. Även om dessa exempel inte är baserade på manuskript fram
står de ändå som relativt formella. Kanske beror det på att det råder en 
viss stereotypi i studiopratet i Radio Västerbottens sändningar. Fär
diga fraser anpassade för radio används ofta som t ex hänvisningar till 
den tekniska delen av sändningarna, som vi såg på ett par ställen i 
exemplen ovan, t ex "sköter reglar och rattar, skött om spakar". Den 
sortens uttryck hörs ofta i radio över huvud taget. Därför är det tänk
bart att den här typen av studioprat lika gärna skulle ha kunnat höras i 
riksradion. 

I Radio Östergötlands sändningar förstärker mängden och den 
språkliga utformningen av studiopratet det mjuka, närmast familjära 
intryck som förmedlas med hälsningsfraserna (se föregående avsnitt 
4.4.1). Morgonsändningen inleds inte som hos de båda övriga statio
nerna med en nyhetssändning. I stället startar varannan morgon med 
en kvarts informellt studioprat blandat med musik och varannan med 
finskt magasin. Först därefter kommer nyheterna. Studiopratet upp
tar en förhållandevis stor del av vaije sändning. Det är utformat i en 
näst intill förtrolig stilton. Den kontaktskapande aspekten är mest 
påtaglig i just Radio Östergötlands studioprat. Ofta sitter två reportrar 
i studion och samtalar helt vardagligt och odramatiskt på ett talspråk-
ligt, närmast konverserande sätt. Jag ska belysa med ett exempel häm
tat från morgonen den andra februari när en manlig och en kvinnlig 
reporter inleder Radio Östergötlands sändning med en hel del småprat 
om solens ned- och uppgång och fortsätter så här: 

Hon: Dagarna blir längre - va skönt de är 
Han: De är ju klart man kan se de så också. Den här sändningen börjar 

inte med finska 
Hon: De gör den inte ...vi s...ja... 
Han: De är varannan dag de 
Hon: Jcui. Vi ska ha annat språk i dag men inte förrän halv åtta. Då blir 

de nyheter på serbokroatiska å innan dess ... 
Han: Ska vi ha massa musik. Jag tycker vi börjar med det så vi kommer 

igång lite grann 
Hon: Åkej va står överst? (samtidigt som föregående replik) 

Få se vad Stewe Alexandersson som är vår tekniker har plockat 
fram för första skiva här. Lena Andersson ska sjunga Natt mot 
morgon. 
(Skiva) 

Han: Klocka går. Fyra minuter över sex är hon. 
Hon: Jaa (skratt) men så särskilt fort går de inte. De där var Lena 

Andersson. De sa vi redan innan vi spelade skivan. 
Han: Joo. hon har en rätt så typisk eller ... sär ... sär ... va heter de ... 

särpräglad röst. Nästa musikant som ska ... står å värmer upp sig 
här utanför de är Cornelis men han ska få vänta ett tag till. Vi ska 
berätta lite va vi ska göra den här morgonen. Vet du det? 

Hon: Jaa de vet jag. Vi ska få höra ... 
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Småpratet fortsätter i ytterligare fem minuter om programmets håll
tider innan Cornelis' skiva spelas. Detta exempel illustrerar flera av de 
stildrag som karaktäriserar Radio Östergötlands sändningar. För det 
första att studiopratet är omfattande. För det andra att det framförs 
utan manuskript och för det tredje att det är i dialogform. Den formen 
förstärker känslan av ett helt vanligt samtal mellan två personer obe
roende av att de talar inför en publik. Samtalstonen mellan de båda 
reportrarna är mycket alldaglig och naturligt talspråklig, vilket även 
innebär felsägningar och prat i munnen på varandra (se punkterna i 
exemplet). Ett annat anmärkningsvärt drag är att reportrarna ofta 
omtalar varandra med namn, som här med teknikern, vilket gör ett 
förtroligt, närmast familjärt intryck (se tilltal i nästa avsnitt 4.4.3). 
Upprepningar, som är helt naturliga för talspråk, förekommer dess
utom ofta i den här stationens sändningar. Tempot är långsamt. 

Som det framgått av exemplen är de tre stationernas studioprat så
väl av olika omfattning som karaktär. Vad kan då förklara denna 
skillnad? Om vi går tillbaka till deras uttryckta ambitioner i program
förklaringarna och enkäten om språk och form, som redovisades i 2.4 
och 2.5.3, finner vi att dessa skillnader i viss mån stämmer med de 
strävanden medarbetarna ger uttryck för. På Radio Gotland vill de ge 
sina lyssnare den service de behöver. Radio Östergötland har en stark 
vilja att avdramatisera radion, att nå ut till de språkligt förtryckta. I 
Radio Västerbotten har man inte gett ett direkt uttryck för en uttalad 
önskan att profilera sitt programutbud i en viss riktning. Där fram
träder i stället skepsis inför tanken på att deras journalistik skulle 
skilja sig från den i riksradion. För att sammanfatta bilden av de tre 
stationernas studioprat kan vi med risk för generalisering urskilja tre 
lokalradioprofiler; en serviceinriktad, en traditionsbunden och en mer 
förtroendeskapande. 

4.4.3 Tilltal 

Till radiospråkets kontaktskapande hör också hur lokalradiomedarbe
tarna tilltalar sina lyssnare och därigenom närmar sig dem i sänd
ningarna. Jag har även inkluderat hur redaktionsmedlemmarna till
talar varandra under sändning. Detta tilltal, med namn eller prono
men, kan av reportrarna medvetet utnyttjas för att skapa en personlig 
och öppen samtalsnivå i kontakten med lyssnarna. För enkelhetens 
s k u l l  h a r  j a g  s a m m a n f a t t a t  b å d e  d e t  d i r e k t a  l y s s n a r t i l l t a l e t  o c h  
tilltalet/omnämnandet av medarbetarna under rubriken "tilltal". 

Tilltal görs först och främst med tilltalspronomenen du och ni. Ka
tegorin innefattar emellertid även andra personliga pronomen. Hit 
räknas sålunda även första person pluralis, vi. När reportrarna for
mulerar sig i w-form avslöjar det deras vilja att etablera kontakt 
antingen direkt med lyssnarna eller med övriga stationsmedarbetare. 
Direkta tilltal, i form av tilltalspronomen, s k personligt deiktiska, dvs 
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utpekande pronomen (se t ex Levinson 1983:54 f) betraktas här som 
indikatorer på en lokalradiostations kontaktskapande funktion. De 
pronomen som förekommer i materialet är vi, ni och i några enstaka 
fall du. 
Ett vi kan emellertid beteckna två skilda kontextuella företeelser i 
lokalradiomaterialet. Dels kan pronominet innebära ett vi här i länet, 
där känslan av länsgemenskap förstärks, dels ett vi här på stationen, 
där stationsgemenskapen framhävs. Lyons (1969:277 f) skiljer mellan 
ett "inclusive" och ett "exclusive" bruk i engelskan av första personens 
pronomen i pluralis. Rolf Hedquist har i uppsatsen "Pronomen som 
övertalningsmedel" (1975-76:158) benämnt denna distinktion "inne
fattande" och "utelämnande" vi. I exemplen här nedan ser vi prov på 
båda dessa pronomen ur materialet: 

vi får måttlig till frisk avtagande vind 
(G 3) 

vi har bl a det här att bjuda på 
(G 79) 

I det första exemplet får vi betydelsen "vi här i länet" dvs det är ett 
innefattande vi, medan det andra vi är ett utelämnande vi gentemot 
lyssnarna, lika med "vi här på stationen". I följande exempel från Radio 
Östergötland tilltalar en reporter en annan som inledning till ett ny
hetsinslag om en stödaktion i Linköping för Algots Nords sömmerskor i 
Västerbotten. 

du känner väl till Algots Nord 
(Ö 893) 

du har väl hört talas om Algots Nord 
(Ö 894) 

Användningen av deiktiska personliga pronomina skapar av naturliga 
skäl en personlig prägel åt en sändning. De uttrycker en direkt kontakt 
mellan journalister och lyssnare: 

ni som är intresserade utav hur vägförhållandena är på östra Gotland ni 
kan väl hänga kvar å lyssna på musik en stund framåt så ska vi koppla in 
Tommy Wahlgren när han hör av sig så småningom 

(G 710) 

I tabell 5 redovisar jag förekomst av dessa tilltalspronomen och andra 
personligt deiktiska pronomina samt förekomst av lokalradiomedar-
betarnamn. 
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Tabell 5. Tilltalspronomen och lokalradiomedarbetarnamn i nyheter och med
delanden. Promille av antalet ord. 

Radio Radio Radio 
Gotland Väster- Öster

botten götland 

Vi 
- innefattande 0.9 0.2 0.4 
- utelämnande 5.0 0.9 3.0 
Ni 2.2 0.2 0.0 
Medarbetarnamn 4.1 0.3 2.3 
(se anm) 

(n=8066) (n= 12072) (n= 11308) 

Anm: I "medarbetarnamn" inkluderas också användandet av tilltalspronominet du till 
medarbetare i sändning. Signifikansprövning: se bilaga 6:2. 

Av tabellen framgår det att såväl ett innefattande som ett utelämnan
de vi har den högsta relativa frekvensen i Radio Gotlands material. En 
jämförelsevis hög andel finner vi även i Radio Östergötlands sändning
ar. Det är också ett väntat resultat med tanke på stationens profilering. 
Däremot är dessa uttryck för kontaktskapande sparsamt förekomman
de i Radio Västerbottens material. Denna skillnad är markant. Den 
personliga prägeln manifesterad i tilltal är förhållandevis obetydlig 
hos Radio Västerbotten. Återigen tycks det som om Radio Gotlands 
småskalighet gynnar närheten till lyssnarna, nu i form av ett mer 
kontaktskapande tilltal än hos de andra stationerna. Däremot har 
Radio Västerbotten, den lokalradiostation som täcker ett vidsträckt 
län, mindre uttryck för närhet i form av personligt tilltal. 

4.5 Sammanfattning 

Det som främst skiljer lokalradion från riksradion i språkligt avseende 
är att det regionala språkbruket präglar lokalradions sändningar på 
ett mer omedelbart sätt än i riksradion. Varje lokalredaktion strävar 
på sitt sätt att ge uttryck för sin regions särart såväl språkligt som 
kulturellt. Den språkliga dimensionen har visat sig ha betydelse för en 
lokalradiostations attraktivitet. Ju närmare sin publik en lokalredak
tion befinner sig i språkligt avseende desto fler lyssnare tycks man 
ha. 

Av de tre stationer som är undersökta här har Radio Gotland den 
största publiken (jfr kap 2.6.1). Det är också den station som i högsta 
grad framhäver sin länsidentifikation genom att betona länsnamnet. 
Radio Östergötland är emellertid den station där det regionalt färgade 
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talet är mest utbrett under den undersökta veckan. Radio Västerbotten 
däremot har den lägsta graden av regionalitet av de tre stationerna 
utifrån de indikatorer som jag har baserat begreppet på. Som en kort
fattad slutsats kan man säga att det geografiskt största länet är det 
minst regionala i sin programprofil. 

I detta kapitel har jag valt ut vissa indikatorer som visar på olika 
aspekter av lokalradiospråkets kontaktskapande funktion. Dessa in
dikatorer är hälsningsfraser, studioprat samt tilltal. Genom att be
handla dem i relation till de tre stationernas material har jag velat 
belysa hur lokalradions reportrar försöker etablera kontakt med sin 
publik men även hur de tilltalar varandra inom sändningens ram. De 
hälsningsfraser som inleder och avslutar lokalradiosändningarna är 
utformade på olika sätt i de tre stationernas sändningar. I Radio Got
lands program uppmärksammar reportern den lyssnande i dennes 
egenskap av gotlänning. Direkta hälsningsuttryck saknas oftare i Ra
dio Västerbottens sändningar. I Radio Östergötland betonas närheten 
till lyssnarna i utförliga och ofta upprepade hälsningsfraser. Radio 
Gotland och Radio Östergötland har således i sina sändningar mer av 
det som jag inledningsvis refererade till som "närspråk". 

Tydliga skillnader mellan stationerna framträder vid en jämförelse 
av studiopratets omfattning och utformning. På Radio Gotlands redak
tion pratas det en hel del om praktiska uppgifter som rör det alldagliga 
livet på ön. Närheten till både lyssnare och platser genomsyrar den 
information som lämnas i studiopratet. I Radio Västerbottens mer be
gränsade studioprat talas det mest om sådant som rör programverk
samheten. Strävan att nå kontakt med lyssnarna finner man även här 
men den är inte lika tydlig som i de båda övriga stationernas studio
prat. Radio Östergötlands studioprat bildar i viss mån en kontrast 
gentemot Radio Västerbottens. Dels är det mycket omfattande och dels 
utmärks det av en experimentell form. Långa samtal mellan två re
portrar om helt vardagliga ämnen karaktäriserar bl a Radio Östergöt
lands studioprat. Här kan märkas en önskan att avdramatisera lokal
radion som massmedium för att lyssnarna inte ska känna något re
spektfullt avstånd till 'sin' radio. 
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5. Nyheten som text 

5.1 Inledning 

Att tala om nyhetsinslag i radio såsom texter är naturligt, eftersom det 
ofta är fråga om uppläsning av skriven text (jfr Westman 1981:5). I 
detta kapitel ska vi utgå ifrån texten för att undersöka en del av de 
särdrag som konstituerar nyhetsinslag i lokalradion. Varje nyhetsin
slag i materialet definieras i denna analys som en text. 

Kapitlet är upplagt så, att jag först placerar in denna textanalys i det 
forskningsområde den tillhör. Därefter behandlar jag begreppet 'hän
delse', eftersom det är den innehållsliga kärna nyhetsinslagen är upp
byggda kring. Jag går i korthet in på de journalistiska textmallar som 
lärs ut till blivande journalister och som är gängse vid nyhetsproduk
tion. Även om huvudintresset i detta kapitel är ägnat texten och 
denna är analysenhet så innebär min metod att jag parallellt med 
textnivån arbetar på en annan, semantiskt avgränsad nivå. I den se
nare utgörs analysenheten av makropropositionen. Jag ger 
därför en beskrivning av makropropositionen och själva analysförfa
randet enligt ett nyhetsberättelseschema som ligger till grund för ana
lysen. Därefter uppmärksammar jag en del av de tillförlitlighetsprob
lem som metoden för med sig. Resultaten presenteras och tolkas och 
slutligen diskuterar jag relevansen av den här typen av analys. 

Utformningen av ett nyhetsinslag följer vanligen den struktur tex
ter oftast har: en kort inledning, en längre huvuddel samt någon typ av 
avslutning. (Jfr t ex Nash's studie av kompositionella problem och me
toder 1980, jfr även en textgrammatiker som t ex Werlich 1983.) Denna 
mer eller mindre universella textuppbyggnad eller diskurs har för ny
hetstexten en speciell utformning anpassad till de situationella förhål
landen som råder för nyheter. Nyhetssändningens uppbyggnad har 
bl a behandlats av Brown och Yule i deras studie av diskursanalys 
(1984:13). De skriver: 

Consider the typical structure of a news which opens with the 'headlines' 
- a set of summary statements - which are followed by a news item that 
consists of an expansion and repetition of the first headline, in which is 
embedded a comment from 'our man on the spot' that recapitulates the 
main points again, then, at the end of the broadcast, there is a repetition 
of the set of headlines. 

Det Brown och Yule talar om är strukturen i en hel nyhetssändning. 
En nyhetssändning i lokalradion liknar i huvudsak det allmänna 
mönstret med det viktigaste först, själva nyheten, som sedan specifi
ceras på olika sätt inom nyhetsinslaget. Intressanta skillnader kan 
dock finnas både i förhållande till riksmedier och mellan olika vari
anter av lokalradionyheter. Likaså kan vi anta att alla nyhetsinslag 
har en i stort sett likartad struktur men att denna uppvisar intressanta 
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avvikelser eller undantag. Även detta diskuteras i den diskursanalys 
som görs i slutet av detta kapitel (5.6.2). 

Om vi anknyter till den masskommunikationsmodell, som presen
terades inledningsvis som teoretisk utgångspunkt (1.6), ser vi att fak
torn 'meddelande' är kombinerad med ett 'tvång' som står i relation till 
'kommunikatorn'. En reporter är, när han konstruerar en nyhetstext, i 
viss utsträckning bunden av rådande praxis för utformande av nyhets
inslag. Mönstret har utkristalliserats under lång tid och blivit mer 
eller mindre institutionaliserat när det gäller massmedier. Tvånget 
har således sin bakgrund i denna kombination av tradition och insti-
tutionalisering av arbetsformer inom massmedierna (jfr 2.2). 

5.2 Textlìngvìstìsk förankring 

I en översikt av olika textlingvistiska riktningar och problemområden 
(Larsson 1978:30 f) görs en distinktion mellan en teckencentrerad, 
autonom och en funktions- och kommunikationsorienterad pragma
tisk textlingvistik (se def av pragmatik, 3.2). Den förstnämnda rikt
ningen innebär att man studerar texten inom språksystemet och i prin
cip bortser från den omgivande verkligheten. Till denna riktning för 
Larsson strukturalisterna som studerar de semantiska och syntaktis
ka relationerna mellan satser och meningar. De håller sig till textens 
ytstruktur (jfr 7.8). Även generativisterna hör hemma inom denna 
riktning. De undersöker den semantiska djupstrukturen, dvs den in
formation som ligger i texten och hur den sedan kan utformas i flera 
olika ytstrukturer, som kallas texter, via olika transformationer. 

Den andra riktningen, den pragmatiska textlingvistiken, beskrivs 
som funktions- och kommunikationsorienterad, dvs den vill se texten i 
dess sociala och kommunikativa sammanhang (Larsson 1978:33). De 
pragmatiska textlingvisterna betraktar således textbildningen i den 
konkreta situationen. Eftersom texten är ett resultat av en besluts
process måste den beskrivas inte bara ur språkliga utan även ur sociala 
aspekter. Endast som språkligt realiserad enhet i en kommunikations
situation får texten systemkaraktär. Textbildningsaspekten förankras 
således i en mer omfattande kommunikationsprocess (jfr modell i 
1.6). 

Det är till denna pragmatiska gren av textlingvistiken som min stu
die av lokalradionyheter som texter bör föras. Textanalysen gäller inte 
de semantiska och syntaktiska förknippningarna mellan satser och 
meningar utan textens uppbyggnad av innehållselement som följer 
efter varandra i en viss ordning. Denna inriktning hör till det delom
råde inom textlingvistiken som benämns texttypologi (jfr Larsson 
1978:104 f). Textanalysen utförs med hjälp av ett typologiskt nyhets-
berättelseschema för lokalradionyheter vilket tar fasta på de grund
läggande principer som gäller för textbildning i nyhetsproduktion. 
Analysmetoden är funktionsorienterad, dvs den beaktar nyhetstex
tens speciella uppgift i lokalsamhället. Pragmatikerna betraktar tex
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ten som en handling med ett visst syfte. De ser texten i dess praktiska 
användning (Westman 1981:7). 

Definitioner av pragmatik kan vi finna i många av de senaste årens 
språkvetenskapliga arbeten, särskilt inom den anglo-amerikanska 
textlingvistiken (se t ex Katz 1977:19, Gazdar 1979:2). I Levinsons bok 
med titeln "Pragmatics" (1983:5-35) ägnas ett avsnitt åt definitionen 
där flera infallsvinklar behandlas. För mitt ändamål i denna under
sökning har jag valt en av dessa: 

Pragmatics is the study of the relation between language and context 
that are basic to an account of language understanding. 

För nyhetstexter är begriplighetsaspekten central (jfr mottagarcentre-
ringen i analysmodellen i 1.7). En pragmatisk textanalys av nyheter 
bör därför ta hänsyn till förståelseprocessen hos lyssnarna och utifrån 
resultaten diskutera eventuella begriplighetshinder (se disk i slutet av 
detta kap 5.7). 

Per Linell (1982:222) definierar pragmatik som "studiet av de regler 
och principer som styr den situationsanpassade användningen av 
språkliga yttranden". Den situation som råder vid bildandet av ny
hetstext styrs bl a av journalistiska regler, som t ex kravet på opar
tiskhet (Cassirer 1979:18-27). 

En nyhetssändning i lokalradion har en specifik utformning, delvis 
beroende på den speciella situation som råder för etermedier. På kort 
tid ska en reporter förmedla det som enligt gängse nyhetsvärderingar 
framstår som dagens viktigaste händelser i lokalsamhället. Reportern 
ska klä dessa händelser i en språkform som är maximalt begriplig för 
ett så stort antal lyssnare som möjligt.28 

I den situationen verkar vissa regler som mer eller mindre bestäm
mer användningen av språkliga yttranden. Att analysera och beskriva 
dessa styrmekanismer på nyhetstexter förefaller motiverat eftersom 
det bidrar till att avslöja de textidiom som är praxis vid formulerandet 
av nyhetsinslag. Mot bakgrund av en sådan kunskap kan en diskussion 
om effekten, dvs lyssnarens möjlighet att förstå, föras. 

Om strukturalisterna, som studerar texten inom språksystemet, har 
en statisk textuppfattning så kan alltså pragmatikerna sägas ha en 
dynamisk syn på texten. Men, som Kent Larsson påpekar (1978:34), de 
skillnader som finns mellan olika textlingvister 

kan härledas ur valet av utgångspunkt - den internlingvistiska gram
matiken eller den funktionella språksynen - och ur benägenheten att i 
textstudiet närma de båda. Det rör sig ofta snarare om gradskillnader än 
artskillnader. Härtill kommer att pragmatikerna primärt intresserar 
sig för det talade språket medan de teckenkoncentrerade forskarna nor
malt arbetar med skrivna texter. 

Under senare tid har det textpragmatiska perspektivet vunnit mark, 
mycket p g a ett växande intresse både bland allmänheten och forskar
na för språkets roll i kommunikationsprocessen. Vi har sedan Kent 
Larsson skrev sin översikt 1978 fått ett antal studier av pragmatisk 
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karaktär.25 Vi har emellertid inte kommit fram till en allmän text
modell som kan blottlägga vad som gäller för texter i allmänhet. Innan 
en sådan modell över huvud taget kan bölja byggas behöver vi fler 
empiriska undersökningar som förtydligar situationsbundna textuella 
aspekter. 

5.3 Nyheten i form av en händelse 

De flesta nyheter redogör för händelser. Vissa nyheter kan sägas be
skriva allmänna förhållanden men i regel har det inträffat något som 
leder till att massmedierna uppmärksammar det. Händelsebegreppet 
måste därför i nyhetssammanhang ges en vid innebörd. Det inbe
griper vissa tillstånd och processer över tid (jfr Findahl & Höijer 
1984:107). 

Det gemensamma för dessa händelser är att de inträffar någonstans, 
de har en eller flera inblandade och de händer vid någon tidpunkt. 
Dessutom finns det orsaker, även om de inte alltid är utsagda, till 
händelserna och dessa får i regel någon typ av konsekvens. Även om 
det inte nämns i nyhetssändningen så ger de flesta händelser upphov 
till något. Platserna för det inträffade omtalas inte heller alltid. Där
emot finns det några inblandade även om det ofta inte rör sig om per
soner utan om företag, organisationer och liknande (i avsnitt 3.5 be
handlas de inblandade i en referentanalys). 

plats 

orsak • HÄNDELSE • konsekvens 

inblandad 

Figur 9. Grafisk beskrivning av en händelsestruktur (Findahl & Höijer 
1984:105) 

Dessa fem innehållsfaktorer; händelse, plats, inblandade, orsak och 
konsekvens utgör grunden för en beskrivning av ett nyhetsinslags 
händelsestruktur. Denna struktur utgår Findahl & Höijer ifrån i sina 
studier av nyhetsprogram i radio och tv. De menar att händelsestruk
turen har "både en allmän psykologisk relevans och är direkt tillämp-
bar på en beskrivning av nyheter" (1984:105). Olle Findahl redogör i 
sin avhandling för det resonemang som ligger bakom uppbyggnaden av 
modellen för en händelsestruktur. Han utgår ifrån en kognitiv struk
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turering av verkligheten där människans behov att skapa ordning i 
sinnesintrycken vägleder (Findahl & Höijer 1984:97 f). 

Händelsestrukturens grundbeståndsdelar kan vara kombinerade på 
många olika sätt och ibland kan någon eller några av dem saknas. 
Texten formas av det material som finns insamlat i form av t ex in
tervjuer, kommentarer och bakgrund till nyhetshändelsen. Denna pro
cess försiggår enligt bestämda rutiner, dvs nyheten stöps i en form 
anpassad för ändamålet att servera lyssnarna det senast inträffade 
inom sändningsområdet. Journalister får genom sin utbildning och 
erfarenhet vissa textmallar som fungerar som textidiom och som i stort 
sett gäller överlag för nyhetstexter (jfr 2.5). Innan vi går vidare till 
analysmetoden ska vi granska ett par av dessa textidiom. 

5.4 Journalistiska textidiom 

Inom journalistiken framställs ofta ett komprimerat språk som 
ideal (se t ex Gans 1979). I en av läroböckerna beskrivs två typer av 
dispositionsmodeller för hur man snickrar en tidningsartikel (Öijer 
1981:100 f). Den ena säger att: 

. . .  artikeln ska vara som en fisk. Den ska bölja bitskt, hugga tag i  läsaren 
och sedan inte släppa greppet. Brödtexten ska hålla sig kring ryggraden 
och vara stadig i köttet. Slutet ska vara snärtigt! 

(Öijer 1981:101) 

Den andra dispositionsmodellen som nämns ser ut som en upp-och ner-
vänd pyramid. Det textidiomet återfinns även i en engelsk textgram
matik (Werlich 1982) och härrör från en mycket gammal journalistisk 
praxis: 

Den /artikeln/ ska börja med att berätta det viktigaste och sluta med 
sådan information som snabbt kan strykas av redigeraren, om det är ont 
om plats på sidan. 

(Öijer 1981:102) 

Principen brukar åskådliggöras i denna figur: 

\what? Why? Where? When? How? Who l/ 

\ What ? Why ? Where ? / 

\ Who? What ? / 

\ What? Why? / 

\ How? X 

\\Vho ? Where 7 / 

Figur 10. Journalistiskt textidiom (Werlich 1982:70). 
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Pyramiden avser visa hur nyhetspresentationen byggs upp utifrån 
svaren på frågorna. I den engelska textgrammatiken behandlas ny
hetsberättelsen under rubriken "allmän-till-särskild textstruktur" : 

In its most rigid form, only the very first sentence of the news story is 
used to summarize the whole story. This intro is then expected to refer to 
the so-called five W's: Who, What, When, Where and Why. Each of the 
printed paragraphs that follows the intro in a news story contains fewer 
references to the five W's than the lead. The last paragraph usually offers 
only one reference to a W, which simultaneously reports the least im
portant detail. This is why the structure of the news story has been li
kened to that of an inverted pyramid. 

(Werlich 1982:69 f) 

Werlich behandlar nyhetstexter under rubriken narrativa textformer. 
De utgör således en underavdelning av den berättande historien (jfr 
Labov & Waletzkys Narrative Analysis 1967). 

Öijer diskuterar även bristerna med dessa båda dispositionsmodel
ler, fisken och pyramiden (1982:102). Ett snärtigt slut kan lätt upp
fattas som onaturligt. Och pyramidens upp- och nervända bas strider 
mot önskan att inleda artikeln eller inslaget på ett intresseväckande 
sätt. Modellerna har delvis olika användningsområden. Öijer menar 
att fisken passar reportageskrivande, medan den upp- och nervända 
pyramiden syftar på nyhetstexter. 

Även om dessa båda dispositionsmodeller är avsedda för tidnings
texter har de giltighet också för radionyheter. Samma journalistiska 
principer lärs ut till såväl skrivande som talande reportrar (jfr 2.5.1). 
Eftersom många lokalradioreportrar tidigare har arbetat på tidnings
redaktioner har de i det praktiska redigeringsarbetet haft tillfälle att 
lära in dessa textidiom. Textskrivandet betraktas tydligen ofta som ett 
mer eller mindre mekaniskt hantverk. Titeln på den handbok av Öijer 
som jag citerat är belysande: "Hur du snickrar ihop en tidningsartikel." 
Med hjälp av det hyvlade eller ohyvlade virke som händelser och in
tervjuer, bakgrunder etc utgör och med hjälp av arbetsmallarna (spi
ken) fogas den färdiga nyheten i tidningen samman. Jag har i detta 
avsnitt velat visa att det finns skäl att anta att nyhetsinslag i lokal
radion byggs upp på liknande sätt, 

5.5 Nyhetsberättelseschema 

I detta avsnitt presenterar jag ett nyhetsberättelseschema för en ana
lys av nyhetsinslag i lokalradion. Liknande nyhetsscheman har 
använts av främst van Dijk (1983 a, 1983 b, 1984) för att undersöka 
tidningstexter. Hans empiriska underlag härrör från dagstidningars 
utrikesreportage.50 Van Dijk har, med hjälp av ett nyhetsberättelse
schema, analyserat en nyhetshändelse, som fick spridning över hela 
världen: mordet på den libanesiske presidenten Gemayel. Van Dijks 
material utgjordes av ett hundratal tidningar. Avsikten var bland 
annat att ta reda på om nyhetsartiklarna utformas annorlunda i i-
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respektive u-länder. I jämförelse med van Dijks är det nyhetsberättel-
seschema som jag har konstruerat för lokalradionyheter delvis annor
lunda utformat (jfr van Dijk 1984 i bilaga 4). 

Ett nyhetsinslag i radio har många likheter med en nyhetsnotis i en 
dagstidning eftersom båda medierna behandlar ett likartat ämnesin
nehåll (jfr 3.4). Men skillnaderna är också påtagliga. Medarbetarna 
har i regel mindre utrymme till sitt förfogande i en nyhetssändning i 
radio än i tidningarna, där nyheterna tillåts breda ut sig mer i spal
terna. Därigenom får radiotexten en mer komprimerad form. 

Att nyheterna är lokala och inte rikstäckande behöver inte innebära 
några större skillnader för utformningen av ett mer övergripande ny-
hetsberättelseschema. Som innehållsanalysen visade (3.4) liknar lo
kalradions ämnesinnehåll i stor utsträckning dagstidningarnas. Inne
hållet utspelar sig visserligen på en lokal i st f central nivå men rör 
ändå i huvudsak ämnesområden som arbetsmarknad, politik, ekonomi 
osv. Den skillnad som är betydelsefull i detta sammanhang - även 
gentemot lokaltidningar - är dock att lokalradion inte har några utri-
kesnyheter. Nyheter som handlar om företeelser i andra länder kom
menteras i pressen ofta på olika sätt av t ex politiskt viktiga personer 
både i utlandet och det egna landet. 

Att beskriva text i berättelsescheman har en lång tradition, allt 
ifrån Aristoteles till vårt århundrade. Tanken är således ingalunda ny 
att olika texttyper, strukturerade i s k diskurser, kan beskrivas i över
gripande scheman och bilda en viss texttypologi. Det är främst litte
rära berättelser, noveller och dramer som har analyserats i olika be
rättelsescheman (t ex Labov och Waletzky 1967). Inom kognitiv psy
kologi, t ex den gren som sysslar med artificiell intelligens, har berät
telsescheman länge använts för att analysera och beskriva hur våra 
erfarenheter struktureras i kunskap om omvärlden (t ex Rumelhart 
1975). Berättelser och nyhetsrapporter har många textuella egenska
per gemensamma (jfr Thorndyke 1979). Ett schema för nyheter bör 
dock vara mindre fixerat och möjligen mindre detaljerat än ett berät
telseschema för litterära verk (se t ex jämförelsen i van Dijk 
1980:121). 

Den teoretiska ramen för nyhetsberättelseschemat har van Dijk ut
vecklat i en uppsats med titeln "News Schemata" (1985), där han be
skriver schemats s k superstruktur så här: 

Schematic superstructures, thus, are conventional forms that characte
rize a specific discourse genre. They order textual sequencies of senten
ces, and assign specific functions to such sequencies. 

(van Dijk 1985:7) 

Att nyhetstexter är konventionella, i vissa avseenden även stereotypa 
till sin form, kan delvis förklaras utifrån både ett sändar- och ett mot
tagarperspektiv. Sändarperspektivet rör journalisternas arbetssätt. 
Journalister arbetar i regel inom en institution i en professionell pro
cess som frammanar bestämda diskursmönster eller sk textidiom. 
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Dessa mönster underlättar nämligen i hög grad rutinartad textfram
ställning. En sådan kan sägas vara mer eller mindre ofrånkomlig vid 
nyhetsproduktion (jfr fabriksmodellen i 2.5.2). I den teoretiska modell 
som bildar utgångspunkt för denna undersökning (1.6) illustreras det 
av begreppet "mediets tvång" som det förekommer i Maletzkes bild av 
kommunikationsprocessen. 

Det andra perspektivet, som är mottagarens, utgår ifrån att nyheten 
som diskurs betraktad är lätt att känna igen för läsaren eller lyssna
ren. Det beror inte bara på den yttre formen, som t ex layout i rubriker 
och ingresser, utan även på speciella kännetecken som är relevanta för 
just nyhetstextens diskurs. Mottagaren har en bestämd bild av mediet 
(jfr Maletzkes modell i 1.6 och 2.7 om publikbilder). En del av men inte 
hela förklaringen till att lyssnaren identifierar en nyhetssändning kan 
vara den konventionella formen. Ett nyhetsbeättelseschema kan ses 
som ett medel att beskriva den formen. Eller som van Dijk uttrycker 
det: "In other words, news schemata are only part of our implicit know
ledge about news discourse" (1985:10). Därmed antyder han även sche
mats begränsningar, bl a den begränsning av en verklighetsbeskriv
ning som uppkommer när en text tvingas in i ett teoretiskt schemas 
fixerade struktur (jfr diskussionen i 5.7). 

Jag kommer här att tillämpa en liknande metod som van Dijk med 
sin utrikesnyhet. Men syftet med analysen är annorlunda. Medan van 
Dijk söker finna en metod för att beskriva hur en enda nyhet presen
teras i skilda länder är min avsikt att analysera lokalradionyhetens 
uppbyggnad eller s k diskurs. Van Dijk betonar vikten av att denna 
analysmodell prövas på olikartade och större textmassor för att det ska 
bli möjligt att bedöma relevansen i detta sätt att beskriva nyhetstex
ter: 

News discourse, as it appears in news stories in newspapers, television 
programs, or news weeklies, also can be assigned a conventional super
structure. Empirical research on such news discourse schemata is still in 
its initial stage /.../ and systematic descriptive and comparative research 
is necessary to establish the various categories of the 'news' schema, 

(van Dijk 1983:242) 

Nyhetsberättelseschemat i min analys definieras enligt van Dijk med 
termen semantisk makrostruktur, dvs en form av övergripande tema
tisk struktur. Den semantiska makrostrukturen i min textanalys ska 
förtydliga den diskurs som är allmängiltig för ett lokalradioinslag. 
Inom nyhetsberättelseschemat ordnas textens semantiska funktioner i 
kategorier som t ex rubrik, bakgrund osv . 

Textens betydelseinnehåll (s k topics) uttrycks i enskilda makropro-
positioner (se definition av makroproposition i 5.5.2). I schemat klas
sificeras och ordnas makropropositionerna i en viss ordningsföljd, ut
ifrån deras placering inom textens ram, i syfte att bilda en övergri
pande form av diskurs för en nyhetstext i lokalradion. 

De frågeställningar jag söker besvara med analysmetodens hjälp är 
följande: 
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- Hur utformas diskursen i lokalradion, dvs vilka semantiska funk
tioner består nyhetsinslagen av och i vilken ordningsföljd presente
ras de? 

- Finns det skillnader i utformningen av nyhetsdiskursen mellan de 
tre lokalradiostationer som ingår i materialet? 

Utifrån de resultat som denna texttypologiska beskrivningsmodell 
ger diskuterar jag eventuella begriplighetshinder i lokalradions ny
hetsinslag som kan bero på dess diskurs (5.7). 

5.5.1 Nyhetsberättelseschema för analys av lokalradionyheter 

Nyhetsberättelseschemat, i fortsättningen ibland förkortat till nyhets
schemat, har formats som ett träddiagram och är hierarkiskt upp
byggt. Den information som ges på de högre nivåerna är viktigast för 
sammanhanget och för förståelsen av texten. Den informationen får 
också en mer framträdande plats i lyssnarens medvetande än den in
formation som befinner sig på de lägre nivåerna. Principen illustreras 
av nedanstående citat: 

News stories /.../ have a relevance structure. That is, their main sche
matic categories are ordered by communicative importance. So, we first 
have the headline, with the shortest possible summary, then the lead 
with a proper summary, and then we expect the major events constit
uting the 'news' of the day. 

(van Dijk och Kintsch 1983:243) 

Den uppbyggnad av ett nyhetsinslag som summeras i citatet är också 
helt jämförbar med den uppbyggnad av en nyhetssändning som disku
terades tidigare i detta kapitel (5.1). I de enskilda nyhetsinslagen upp
repas alltså den struktur som organiserar hela nyhetssändningen: rub
rik-huvudhändelse-bakgrund/kommentar (-repetition). 

Figur 11 på nästa sida visar det nyhetsberättelseschema som jag har 
använt i analysen av lokalradiospråket.^ 
Man kan på sätt och vis säga att två klassificeringsprinciper blandas i 
schemat. Den ena är textplacering, var i texten de olika seman
tiska funktionerna förekommer i en genomsnittlig nyhet. Detta illu
streras i schemats uppbyggnad av en ordning från vänster till höger 
som motsvarar en tidsaxel, dvs när i nyheten som en viss makropro-
position uppträder. 

Den andra principen som schemat bygger på är vilket seman
tiskt innehåll som finns hos makropropositionen. Avgörande är 
här om makropropositionen presenterar ett innehåll som rör själva den 
inträffade huvudhändelsen eller t ex en kommentar till denna. 

Denna dubbla kategoriseringsprincip gör att kategorierna inte ute
sluter varandra. De makropropositioner som fallit under kategorierna 
"rubrik" och "presentation" har dubbelkodats så att de även förts till 
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Figur 11. Nyhetsberättelseschema fòr analys av lokalradiotexter 

någon av de andra kategorierna beroende på det semantiska innehål
let.52 

Schemat i figur 11 bygger på den händelsestruktur som är gemen
sam for nyhetsinslag oavsett vilket medium de presenteras i. Schemat 
kan ockå kopplas till Findahl & Höijers schema av en händelsestruktur 
(jfr avsnittet om händelsebegreppet 5.3). Hela inslaget kretsar kring 
själva nyhetshändelsen. Plats och inblandade nämns i regel i samband 
med presentationen av huvudhändelsen vars konsekvens bildar en 
egen kategori i analysschemat. Orsaksrelationer däremot kan före
komma inom flera av schemats kategorier (närmare beskrivning i 
5.7). 

Nyheter inleds ofta med en typ av rubrik även i radio. Någon utförlig 
ingress som i tidningstexter förekommer däremot sällan, eftersom det 
inte finns utrymme till det. I stället följer ett slags kort presentation av 
rubriken eller huvudhändelsen. 

Som framgår av figuren placeras inledning och nyhetsberättelse på 
den högsta nivån i schemats hierarki. Rubrik och presentation ingår i 
inledningen medan situation och kommentar är delar av nyhetsberät
telsen. Situationen, dvs själva kärnan i nyhetstexten, förgrenar sig i 
episod och/eller bakgrund. Episoden kan utgöras av antingen huvud
händelse och/eller konsekvens, medan bakgrunden kan vara omstän
dighet och/eller tidigare händelse. I det följande ska jag behandla varje 
kategori för sig genom att beskriva och exemplifiera ur lokalradio
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materialet. Jag har behandlat kategorin bakgrund utförligare för att 
närmare bestämma dess innehåll och ta fram de orsaksrelationer som 
ingår i händelsebegreppet. Därefter följer som tillämpning av nyhets
schemat två analysexempel. 

Beteckningen rubrik brukar i första hand kopplas samman med 
tidningsrubriker, löpsedlar osv. Även lokalradionyheterna i mitt 
material har en form av rubrik i de flesta inslagen. Rubriken sam
manfattar kort huvudhändelsen och utmärks även rent fonetiskt ge
nom att den inledande meningen uttalas med en extra ansats i into
nation och röstläge (beteckningen "rubrikaccent" används av Karl-
Hampus Dahlstedt 1970:27). Rubriken är i regel ganska kortfattad och 
består ibland av ett meningsfragment men för det mesta av en full
ständig mening (jfr kap 7 om meningsbyggnad): 

Norrland i stället för Norge (V 176) 

Hamnen i Norrköping måste byggas ut (O 214) 

I nyhetsinslagen återkommer en typ av fraser i många inslag direkt 
efter rubriken som man skulle kunna kalla en slags presentation. 
Språkligt inleds de med ett formellt subjekt eller ett objekt, ett 'det*. 
Det semantiska innehållet består i regel av en slags presentation av 
rubriken i form av t ex en förklaring eller källhänvisning. Det som 
genomgående utgör ett kriterium för dessa s k presentationer är emel
lertid det inledande 'det som formellt subjekt eller objekt.55 Exemplen 
får belysa vilken typ av konstruktioner som kategoriseras som presen
tationer. De består av endast en mening och följer direkt efter rubriken 
i de inslag de förekommer: 

Rubrik: det nya storbageriet det behövs föratt försöija Gotland med bröd 
i krigstid (G 302) 

Presentation: det var ett nytt argument för statligt stöd som landshövding 
Einar Gustavsson ansåg att regeringen borde ta del av 

(G 303) 
Rubrik: inför riskfriare metoder vid förlossning (V 1133) 
Presentation: det kräver Bertil Orring moderaterna i en motion till lands

tinget (V 1134) 
Rubrik: å så har vi ett meddelande från vägverket (Ö 253) 
Presentation: det gäller färjan över Bråviken (Ö 254) 
Rubrik: på sikt måste det bli nödvändigt med ett samgående mellan Volvo 

och Saab (V 169) 
Presentation: det sa Metalls ordförande Bert Lundin på besök i Umeå i 

helgen (V 170) 

Kategorin situationi nyhetsschemat omfattar huvuddelen av ny
hetsberättelsen, både själva episoden och bakgrunden. Situationen in
nefattar således det mesta av det material som utgör nyhetsberättel
sen. Vid en jämförelse med händelsebegreppet (fig 9 i 5.3) finner vi att 
situationen som övergripande kategori innehåller uppgifter om vad 
som har hänt, när, var och hur det inträffade samt bakgrund och kon
sekvens till händelsen. Orsaksrelationer framgår inte som en enskild 
kategori i nyhetsschemat utan ingår som en del av själva händelse-
strukturen. Uppgifter om varför nyhetshändelsen har inträffat kan 
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förekomma, i den mån sådana uppgifter ges, inom flera olika schema
kategorier, som t ex bakgrund och kommentar. 

H u v u d h ä n d e l s e n  å t e r g e s  i  r e g e l  d i r e k t  i  i n l e d n i n g e n  t i l l  t e x 
ten, i rubriken, ofta i kortfattad och ur någon aspekt vinklad utform
ning. Sedan upprepas den för det mesta i utförligare språklig och in
nehållslig form. Kategorin huvudhändelse innefattar själva skeendet 
eller tillståndet som bildar utgångspunkt för nyhetsinslaget. 

Som tidigare nämnts har de flesta händelser en konsekvens var
för den kategorin finns representerad på samma nivå som huvudhän
delsen i nyhetsschemat. En konsekvens kan också uttryckas mer eller 
mindre indirekt och därför ligga dold, dvs inte formuleras explicit, i 
någon av kategorierna bakgrund eller kommentar. Med konsekvens 
avses en händelses följd, slutsats eller liknande. Verbets tempus är ofta 
futurum eftersom kategorin konsekvens i regel omfattar tänkbara ut
fall av en händelse i framtiden. 

dagens post kan alltså bli något försenad (G 947) 

i Väj a-fabriken kommer då cirka 350 personer att få sysselsättning 
(V339) 

Som vi kan se av de båda exemplen framgår konsekvensen explicit 
genom alltså och då, som en typ av relationsord som binder samman 
händelsen med konsekvensen (jfr Svensson 1981:179 f). 

Kategorin bakgrund innefattar såväl tidigare händelser som de 
omständigheter som behandlas i samband med själva huvudhändel
sen. För att betraktas som tidigare händelse måste det inträf
fade ha hänt inom en längre tidsperiod bakåt i tiden, dvs inte dagen 
innan men däremot t ex veckan före. Oftast rör det sig om längre tidspe
rioder som i följande exempel: 

det var i höstas som Facit varslade 20 anställda om 
uppsägning (Ö 197) 

redan 1976 blev dom boende i Erstorp sjuka (Ö 240) 

O m s t ä n d i g h e t e r  ä r  e t t  v a g t  o c h  m å n g t y d i g t  b e g r e p p  v a r s  e x a k t a  
betydelse är svår att avgränsa. I detta nyhetsschema har det fått in
nebörden 'konsituationella omständigheter', dvs sådant som nämns i 
samband med händelseförloppet men hör till bakgrundsbeskrivningen 
snarare än till själva skeendet. All bakgrundsteckning, som inte rör 
tidigare händelser, faller inom denna kategori. Det är därför en i se
mantiskt avseende omfångsrik kategori som kan innehålla mycket 
olikartat stoff. Det framgår också av exemplen: 

Moderaterna är ett alldeles för litet parti på Gotland för att kunna skicka 
egna valda representanter till riksda'n (G 440) 

i dag är det Gotlands Idrottsförbund som har ansvaret (G 355) 

men fotbollsfolket själv anser sig ha bättre överblick beträffande kvalifi
cering för fastlandsspel (G 356) 

det beror bland annat på att behovet av större lägenheter ökat (V 927) 
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Slutligen återstår kategorin kommentarer. Även det begreppet 
har en vid innebörd. Det har i detta fall avgränsats till att gälla alla 
yttranden, dvs verbala reaktioner från olika inblandade personer samt 
reportrarnas egna utsagor i form av kommentarer till händelseförlop
pet. Denna avgränsning sker till stor del utifrån användningen av s k 
rapportverb eller vad som brukar kallas referatmarkeringar, t ex sä
ger, menar osv. Sådana språkliga formuleringar signalerar kommen
tar. Till kategorin hör också reportrarnas egna kommentarer till ny
hetshändelsen. Även då förekommer vissa uttryck, talarattitydsadver-
bial, som kan vägleda en bedömare, t ex väl, ju, nog och liknande. Ofta 
ger reportern en värdering av det inträffade eller redovisar en förvän
tan. Det första exemplet är tre kommentarer som ingår i ett inslag om 
sömmerskor på en nedläggningshotad fabrik: 

å än så länge har dom jobben kvar (Ö 904) 
men framtiden för dom är oviss (Ö 905) 
fram till i sommar så är väl jobben säkrade i alla fall (O 906) 
men Olle Anderberg menar att behovet är mycket större (Ö 868) 

5.5.2 Makroproposition som enhet 

Termen 'proposition' har flera delvis skilda betydelser inom ämnesom
råden som filosofi, psykologi och språkvetenskap. Inom denna avhand
lings ram nyttjas termen proposition i två olika betydelser. I kap 6 
utgår jag från enheterna hävdad respektive icke-hävdad proposition. 
För att undvika begreppsförvirring har jag i detta kapitel valt termen 
makroproposition som enhet trots att den motsvarar det van 
Dijk och Kintsch benämner proposition (1983:112 f). På detta sätt får 
termen också sin motsvarighet i den syntaktiska enheten makrosyn-
tagm (jfr 7.2) som ofta sammanfaller med den semantiska enheten 
makroproposition. Anledningen är just att makrosyntagmen är en syn
taktisk enhet, medan makropropositionen omfattar en innehållsmäs
sigt avgränsad enhet. En makroproposition består av grundenheter, 
som kallas satsatomer eller mikropropositioner, och bara består av ett 
par ord, t ex ett predikat tillsammans med ett subjekt, som sedan byggs 
ut med bestämningar. Tillsammans bildar de små enheterna, sats
atomerna, en fullständig makroproposition. 

Min teoretiska bakgrund till en avgränsning av makropropositionen 
som enhet är den definition av "proposition" som Van Dijk och Kintsch 
(1983) diskuterar. De gör en genomgång av terminologin inom skilda 
ämnesområden (1983:109 f) och kommer bl a fram till följande: 

In rather rough terms, then, we can say that a proposition is usually 
taken as the meaning of a (declarative) sentence. This meaning has a 
composite nautre: It is a construction of the meanings of the component 
expressions - the words or phrases of the sentence. /.../ To cut short a long 
discussion, we will abstractly take a proposition as an intensional unit, 
corresponding to the meaning of a sentence in linguistic theory, and to 
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the conceptual representation of a sentence in a cognitive model of 
language comprehension. 

(Van Dijk & Kintsch 1983:112) 

Van Dijk och Kintsch beskriver sitt begrepp "proposition" som "det som 
omfattas av betydelseinnehållet /meaning/ i en deklarerande mening 
(sentence)". Betydelseinnehållet är sammansatt av betydelserna i de 
uttryck som ingår i propositionen. Med utgångspunkt i definitionen 
från van Dijk och Kintsch har jag definierat makroproposition på föl
jande sätt. 

Med makropropositon menar jag en semantiskt baserad enhet som 
oavsett syntaktisk konstruktion omfattar det som innehållsmässigt 
hör samman. Precis som van Dijks definition är den här definitionen 
problematisk. Det är svårt att mer precist avgränsa begreppet. Efter
som avgränsningen bygger på textens innehåll får definitionens anvis
ningar mer karaktären av rättesnöre än av regler. 

Utgångspunkt för avgränsningen utgör satsatomen som en betydel
sekärna med mer eller mindre utbyggda bestämningar. Makropropo
sitionen inbegriper således en betydelsemässigt omfattande enhet där 
satsatomen bara bildar kärnan. Den fullständiga, semantiskt base
rade, konstruktionen med en utbyggd kärna som består av flera sats
atomer med subjekt, predikat och olika bestämningar avgränsar mak-
ropropositionen. Makropropositionen är sammansatt av flera proposi
tioner (jfr van Dijk 1983). Ofta sammanfaller makropropositionen med 
makrosyntagmen. En makrosyntagm kan emellertid innehålla fler än 
en makroproposition som på ett ytspråkligt plan ordnas i sam- och 
underordnade satser. En makroproposition kan också bestå av två 
makrosyntagmer, t ex en inteijektionsmakrosyntagm tillsammans 
med en meningsmakrosyntagm.54 

För att inte fastna i en alltför abstrakt diskussion om definitionen av 
begreppet makroproposition ska jag belysa hur jag använt makropro
positionen som enhet utifrån exempel ur materialet: 

det skriver landshövdingen Einar Gustavsson till riksdagens trafikut
skott å bjuder in till överläggningar på Gotland i början på maj 
(G 242) 

Ria-verksamheten, som hittills har hållit till på Träff-punkten vid Guta-
vallen, vill nu utveckla sin verksamhet till att omfatta alkohol- och nar-
kotikaskadade familjer å behöver alltså bidrag till lokaler för den verk
samheten (G 248) 

I det första exemplet ingår det två makropropositioner i makrosyntag
men; - att landshövdingen skriver till trafikutskottet - och att han 
bjuder in till överläggningar osv. Subjektet är gemensamt för dem 
båda. Semantiskt innehåller makrosyntagmen två innehållsligt 
avgränsade delar, därav två makropropositioner. Det andra exemplet 
visar en makrosyntagm som rymmer tre olika innehållsuppgifter och 
därför bildar tre makropropositioner; - att Ria-verksamheten vill ut
veckla sin verksamhet - att den hittills har hållit till på Träffpunkten -
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och att den behöver bidrag. De flesta makrosyntagmerna i materialet 
innehåller dock en enda makroproposition: 

dom som löper störst risk för att drabbas av gasen är sådana som bor i hus 
byggda i så kallad blå betong (Ö 15) 

I denna makrosyntagm kan vi urskilja två uppgifter som utgångs
punkt för det semantiska innehållet. De är båda innehållsmässigt fast 
sammanhållna varför helheten överordnas som princip och därför bil
dar makrosyntagmen en enda makroproposition. Min strävan har va
rit att i tveksamma fall hellre se till helheten än till delarna. När jag 
har tvekat i avgränsningen av makropropositionerna har således den 
större enheten varit vägledande. 

5. 5. 3 Två analysexempel 

Jag ska nu med två exempel åskådliggöra hur nyhetsschemat tilläm
pas på textanalys. Det första analysexemplet kan sägas vara en typisk 
lokalradionyhet, särskilt för Radio Västerbotten som täcker ett norr
landslän. Det behandlar nämligen lokaliseringsstöd. Inom detta äm
nesområde, lokaliseringspolitik, får kategorin konsekvenser en viss 
betydelse. Ett lokaliseringsbeslut leder oftast till någon form av kon
sekvens för en ort: 

1 Länsstyrelsen tycker att Boliden Metall ska få lokaliseringsstöd till 
en ny rostugnsanläggning 

2 trots att Boliden Metall söker lån med drygt 19 miljoner kronor har 
bidrag med 4 miljoner så kommer det inte att bli några nyanställ
ningar 

3 i stället räddas 400 arbetstillfällen vid Rönnskärsverken om man får 
lokaliseringsbidraget 

4 den nuvarande rostugnsanläggningen har dömts ut av yrkesinspek
tionen 

5 som har sagt att ugnen inte får användas efter den 1 april nästa 
år 

6 Länsstyrelsen tycker därför att Boliden Metall ska få lokaliserings
stöd eftersom sysselsättningen är så pass liten i Västerbotten 

7 ärendet går nu till Arbetsmarknadsstyrelsen som ska yttra sig 
8 å till sist blir det regeringen som får besluta 

rubrik huvudhän-
1 delse 

1 

konse- tidigare 
kvens händelse 
2,3 4 

bakgrunds- kommentar 
omständig
het 5,7,8 
6 
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Huvudhändelsen presenteras som en rubrik.55 Därefter (2,3) får vi 
veta eventuella konsekvenser av händelsen. Verbets tempus, futurum, 
kommer att, förtydligar innehållet. Här ser vi ett exempel på hur den 
ytspråkliga formen hjälper den som analyserar texten att klassificera. 
I exemplet refereras det därefter (4) till en tidigare händelse som har 
lett till ett uttalande. Ett sådant klassificeras alltid som en kommentar 
även om det bara består av en som-sats som i det här fallet. I den sjätte 
makropropositionen får vi en del bakgrundsmaterial i form av omstän
digheter som är orsaksrelaterade till händelsen. Sist i nyheten (7,8) 
kommenterar reportern den fortsatta gången för detta ärende. På det 
sättet liknar detta nyhetsinslag det föregående genom att det avslutas 
med en kommentar om framtida händelser. 

Detta exempel kan diskuteras. Den fjärde makropropositionen be
traktas som en tidigare händelse. Här är det dock svårt att ange något 
tidsperspektiv eftersom det inte framgår klart i texten. Den logiska 
slutledningsförmågan hos den som analyserar tillsammans med tex
tens sammanhang får emellertid tala för att klassificeringen är rik-
tig. 

Det andra analysexemplet, från Radio Östergötland, handlar om ut
bildning. 

1 nu ska frågan om ett gymnasium i södra Östergötland utredas 
igen 

2 dom tre kommunerna Valdemarsvik, Åtvidaberg å Kinda har ju va
rit oense om var gymnasiet ska placeras 

3 alla vill ha gymnasiet i sin egen kommun 
4 lösningen kan nu bli att dom tre kommunerna får var sitt gymnasium 

ett minigymnasium som eventuellt kan kombineras med vuxen
utbildning å AMS-utbildning 

5 utredningen ska nu titta på det alternativet 
6 men enligt nuvarande regler finns det inte tillräckligt med elever i 

kommunerna för att dom ska få var sitt gymnasium 
7 hittar inte utredningen någon lösning får eleverna fortsätta att åka 

till skolorna i Linköping å Norrköping 

rubrik huvudhän-
1 delse 

1,5 

konse- tidigare 
kvens händelse 
4,7 2 

bakgrunds- kommentar 
omständig- 3 
het 
6 
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I inledningen av texten hänvisar reportern till frågan som om den 
har behandlats tidigare. Detta är ett problem vid en sådan här typ av 
undersökning eftersom materialet är begränsat till en kort tid. Det kan 
därför ibland vara svårt att bedöma vad som är aktuell händelse och 
vad som är bakgrundsmaterial. Det som har varit vägledande i sådana 
fall är hur informationen presenteras (jfr 6.3 om ny information). Of
tast framgår det av formuleringarna vilka propositioner som bildar 
bakgrundsmaterial. I detta exempel har vi ett "igen" och ett "ju" som 
vägvisare. Huvudhändelsen är att en utredning ska utreda frågan om 
ett gymnasium. Den typen av händelser som består av en slags icke
händelser, dvs att inget konkret har inträffat utan att något endast 
aktualiseras, är vanliga bland nyheter såväl på riks- som lokal nivå. 
Textens innehåll kommer till viss del att utgöras av bakgrundsmate
rial (2,6) och till viss del av spekulationer om eventuella konsekvenser 
(4,7) ifall huvudhändelsen skulle inträffa inom en snar framtid. De 
enda kategorier som kan klassificeras dubbelt i denna analys är den 
inledande rubriken samt den därpå följande presentationen (jfr 5.5.1). 
Rubriken består nästan uteslutande av huvudhändelsen i en koncent
rerad formulering. Presentationen formar en slags bakgrund till den 
inledande rubriken. Där presenteras vem som har sagt något, vad rub
riken syftar på osv. 

5.5.4 Textanalysens tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten i undersökningen har jag genomfört ana
lysen av texterna i två omgångar, oberoende av varandra med ett tid
sintervall av en månad. Därefter har jag jämfört resultatens överens
stämmelse och justerat i de fall det har varit nödvändigt. 

Tio texter, som av olika anledningar orsakat extra svårigheter att 
klassificera har även bedömts av Olle Findahl vid Sveriges Radios 
Publik- och programforskningsavdelning. För 90 av 96 makroproposi-
tioner visade sig våra resultat stämma överens. Liksom Gunnel Käll
gren (1979:61) kunde jag också konstatera att det även rådde överens
stämmelse om vilka kategoriseringar som var problematiska. De sex 
avvikande bedömningarna har främst gällt kategorierna bakgrund 
och kommentar där jag har låtit det faktum att en makroproposition är 
formulerad som en rapportsyntagm56 överordnas och därför klassifice
ras som kommentar. Om vi förutsätter att de klassificeringar jag inte 
bedömt som problematiska, och själv utfört enligt ovan, är riktiga, så 
kan därmed tillförlitligheten i undersökningen sägas vara någorlunda 
tillfredsställande. 

Några egentliga beräkningar av reliabiliteten har jag inte utfört. 
Hans Strand (1983) har behandlat tillförlitlighetsproblemet vid gram
matisk analys. Han påpekar dock att det sällan förekommer några 
reliabilitetsberäkningar vid språkliga textanalyser. Enligt Findahl 
och Höijer bör man kunna kräva en diskussion och bedömning av ana
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lysens tillförlitlighet, även om det inte kan bli fråga om reliabilitets-
beräkning (1984:126). 

Särskilt svåra att analysera har vissa nyhetstexter varit p g a att de 
antingen varit långa eller osammanhängande. De längre nyhetsinsla
gen innehåller långa utvikningar som ibland har varit problematiska 
att placera in bland schemats kategorier. Texter som mer eller mindre 
saknar sammanhang har likaså varit brydsamma. Dessa bildar dock 
en minoritet i hela materialet varför problemen har varit överkomli-
ga.37 

I enskilda fall förekommer det att de uppställda kriterierna för klas
sificeringen inte räcker. Som i all språklig analys, särskilt den sem
antiskt baserade, kan det uppstå komplikationer och tveksamma fall 
som inte går att förutse. Det beror helt enkelt på att språket är ett öppet 
system vars variationsrikedom är näst intill oändligt. Förtrogenhet 
med materialet, en viss språklig analysvana samt intuition och sunt 
förnuft har då varit vägledande för olika bedömningar. 

5.6 Textanalys 

Sammanställningen av textanalysens resultat sker i två steg. Det förs
ta beskriver fördelningen av makropropositioner på nyhetsschemats 
olika kategorier. Denna beskrivning gäller det sammanlagda antalet 
makropropositioner i alla nyhetstexter i hela materialet, 181. Därefter 
presenteras materialet uppdelat på de tre undersökta lokalradiosta
tionerna. Presentationen görs på makropropositionsnivå. 

Det andra steget av resultatredovisningen försiggår däremot på 
textnivå. De 181 texter som ingår i undersökningen har olika längd allt 
ifrån 2 ända upp till 80 makropropositioner. För att kunna jämföra 
fördelningen av olika kategorier av makropropositioner inom dessa 
texter har jag delat in dem i tre grupper efter antal makropropositio
ner, dvs textlängd; korta, medellånga och långa. I analysen på textnivå 
har jag endast koncentrerat mig på de medellånga texterna. Att ana
lysera och jämföra texternas uppbyggnad, deras diskurs, vore orimligt 
utan att ta hänsyn till inslagens längd. 

5.6.1 Makropropositionsprofiler 

I figurerna 12 och 13 nedan visas det första steget i analysen, den pro
centuella fördelningen av samtliga makropropositioner i hela mate
rialet på schemats skilda kategorier. Resultatet kan beskrivas som en 
genomsnittlig texttypologi för hela lokalradiomaterialet. 

Av 181 texter sammanlagt har 131 rubriker (72 %). 50 texter 
(28 %) har även en presentatio n.38 Det är således mycket vanligt 
att även nyhetsinslag i lokalradion inleds med en formulering i rubrik
form. När man lyssnar på dessa nyhetsinslag med rubrik hörs det att 
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Presentation^ 
28% À 

Rubrik 
721 

Figur 12. Andelen texter med rubrik och presentation. 

reportern tänkt sig inledningsfrasen som en typ av intresseväckande 
rubrik. 

I radiotexter förekommer det däremot inga ingresser som i tidnings
artiklar. Påfallande ofta inleds den andra makropropositionen med ett 
'def som följs av en sorts presentation av rubriken, t ex källangivelser 
etc. I närmare en tredjedel av texterna förekommer den här typen av 
presentation. Dess uppgift är att närmare precisera en kortfattad rub
rik eller att utförligare förklara den (se exemplen i 5.5.1). 

I figur 13 nedan redovisas den procentuella fördelningen av de åter
stående kategorierna i nyhetsschemat i hela lokalradiomaterialet: 

Nyhets
berättelse 

100% 

Situation 
68% 

Kommentar 
32% 

Episod 
35% 

Bakgrund 
33% 

Huvud
händelse 

301 

Konsekvens 
5% 

Tidigare 

hände1 se 

7% 

(Oraständ ighet 
26% 

Figur 13. Makropropositionernas fördelning på nyhetsschemats kategorier. 
Procent 
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För vaije kategori i figur 13 redovisas den procentandel av totala 
antalet makropropositioner som kategorin utgör. Som vi kan se består 
nyhetsberättelsen i lokalradion till mer än två tredjedelar av själva 
situationen, medan ca en tredjedel utgör kommentarer. Situa
t i o n e n s  b å d a  t r e d j e d e l a r  f ö r d e l a r  s i g  p å  e  p  i  s  o  d  o c h  b a k g r u n d .  A v  
e p i s o d p r o p o s i t i o n e r n a  h ö r  m a j o r i t e t e n  t i l l  k a t e g o r i n  h u v u d h ä n 
delse och endast ett fåtal till konsekvenser. Som framgår av 
figuren är det mindre än en tredjedel av alla makropropositioner som 
handlar om själva huvudhändelsen. Den relativt sett största andelen 
består i stället av bakgrund eller kommentar. Av bakgrunds
propositionerna är det framför allt omständigheter som berörs. 
Den kategorin samlar en stor del av de makropropositioner som inte 
direkt berör händelsen utan som kan ses som en slags beskrivningar av 
konsituationen. Återblickar på tidigare händelser förekommer 
relativt sett sällan i lokalradions nyhetsmaterial. Om det ges en åter
blick görs det i regel bara en gång och därför blir den procentuella 
andelen låg. 

Kommentarer är vanliga i nyhetsspråk. Jan Svensson fann i sin un
dersökning av språket i radio och tv att man i radions sändningar 
återger andras yttranden i högre grad än i TV (1981:126). Det leder till 
att denna kategori blir jämförelsevis omfattande. 

Kommentarerna innehåller även många spekulationer om den 
framtida utvecklingen av en händelse, vilket kommer till uttryck i 
verbets tempus som ofta är futurum. Oftast framgår det också av for
muleringarna att reportern lägger in egna kommentarer i en nyhets
berättelse, särskilt i slutet av texten. I kommentarer kan också skilda 
värderingar framskymta genom t ex urvalet av uttalanden. De kom
menterande makropropositionerna innehåller stoff som inte direkt hör 
till händelsens skeende utan snarare till bedömningen av händelsen. I 
den kommenterande delen av ett nyhetsinslag talas det om det inträf
fade, inte att det har inträffat något. 

De makropropositioner som inte karaktäriseras som kommentarer 
är i stället mer direkt knutna till själva huvudhändelsen i nyheten. 
Ofta återkommer reportern till händelsen med vissa avbrott för bak
grundsbeskrivningar och kommentarer. Huvudhändelsen utvecklas 
genom inslaget, mer fakta fogas till allt eftersom. 

Ett fåtal händelser leder till uttalade konsekvenser, ofta då i form av 
spekulationer. Andelen makropropositioner som klassificerats som 
konsekvenser är som vi kan se i figuren förhållandevis liten. Den hu
vudsakliga anledningen är att en konsekvens i regel omtalas endast en 
gång i vaije text i likhet med rubriken och även i viss mån kategorin 
tidigare händelser (jfr 5.5.1). Mer eller mindre uttalade konsekvenser 
kan emellertid även förekomma i kommentaren, presenterade som t ex 
uttalanden av någon inblandad. 

Bakgrunden uttrycks i vissa makropropositioner, dock förhållande
vis sällan, i form av tidigare händelser, som har anknytning till den 
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nuvarande på något sätt. En nyhet i lokalradion grundas ofta på en 
mindre del av en lång händelsekedja. I själva huvudhändelsen, som 
föranleder nyhetsinslaget, kan något ha aktualiserats samma dag men 
i själva verket har händelsen pågått en längre tid. Därigenom finns det 
anledning för reportern att gå bakåt i tiden och påminna lyssnarna om 
vad som har hänt tidigare i samma ärende. Att procentsiffran här är 
låg har delvis sin förklaring i att det sällan finns anledning att åter
komma mer än en gång till en tidigare händelse. Däremot kan det 
förekomma fler än en sådan tidigare händelse som omnämns inom 
samma nyhetsinslag. 

Att bakgrunden till nyhetshändelsen utgörs av konsituationella om
ständigheter är förhållandevis vanligt i materialet. 26 % av makro-
propositionerna hör till den kategorin. Allt som hör till omständighe
terna kring själva huvudhändelsen faller in i denna kategori. Omstän
digheter som på något sätt har med händelsen att göra utgör således 
mer än en fjärdedel av makropropositionerna. 

Efter att ha sett hur makropropositionerna fördelar sig i hela mate
rialet ska vi nu betrakta materialet uppdelat på de tre undersökta lo
kalradiostationerna. I tabell 6 nedan kan vi se hur kategorierna, 
undantagandes rubrik och presentation, fördelar sig mellan stationer
na: 

Tabell 6. Makropropositionsprofil fördelad på stationer i hela nyhetsmaterialet. 
Procent. 

MAKROPROPOSI Gotland Väster Öster Totalt 
TIONSPROFIL botten götland 

HÄNDELSE 41 31 22 30 
KONSEKVENS 4 7 3 5 
BAKGR-TIDIGARE 6 5 11 7 
BAKGR-OMST 25 28 22 26 
KOMMENTAR 24 30 41 32 

Summa 100 101 99 100 

n 263 752 425 1440 

Sign. p<0.001 chi2 = 63.6 (8 fg) 

Tabell 6 visar att materialet från de tre stationerna fördelas olika 
främst i fråga om två av nyhetsschemats kategorier, händelse och kom
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mentar. Radio Gotland har en större andel händelsepropositioner och 
en mindre andel kommenterande makropropositioner än de båda övri
ga stationerna. Även Radio Östergötland uppvisar skillnader genom 
att ha en större andel bakgrundspropositioner i form av tidigare hän
delser än de två andra stationerna. Dessutom har Radio Östergötland 
en avsevärt högre andel kommenterande makropropositioner än de 
båda övriga stationerna. 

För att få en ännu tydligare bild av makropropositionernas fördel
ning inom texterna har jag i nästa avsnitt utfört analysen av schemats 
kategorier med texterna som analysenheter. På så sätt kan vi följa den 
nyhetsdiskurs som är den mest framträdande i lokalradiomateria
let. 

5. 6.2 Nyhetsdiskursanalys 

I det andra steget i resultatredovisningen som försiggår på textnivå 
studerar vi diskursen hos de medellånga texterna. För att få nyhets
texterna jämförbara sinsemellan och mellan stationerna har jag valt ut 
de medellånga texterna, dvs de som innehåller 5-8 makropropositio
ner. Dessa utgör fler än hälften av alla texterna, motsvarande 54 % av 
samtliga texter i hela materialet.55 Av den anledningen har jag valt att 
studera just den textlängden. 

I analysen har jag inom gruppen av medellånga texter (97 st) var för 
sig undersökt de texter som har lika längd, dvs samma antal makro
propositioner. I dessa texter har fördelning och placering i texten mel
lan episod-, bakgrunds- och kommentarpropositioner studerats. 

För vaije station återger figuren fyra diagram, ett för vardera text
längderna 5, 6, 7 och 8 makropropositioner. Staplarna i diagrammet 
visar i tur och ordning makropropositionernas placering i texten som 
förstapropositioner, andrapropositioner osv. De tre staplarna i figuren 
anger den relativa fördelningen av makropropositioner på nyhetssche
mats kategorier episod, bakgrund och kommentar. 

För att få resultaten mer översiktliga i nyhetsschemat redovisar jag 
dem på schemats näst lägsta nivå. (Inledningens fördelning av makro-
propositionerna rubrik och presentation återges i en särskild figur 12 
ovan.) Resultaten presenteras nedan i följande kategorier: episod, bak
grund och kommentar. I kategorin episod (E) ingår således både 
händelse och konsekvens, i kategorin bakgrund (B) såväl tidigare 
händelse som omständighet. Kategorin kommentar (K) har samma 
innehåll som tidigare. 
Vi ska bölja med att betrakta figuren mer översiktligt, dvs den totala 
fördelningen av makropropositionerna oberoende av eventuella skill
nader mellan lokalradiostationerna. Det är direkt slående att text
längden inte tycks spela någon roll för texternas uppbyggnad. Oavsett 
hur många makropropositioner som ingår i texten finns ett likartat 
mönster, en slags mall för vilka makropropositioner som är domine-
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Text med 5—propositioner Text med 5—propositioner 

RADIO GOTLAND RADIO VÄSTERBOTTEN 

Placering av propositioner Placering av propositioner 

Text med 5—propositioner 

RADIO ÖSTERGÖTLAND 

Placering av propositioner 

Figur 14. Makropropositionernas fördelning på kategorierna episod, bakgrund 
och kommentar i de medellånga texterna. 

rande i olika delar av texten. Denna mall eller diskurs kan i korthet 
beskrivas på följande sätt. Episodpropositionerna dominerar helt i tex
ternas inledning. I mitten av texterna är det mest framträdande mön
stret att bakgrunds- och kommentarpropositionerna utgör en majori
tet. I de flesta diagrammen kan vi också se att andelen episodpropo
sitioner är som lägst i mitten av texterna för att därefter öka något igen 
i de avslutande makropropositionerna. 

Andelen makropropositioner som beskriver bakgrund ökar mot mit
ten av texterna - den utgör där ca 50 % - för att därefter avta. Kom
mentarernas andel har en något jämnare spridning över texten. Två 
klara tendenser är dock synliga. För det första utgör kommentarerna 
en mycket stor andel, i flera fall en majoritet, av alla textlängders 
andrapropositioner och sistapropositioner. För det andra tycks kom-
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Text med 6—propositioner Text med 6—propositioner 
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Text med 6—propositioner 

RADIO ÖSTERGÖTLAND 
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Placering av propositioner 

Figur 14. Makropropositionernas fördelning på kategorierna episod, bakgrund 
och kommentar i de medellånga texterna. 

mentarerna utgöra en något mindre andel i den längsta texttypen inom 
gruppen 8 makropropositioner. 

Att nyhetstexten i lokalradion har denna diskurs har sin naturliga 
förklaring i att en nyhet i regel omtalar en händelse vars skeende är det 
mest centrala och därför nämns inledningsvis (jfr van Dijks relevans
ordning 5.5.1). Nyhetstextens funktionella uppgift är att berätta om 
händelsen, belysa den och kritiskt granska den. För att det inträffade 
inte ska sväva i ett tomrum krävs en bakgrundsbeskrivning. Denna 
placerar händelsen i sitt sammanhang. Efter bakgrundsteckningen är 
det ofta på sin plats att kommentera det som har hänt. Det gör repor
tern själv ibland men för det mesta får det formen av ett refererat ut
talande med källangivelse, i regel mot slutet av inslaget. 

Inom kommentaren kan händelsen således värderas och bearbetas 
ytterligare. Kravet på objektivitet och allsidig belysning leder ofta till 
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Text med 7—propositioner Text med 7—propositioner 

RADIO GOTLAND 

Placering av propositioner 

RADIO VÄSTERBOTTEN 

Placering av propositioner 

Text med 7—propositioner 

RADIO ÖSTERGÖTLAND 

W 
Placering av propositioner 

Figur 14. Makropropositionernas fördelning på kategorierna episod, bakgrund 
och kommentar i de medellånga texterna. 

att en reporter låter fler än en inblandad komma till tals för att få fram 
den rätta balansen i inslaget. En kommunalpolitiker kan t ex uttala 
sin mening om det inträffade. Men en lokalradioreporter kan också 
använda sig av ett språkrör för att vinkla händelsen på något sätt. 
Genom att låta en inblandad uttala sig direkt eller indirekt i en kom
mentar behöver reportern själv inte stå som ansvarig för innehållet i 
det sagda. Kommentaren kan få relativt stort utrymme i ett nyhets
inslag vilket resultaten också visar (se figur 13), över 30 % av propo
sitionerna. 

På det här sättet stöps själva nyhetshändelsen som i en gjuten form, 
kan det tyckas. Det visar sig gälla även för lokalradionyheter med 
vissa variationer. De journalistiska textidiom, som jag berörde inled
ningsvis i detta kapitel (5.4) kan utifrån dessa resultat sägas ha rele
vans. Det föreligger nämligen ett genomgående, fast diskursmönster i 
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Text med 8—propositioner Text med 8—propositioner 
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Figur 14. Makropropositionernas fördelning på kategorierna episod, bakgrund 
och kommentar i de medellånga texterna. 

uppläggningen av nyhetstexterna i materialet, mätt utifrån de kate
gorier som ingår i ett nyhetsberättelseschema för lokalradion. 

Figur 14 visar även vad textens längd och stationstillhörighet kan 
ha för inverkan på detta diskursmönster som vi har lagt märke till i 
hela materialet. Om vi granskar vaije textlängd för sig finner vi att 
"femmorna" har en ganska likartad procentuell fördelning och place
ring av makropropositionerna i texten vid en jämförelse mellan de tre 
lokalradiostationerna. Ett fåtal av texterna börjar visserligen med 
bakgrund eller kommentar, men flertalet följer det gängse mönstret 
med en episod placerad som första makroproposition. Episoden åter
kommer då särskilt i slutet av texterna. Radio Östergötland har en 
något mindre andel av episoder men en större andel bakgrund och 
kommentar än de två övriga. 

Av "sexorna" har framför allt Radio Gotland en högre koncentration 
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av episodpropositioner i början av texterna, medan Radio Östergötland 
främst i början har den största andelen bakgrund och kommentarer. I 
Radio Västerbottens texter återkommer episodpropositionerna genom
gående liksom i Radio Gotlands texter, även i slutet. Som andra makro-
proposition i texten utgör kommentaren en relativt stor andel i både 
Radio Västerbottens och Radio Östergötlands texter, vilket för övrigt 
gäller för samtliga textlängder. Likaså ökar andelen kommentarer 
mot slutet av texterna hos alla tre stationerna. 

Den profil som "sjuorna" bildar varierar en del mellan de tre statio
nerna. Återigen har vi den största koncentrationen av andelen episod
propositioner i början av texterna hos Radio Gotland. Vid en jämförelse 
har Radio Östergötland en större andel bakgrundspropositioner fram
för allt i mitten och mot slutet av texterna. Radio Västerbotten däremot 
har en något jämnare profil genom texterna med ungefär lika stora 
andelar av de tre kategorierna. 

Av de längsta texterna, dvs "åttorna" i denna indelning av materia
let, har Radio Västerbotten och Radio Östergötland likartade profiler, 
medan Radio Gotland avviker något genom att ha en större andel epi
sodpropositioner i mitten. Alla tre stationerna har förhållandevis stor 
andel bakgrundspropositioner. Andelen kommentarer är minst i Radio 
Gotland, där de dock förekommer mot slutet i texterna. 

Textlängd, i form av antal makropropositioner inom gruppen medel
långa texter, inverkar inte, som man också kunde vänta sig, i någon 
större utsträckning på fördelningen av schemakategorierna. Det fram
går av figur 14. Varje längd uppvisar i stället ett likartat diskursmöns
ter. Däremot kan vi lägga märke till vissa skillnader mellan de tre 
lokalradiostationerna. Radio Gotland visar genomgående på en större 
andel episodpropositioner och Radio Östergötland en större andel bak
grundspropositioner. Radio Västerbotten följer i stort sett totalprofi
len. Skillnaderna framgår inte inom varje textlängd men tendensen är 
ändå tydlig. 

Att diskutera och förklara dessa skillnader låter sig bäst göra om vi 
erinrar oss de tre stationernas ambitioner och målsättningar, som de 
kommer till uttryck i bl a deras programförklaringar och enkätsvar (jfr 
kap 2.5.3). Radio Gotland skriver där att de vill dyka upp överallt på ön 
med sina mikrofoner och skildra allt som händer. De gotländska med
arbetarna har en tydligt uttalad ambition som kan beskrivas som hän-
delseinriktad. Detta kan tänkas leda till att Radio Gotlands nyhetsin
slag innehåller en större andel episodpropositioner än de två övriga 
stationernas. På den gotländska lokalredaktionen koncentrerar man 
sig således något mer på själva nyhetshändelserna. Radio Västerbot
ten följer totalprofilen i stort sett, vilket kan förklaras av att den sta
tionen är den mest traditionella av de tre. Radio Västerbottens med
arbetare uttrycker t ex tveksamhet till eventuella skillnader gentemot 
rikseterspråk. 

Radio Östergötlands ambitioner (2.5.3) handlar i huvudsak om med
arbetarnas önskan att vara begripliga. De vill nå ut till sina lyssnare 
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med sin nyhetsinformation, även till de s k eftersatta grupperna. Radio 
Östergötland är den station av de tre undersökta som i sin program
förklaring tydligast ger uttryck för mottagarrelevansen, dvs i det här 
fallet hänsynen till lyssnarna. Den inriktningen kan vara förklaringen 
till att just denna station uppvisar en större andel bakgrundsproposi
tioner än de två andra. Önskan att få alla att förstå nyheterna leder 
möjligen till mer omfattande bakgrundsteckningar, som i sin tur in
nebär längre nyhetsinslag. 

Huvudresultatet är således att nyhetsinslagen, i stort sett oberoende 
av station och delvis frånsett längd, följer en mycket standardiserad 
mall. Efter det att händelsen, episoden presenterats följer en bak
grundsbeskrivning och därefter kommenteras hela inslaget i slutet. 
Att det här är en förenklad beskrivning framgår också av diagrammen 
i figur 14, där vi t ex kan se att händelsepropositionerna återkommer 
igenom inslaget. Det beror främst på att det ofta finns anledning att för 
sammanhangets skull återanknyta till huvudhändelsen allteftersom 
inslaget utformas. På så sätt varvas delvis de skilda kategorierna i 
schemat genom nyhetstexten. 

Ett annat huvudresultat är att en kommentar ofta följer efter en 
rubrik. Detta visar sig i figur 14 genom att den andra makroproposi-
tionen i ordningen i stor utsträckning oavsett längd och station består 
av kategorin kommentar i schemat. De två första makropropositioner-
na i texterna tillhör inledningen, om inslaget inleds med en rubrik. 
Den andra makropropositionen är då ofta en presentation av huvud
händelsen. Eftersom rubrik och presentation även klassificeras som en 
del av nyhetsberättelsen dubbelkodas dessa båda kategorier. Presen
tationen består oftast av en kommentar utformad som en typ av käll-
angivelse. 

Diskursen kan med vissa variationer sägas följa samma mönster hos 
alla tre stationer. Profilerna visar emellertid även på några skillnader 
mellan stationerna. Som exempel kan nämnas att Radio Gotlands tex
ter avviker med sin större andel episoder och Radio Östergötland med 
sin större andel bakgrund och kommentarer. Vi kan också av resulta
ten se att ju längre texterna är desto större andel har de av bakgrund 
och kommentar. Andelen episodpropositioner ökar inte i samma ut
sträckning. 

5.7 Textanalysens relevans 

Den nyhetsdiskurs jag funnit i min undersökning av lokalradiosänd
ningar har stora likheter med den som van Dijk (1984) fann vid studier 
av internationella nyheter i tidningstexter. Likheten gäller det van 
Dijk kallar relevansordning, dvs att det viktigaste presenteras först i 
rubriken, därefter bakgrund och kommentar och sedan tillbaka sam
ma väg i schemat på nästföljande nivå (se figur 13). Det skulle i så fall 
tala för att det finns en mycket fast diskurs för nyheter i allmänhet, 
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oavsett om de presenteras i radio eller i tidningar. Kontrollerade ana
lyser av utformningen av olika slags nyheter i olika medier skulle 
kunna ge svar på den frågan. 

Van Dijk behandlar även mottagarperspektivet och understryker 
att mottagarna själva i det kognitiva medvetandet organiserar nyhets
innehållet i enlighet med en struktur som ligger i nyhetsberättelse-
schemat. Den bakomliggande tanken med att upprätta ett schema för 
nyhetsberättelser är att läsarna eller lyssnarna är så vana vid att ny
hetstexter har en viss struktur att de helt enkelt förväntar sig att ny
heterna ska presenteras på ett visst sätt. Antagandet blir då att vaije 
nyhetskonsument vet att en nyhet är utformad på ett speciellt vis och 
därför lägger märke till om den mallen skulle förändras på något sätt. 
Nyhetsberättelseschemat skulle således ha någon typ av motsvarighet 
i människors medvetande. Det sistnämnda har emellertid ifrågasatts 
av Findahl & Höijer (1984:189). 

Det är givetvis svårt att veta något om den psykologiska relevansen 
hos strukturella beskrivningar av det slag som jag har använt i ana
lysen av nyhetstexternas uppbyggnad. Visserligen kan man rent 
allmänt säga att människor behandlar den information som de tar 
emot i relation till olika typer av mentala strukturer (Hård af Seger
stad 1983:227 f). Thorndyke (1979:110) kommer fram till slutsatsen att 
människor kan välja mellan åtskilliga alternativa strukturer. Detta 
tycks också ganska klart gälla på så sätt att mottagarna/lyssnarna/ 
tittarna använder innehållsspecifika överordnade strukturer för att 
förstå innehåll i nyheter (Findahl & Höijer 1984:181-189). Det är där
emot mer tveksamt om den typ av generell nyhetsstruktur som jag har 
illustrerat i detta kapitel har någon direkt motsvarighet i människans 
sätt att behandla nyhetsinformation. Frågeställningar kring det sist
nämnda kräver studier som mer inriktar sig på mottagarna än vad som 
hittills skett. Analysschemat är sålunda mer att se som en modell för 
beskrivning och avtäckning av diskursen i nyhetsrapportering än en 
teoretisk modell över människors system för behandling av nyhetsin
formation (jfr Findahl & Höijer 1982). 

Hos såväl sändare som meddelande och mottagare finns en rad för
utsättningar eller krav som kan sättas i samband med förståelse av 
innehåll i nyheter. Kravet på meddelandet handlar bl a om ett logiskt 
sammanhang, kravet på sändaren att vara tydlig i presentationen osv. 
Hos mottagaren rör det sig t ex om uppmärksamhet, intresse, vissa 
förkunskaper osv. 

Förståelsen kan ske på många olika nivåer, men ett resultat som 
forskningen har pekat på är behovet av att framhäva orsaksrelationer i 
en text för att den ska bli begriplig (se t ex Molander 1982). 

Den kategori som inrymmer de flesta orsaksrelationerna i den text
analys som har presenterats i detta kapitel är bakgrundsomständig
heterna. Som omständigheter räknas t ex uppgifter om på vilken plats, 
vid vilken tidpunkt och av vilken anledning huvudhändelsen utspelas. 
Här ges ofta svaren på frågorna när, var och varför, i vissa fall även 
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hur. Vissa orsaksrelationer framgår explicit i texten formulerade som 
underordnade satser eller fraser inledda av t ex en kausal konjunktion 
(se 7.5.6 där kausala satser behandlas). Andra orsakssamband kan 
uttryckas mer implicit och endast framgå av sammanhanget. De två 
första exemplen nedan visar prov på fall där orsakssambanden fram
hävs klart: 

det finns 227 kommuner i Sverige som kar samisk befolkning 
därför behövs det en samisk utbildningsdelegation som håller i dom sa
miska utbildningsfrågorna (V 428-429) 

å bussarnas turlistor går inte att ändra på eftersom dom fungerar som 
skolskjutsar (G 412) 

I följande exempel framgår orsaksrelationen emellertid inte lika tyd
ligt. Att det föreligger någon typ av kausalt samband kan dock lyss
naren själv dra sin slutsats om: 

att bo i stenhus är betydligt farligare än att bo i trähus 
det är radonstrålningen i stenhusen som kan ge lungcancer (Ö 
659-660) 

Ytterligare ett exempel visar på den svårighet som lyssnarna kan möta 
i ett nyhetsinslag i radio där de själva ska upptäcka de nödvändiga 
orsakssambanden. Orsaken till det inledande påståendet kommer tre 
meningar längre fram i inslaget när korttidsminnet är så belastat att 
det inte längre har inledningen aktuell. En lyssnare har då ingen möj
lighet att gå tillbaka för att finna ett underförstått samband, så som det 
är möjligt i en skriven text. Svårigheten får belysas i exemplet nedan 
om indragandet av rättshjälpsnämnden i Umeå p g a ett regeringsbe
slut om att ha endast två nämnder i hela landet, i Stockholm och Jön
köping: 

riksrättshjälpsnämnden i Umeå kan komma att dras in om riksda'n går 
på samma linje som regeringen 

för närvarande finns 6 rättshjälpsnämnder i landet, en i Stockholm, Gö
teborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall å Umeå 

å dom är underföreningar till sina orters hovrätter 

regeringen anser att bara två nämnder behövs i fortsättningen nämligen 
dom i Stockholm å Jönköping (V 634r-637) 

Resonemangen ovan har direkt samband med hela den komplexa frå
geställning som frågan om begriplighet i lokalradions nyhetsinslag 
utgör. Den begriplighetsforskning som framför allt Findahl och Höijer 
har bedrivit med nyheter som material har entydigt visat att det som 
spelar en väsentlig roll för nyhetspublikens förmåga att minnas och 
förstå nyheter är att orsaksrelationer framhävs. I experiment stude
rades språkliga upprepningars inverkan på begripligheten. Det fram
kom då att det var särskilt viktigt att upprepa kausal information. 
Därav drog forskarna följande slutsats: "Då orsaker och konsekvenser 
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framhävs i ett nyhetstelegram ökar möjligheterna att uppfatta infor
mationen och man minns inte bara dessa saker bättre utan hela inne
hållet" (1972:16). 

Av central betydelse även för lokalradions lyssnare för deras förmå
ga att förstå och minnas innehållet är således de orsaks- och konse
kvensangivelser som uttrycks i nyhetsinslagen. Av den tidigare redo
visade schemaanalysen i detta kapitel (5.6.1) kan vi dra slutsatsen att 
konsekvenserna framhävs endast i ett fåtal inslag (ca 5 % av samtliga 
makropropositioner). Vi fann också att en förhållandevis stor andel av 
texterna, ungefär en tredjedel, utgörs av bakgrundsinformation 
(5.6.1). Den kategorin innefattar bl a orsaksrelationer. Min uppfatt
ning, efter att ha arbetat med materialet, är dock att dessa inte nämns i 
den utsträckning tydligheten skulle kräva. En orsak till detta är 
antagligen att utrymmet i de enskilda inslagen i lokalradionyheterna 
helt enkelt är för begränsat för mer djupgående orsaksresonemang. 

Någon jämförelse med riksetermedierna i detta avseende är inte 
möjlig eftersom nyhetsschemaanalysen inte har utförts på rikseter-
materialet. Jan Svensson har dock i sin undersökning av omständig
hetsangivelser i riksetermaterialet bl a behandlat orsaksangivelser 
(1981:158 f). Han anger att det är ganska vanligt att nyheterna inne
håller uppgifter om var och när nyhetshändelserna äger rum, medan 
uppgifter om orsaker och konsekvenser är ovanligare (Svensson 
1981:158). Det verkar vara genomgående i nyhetsrapporteringen att 
det just är händelsen som är det centrala och mest framträdande. Prin
ciperna för nyhetsvärdering inom journalistiken, såväl i riks- som i 
lokalradion, kan nog sägas missgynna mer ingående resonemang om 
en händelses orsaker och dess konsekvenser. 
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6 Informationsstruktur 
och informationstäthet 

6.1 Inledning 

I detta kapitel behandlar jag nyhetsinformationens struktur och tät
het. Med nyhetsinformationens struktur menar jag här förhållandet 
mellan hävdade och icke-hävdade satser och fraser (se förklaring av 
termerna i 6.3 nedan) och deras betydelse för syntaxen. Detta under
söker jag genom att belysa i vilka slags syntaktiska konstruktioner ny 
information ges, i huvudsatser eller i underordnade led. Jag beräknar 
också nyhetsinformationens täthet genom att ange frekvenserna av ny 
information. 

Ett annat mått på informationstäthet än det ovan antydda utgör den 
talhastighet varmed reportern förmedlar nyhetsinformationen i etern. 
Eftersom denna undersökning hela tiden studerar muntliga texter är 
inte bara innehåll och språklig utformning betydelsefulla utan också 
själva presentationsformen. Jag ska därför här, om än mycket begrän
sat, beröra vissa fonetiska aspekter i samband med själva framförandet 
av nyhetsinformationen i de undersökta lokalradiosändningarna. 

6.2 Nyhetsbegreppet 

Innan vi kommer in på granskningen av nyhetsinformationens struk
tur och täthet ska jag definiera själva nyhetsbegreppet. Detta har i 
allmänspråket en mycket vid betydelse (jfr Dahl 1976). Svensson 
(1981:26 f) redogör för nyhetstermens mångtydighet, varför jag hän
visar till den diskussionen och här endast presenterar hans definition. 
Denna är anpassad till den analysmetod som används i detta kapi
tel. 

Definitionen är textbaserad. Med nyhet avses här, i enlighet med 
Svensson (1981:32), den information som i nyhetstexten framställs 
som om den vore ny, vilket är en viktig inskränkning. En sådan defi
nition bortser helt från dels journalisters sätt att behandla en nyhet -
ungefär liktydigt med nyhetsvärde -, dels från frågan om informa
tionen är ny för mottagaren eller inte. Definitionen är alltså inte mot-
tagarbaserad, dvs det är inte fråga om vad mottagaren känner till re
spektive inte känner till i förväg, inte heller om den nya informationen 
väcker intresse hos mottagaren eller inte. Eftersom mottagarna är en 
så ytterst heterogen grupp vore de en helt omöjlig utgångspunkt för en 
definition. Genom att använda Svenssons definition och analysmetod 
blir det möjligt att jämföra mina resultat med undersökningar av 
rikseterspråket. 
Som Svensson dock påpekar (1981:28) är inte heller hans definition 
problemfri. Han menar bl a att den gör nyhetsbegreppet urvattnat. 
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Definitionen har dock vissa praktiska fördelar. Den har gjort det möj
ligt att segmentera texterna i enheter som vardera innehåller en nyhet 
enligt definitionen. Detta nyhetsbegrepp bildar således utgångspunkt 
för den minsta semantiska enhet som kan utgöra en nyhet - en hävdad 
proposition (Svensson 1981:28). 

6.3 Hävdad och icke-hävdad proposition som enhet 

Lokalradions nyhetstexter har segmenterais i propositioner som kan 
vara antingen hävdade eller icke-hävdade. Begreppet proposition har 
jag använt tidigare i denna studie i textanalysen (jfr kap 5.5.2) och där 
diskuterat dess mångtydighet. Termen proposition används i det
ta kapitel liktydigt med den del av en sats' betydelse som förblir kons
tant, oavsett hur satsen utformas på det syntaktiska planet dvs om det 
är en fråga, en uppmaning eller ett påstående (jfr Searle 1969:29). 

Begreppen proposition och sats går således att hänföra till olika ni
våer av beskrivningen (jfr definitionen av 'sats' i 7.5). Propositionen, 
eller det propositionella innehållet, manifesteras på det syntaktiska 
planet i en sats. 

I definitionen av h ä v d a d proposition ingår däremot förutsättning
en att den nya informationen ska uppfattas som sann eller sannolik. 
J a g  å t e r g e r  n u  d e n  f u l l s t ä n d i g a  d e f i n i t i o n e n  a v  h ä v d a d  p r o p o s i 
tion som den anges i Svensson (1981:32): 

De hävdade propositionerna har jag definierat som satser/fraser som 
framställts så, att det klart framgår a) att sändaren antar att informa
tionen inte tidigare är känd av mottagaren och b) att sändaren uppfattar 
informationen som sann eller sannolik. 

Någon definition av icke-hävdad proposition finns inte i Svenssons 
avhandling. En icke-hävdadproposition får dock sin avgräns-
ning i de segmenteringsprinciper som han anger. Där framgår det vil
ka syntaktiska konstruktioner som representerar hävdade och icke
hävdade propositioner (Svensson 1981:46-84). En icke-hävdad propo
sition innehåller helt enkelt den information som inte är ny utan pre-
supponerad (jfr Linell 1982:214 f), dvs den uttrycker en nödvändig för
utsättning eller något irrealt, något overkligt, t ex en önskan.40 

Eftersom definitionen av hävdad proposition är avgörande för min 
analys av nyhetsinformationens struktur och täthet ska jag här ge 
några kritiska kommentarer till den. 

Ett första problem med definitionen är enligt Svensson själv 
(1981:32) att den är otillräcklig för att bilda underlag för konkret ana
lys av en text. Definitionen måste kompletteras med utförliga segmen
teringsprinciper för att analysen ska vara möjlig att utföra. 

Ett annat problem är att den är baserad på språkliga kriterier sam
tidigt som hänsyn tas till kontextuella och pragmatiska faktorer. De 
språkliga, dvs syntaktiska och semantiska, kriterierna bestämmer 
segmenteringen i hävdade och icke-hävdade propositioner i första 
hand. I andra hand får kontexten vara vägledande och i sista hand 
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pragmatiska överväganden. Det är emellertid inte alltid möjligt vid 
praktiskt analysarbete att hålla isär kontextuella och pragmatiska 
faktorer. Svårigheten är att i vissa fall bortse från kontexten och i 
andra fall låta den vara avgörande för segmenteringen. Denna prag
matiska aspekt diskuteras inte så utförligt i Svenssons arbete. 

För det tredje: I sin definition av hävdad proposition säger Svensson 
att den endast rör satser och fraser. Detta stämmer inte helt med de 
segmenteringsprinciper som anges, för där får även makrosyntagmen 
bilda underlag för enheten hävdad proposition. Enheten makrosyn-
tagm borde därför på något sätt ingå i definitionen eftersom alla på
ståendemeningar, meningsmakrosyntagmer, betraktas som häv
dade. 

För det fjärde: I definitionen nämns mottagaren trots att, som jag 
tidigare nämnt, definitionen på intet sätt är mottagarbaserad. Svens
son beklagar dock, framför allt i en tidigare skrift (1977:3), att motta
garen inte beaktas, eftersom sändaren ofta framställer informationen 
som känd, trots att han vet att den faktiskt är ny för många människor. 
Således kan information som framställs som känd vara helt okänd för 
flertalet lyssnare. 

Ett femte problem med Svenssons definition är att den endast inne
håller två dimensioner hos propositionen, känd eller okänd. I många 
fall kan det emellertid röra sig om gradskillnader som delvis ny infor
mation inom t ex ett behandlat ämnesområde, men sådana övervägan
den är i praktiken oerhört svåra och skulle naturligtvis komplicera 
analysförfarandet ytterligare. 

En sista komplikation rör distinktionen sann eller sannolik kontra 
motsatsen. Det finns påståendemeningar vars semantiska innehåll är 
svårt att bedöma sannolikhetsgraden i och vars egenskap som hävdade 
propositioner kan ifrågasättas, t ex huvudsatser som innehåller säge-
verb; någon meddelar, säger något osv, en typ av uttryck som är mycket 
vanlig i massmediespråk (jfr 7.5.2). Frågan är om dessa huvudsatser 
alltid kan sägas framställas som sanna eller ens sannolika. 

6.4 Segmenteringsprinciper 

För jämförelsens skull har jag trots allt i stort sett följt de principer 
Svensson beskriver i sin studie av rikseterspråk. I fråga om de detal
jerade segmenteringsprinciperna hänvisar jag till Svensson 
(1981:46-84). Endast i ett par avseenden har jag avvikit från dessa 
principer. Avvikelserna beskrivs i de sammanhang de förekommer 
(6.4.1 och 6.4.2). Jag redogör nedan kort för bakgrunden tilll dessa 
principer. 

Svensson bygger vidare på resonemang av bl a Hooper och Thomp
son (1973) och från svenskt håll Allwood (1975) och L-G Andersson 
(1975). Diskussionen rör särskilt två frågor. Den ena gäller skillnaden 
mellan uttryck som innehåller påståenden, dvs ny information och ut
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tryck som innehåller presupponerad information, dvs en för talaren 
nödvändig förutsättning i form av bakgrundsinformation. Den andra 
frågan är huruvida det förhållandet att informationen antingen är ny 
eller presupponerad får syntaktiska konsekvenser i den språkliga yt
strukturen. Ny information kan nämligen inte förmedlas i vilken syn
taktisk konstruktion som helst, vilket medför att vissa bisatser kan 
tillåta transformationer som normalt förekommer i huvudsatser. Lars-
Gunnar Andersson har i likhet med Hooper och Thompson (1973) 
använt just distinktionen hävdad/icke-hävdad för att diskutera vilka 
syntaktiska enheter som kan användas och vilka som inte kan det för 
att uttrycka ny information. De satstyper som är mest diskuterade och 
som anses kunna representera hävdade propositioner är aft-satser, 
icke-restriktiva dvs icke nödvändiga relativsatser och vissa adver-
bialsatser. Alla reducerade satser betraktas som icke-hävdade. 

6.4.1 Segmentering av makrosyntagmer 

Som jag tidigare nämnt utgör alla meningsmakrosyntagmer med på
ståendeform hävdade propositioner. Även meningsfragment och fel-
konstruerade meningar betraktas som hävdade. Däremot klassificeras 
fråge- och uppmaningsformade meningar som icke-hävdade. Inteijek-
tions- och tilltalsmakrosyntagmer utgör alltid icke-hävdade proposi
tioner. I nyhetsspråk består inteijektionsmakrosyntagmerna (7.3) 
nästan uteslutande av ett textinledande ja. Tilltalsmakrosyntagmer-
na är fåtaliga i materialet (7.3) eftersom intervjuinslagen inte ingår. 
De ofullbordade meningarna, som i nyhetsspråk för övrigt är väldigt få, 
har lämnats utanför analysen. 

Att låta alla påståendemeningar betraktas som hävdade kan i vissa 
fall ifrågasättas. Det gäller t ex huvudsatser som brukar kallas igång-
sättare, vilka ofta har en semantiskt underordnad roll i meningen: det 
är säkert att..., det är snarast så att..., det är tydligt att.... I den här 
typen av meningar är det snarast bisatserna som innehåller informa
tionen. Dessa huvudsatser behandlas dock som hävdade med motive
ringen att de ändå innehåller någon sorts information som är fram
ställd som obekant för mottagaren. Den motiveringen har jag godtagit 
och följt Svenssons anvisningar, men däremot har jag låtit huvudsatser 
som innehåller uttryck av typen som bekant föras till de icke-hävdade. 
Där är det ju ändå inte fråga om ny information, och inte heller fram
ställs en sådan sats som om det vore ny information. Svensson disku
terar uttryck av typen ju och alltså i påståendemeningar och säger att 
uttrycken "försvagar" karaktären av ny information. Men trots det 
behandlar han alla påståendemeningar generellt som hävdade, även 
om han framhåller en viss gradskillnad här (se diskussion av defini
tionen i 6.3). Dessa uttryck, ju och alltså, kan också användas i lite 
olika betydelser varför jag inte heller har tagit hänsyn till deras mo
difierande karaktär utan behandlat huvudsatser innehållande dessa 
uttryck som hävdade. 
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6 . 4 . 2  S e g m e n t e r i n g  a v  u n d e r o r d n a d e  s a t s e r  o c h  f r a s e r  

Att bestämma vilka underordnade satser och fraser som representerar 
hävdade respektive icke-hävdade propositioner har sålunda inneburit 
en hel del problem. En anledning är naturligtvis att satsernas och fra
sernas semantiska funktion skiftar beroende på kontext. En annan 
orsak är att de anvisningar för klassificering som Svensson ger i stu
diet av riksetermaterialet inte är fullständiga. Men även om krite
rierna för segmentering vore utförliga så skulle de omöjligt kunna gäl
la för alla de enskilda varianter som förekommer i ett autentiskt mate
rial. 

Art-satsen, som är förhållandevis vanlig i eterspråk (7.5.2), tolkas 
som hävdad eller icke-hävdad beroende i huvudsak på två faktorer; 
dess placering i meningen och det överordnade predikatets betydelse. 
Om att-satsen är placerad före det överordnade predikatet betraktas 
den alltid som icke-hävdad. 

I de allra flesta fall, då att-satsen är placerad efter det överordnade 
predikatet, tas hänsyn till predikatets semantik när det gäller att 
avgöra om satsen ska betraktas som hävdad eller icke-hävdad. Svens
son gör en indelning i sju olika grupper av art-satstyper efter det över
ordnade predikatets betydelse (1981:53-61). Till grund för den indel
ningen ligger den predikattypologi som utarbetats av Hooper och 
Thompson (1973) och som vidareutvecklats för det svenska språket av 
L-G Andersson (1975). Svensson har listat predikaten i de olika grup
perna och gjort dessa fylligare på vissa punkter. Det har varit nödvän
digt för den språktyp det här är frågan om. 

Här följer en kort summering av hur predikatgrupperna styr an
satsens status: 

Referat- och attitydangivande, samt orsaks- och konsekvensangi-
vande predikat styr i de flesta fall hävdade art-satser. Förnimmelse
verb, faktiva predikat och de som är nekande till sin innebörd styr 
däremot icke-hävdade art-satser. Därtill kommer en liten men frek-
vent grupp tvetydiga predikat som klargöra, erkänna, påtala, visa, 
framkomma, bevisa och redovisa. De efterföljande satserna klassifice
ras med ledning av kontexten. 

Jag ska ge endast ett exempel på vilka problem som kan uppstå när 
dessa listor med enbart verb utan kontext ska vara vägledande i ett 
praktiskt analysarbete. Svensson har fört verbet mena till de attityd-
angivande predikaten, som styr hävdade art-satser. Det förefaller rim
ligt. Men i vissa kontexter, särskilt i en refererande språktyp som 
massmediespråk, används ett verb som mena ofta som en synonym till 
säga, dvs som ett ganska neutralt sägeverb och inte som attitydangi
vande. Jämför följande exempel: 

länsstyrelsen menar att vistelsen där får bli kortvarig (G 349) 

Christer Nilsson menar i sin motion att regeringen måste utfärda rikt
linjer eller lagstifta för att förhindra att dom miljöförstörande flygplanen 
startar å landar på sjöar med rikt fågelliv (Ö 106) 
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Verbet mena i dessa kontexter kan lika gärna betraktas som referat- i 
stället för attitydangivande. Det är närmast en tolkningsfråga. I mass
mediespråk används ett verb som mena på ett för denna språktyp spe
cifikt sätt, bl a eftersom behovet av synonymer till referatverb är på
fallande. På samma sätt kan givetvis den semantiska innebörden i 
andra verb vara situationelit betingad. Användningen av mena fyller 
t ex en refererande funktion. Svenssons segmenteringsanvisningar sä
ger emellertid att pragmatiska faktorer ska vara utslagsgivande en
dast i tredje hand och i första hand ska formella och i andra hand 
kontextuella kriterier gälla (6.3). De listor som presenteras i Svensson 
(1981) räknas i detta fall som tyngre vägande skäl, än den pragmatiska 
aspekt jag har redogjort för här. En diskussion om vad Svensson anser 
vara pragmatiska hänsyn skulle ha klargjort problemet (jfr 6.2). 

De aft-satser som utgör adverbial och attribut räknas i de flesta fall 
som icke-hävdade aft-satser. 

De flesta relativsatser och adverbinledda relativsatser betraktas 
som hävdade utom de som syntaktiskt fungerar som attribut och som 
enbart hjälper till att identifiera korrelatet. För konjunktionsbisatser
na gäller samma kriterium om placeringen som för a#-satser; initial-
placerade betraktas som icke-hävdade. Då de är finalplacerade får 
kontexten avgöra. Gruppen övriga konjunktionsbisatser, som innehål
ler temporala, konsekutiva, koncessiva, kausala och adversativa sat
ser, är en heterogen grupp som är svår att bedöma generellt. Som ex
empel kan vi ta de temporala satserna. "De temporala konjunktioner
na inleder vanligen icke-hävdade propositioner", sägs det (Svensson 
1981:69). Lite längre ner på samma sida redogör Svensson för den tem
porala konjunktionen sedan där han säger att den konjunktionen 
"tycks emellertid ofta inleda hävdade propositioner. Det gäller framför 
allt då konjunktionen har en kausal färgning. /.../ Då konjunktionen är 
rent temporal betraktar jag propositionen som icke-hävdad" 
(1981:69). 

Om vi betraktar följande exempel ser vi svårigheten att bedöma om 
konjunktionen sedan i huvudsak ska uppfattas som rent temporal eller 
kausal, eller temporal med kausal färgning. 

Gotland kommer kanske att få tillökning av antalet riksdagsmän efter 
riksdagsvalet i höst à den tilltänkte är Barbro Nilsson moderat det här 
kan bli verklighet sedan Stockholmsmoderaterna i går fastställt sin kan
didatlista (G 437-439) 

det finns inget motsatsförhållande mellan Volvos anställda och aktie
ägarna det säger Tomas Larsson i Aktiespararnas Riksförbund i Skel
lefteå sedan metallekonomen Bert Lundin kritiserat aktiespararna i ett 
tal i Umeå i går (V 275-276) 

I båda dessa exempel har jag bedömt sedan-satserna som kausalt fär
gade och därför hävdade. Tveksamheten har dock varit stor eftersom 
det här är fråga om distinktioner, såsom temporal med kausal färg
ning, vilka för in en hög grad av osäkerhet i tolkningen. 

De underordnade huvudsatserna är av tre slag; omkategoriserade 
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satser, direkta anföringar och inskjutna satser. De betraktas som häv
dade om de har påståendeform, som icke-hävdade i annat fall. 
Av de underordnade fraserna utgör de kopulativa koordinationsfraser
na en av de vanligaste typerna (7.6). De får samma status av hävdad 
repektive icke-hävdad som de satser de koordineras med (Svensson 
1981:73 f). Det innebär att om det första koordinationsledet består av 
en hävdad huvudsats eller underordnad sats så betraktas även koor
dinationsfrasen som hävdad. Infinitivfraserna är däremot oftast icke
hävdade, eftersom de i regel används för att presentera sådan infor
mation som redan tidigare är känd. Kriterierna för att avgöra om in
finitivfrasen är hävdad är desamma som vid bedömningen av att-sat
serna (jfr ovan). 

De komparativa fraserna representerar i regel icke-hävdade propo
sitioner. Appositionsfraserna däremot betraktas som hävdade med 
några få undantag. Deras främsta uppgift är ju att ge ytterligare ny 
information om ett redan identifierat nominal. Följande exempel får 
illustrera: 

igår inleddes nåt som kallas Domus cup, en inomhusturnering med herr
seniorer pojkar å flickor (G 65) 

Till sist behandlar Svensson (1981:82 f) predikativ- och raed-fraserna 
under en gemensam rubrik, eftersom de, som han säger, företer stora 
likheter både i syntaktiskt och semantiskt avseende. De betraktas som 
hävdade om de används för att ge ny information om ett nominal och 
som icke-hävdade om de används för att identifiera ett nominal. 

Som framgått av redogörelsen ovan har analysarbetet varit kompli
cerat i den meningen att det hela tiden rört sig om val mellan olika 
alternativ utifrån kriterier som varit mer eller mindre utförligt redo
visade. De formella anvisningarna i Svenssons arbete har inte alltid 
räckt till. Den kontextuella nivån är oklart avgränsad från den tredje 
nivån, den pragmatiska, en nivå som knappast berörs i hans metod
diskussion. Det subjektiva momentet i analysen riskerar därför att bli 
förhållandevis stort vilket också diskuteras i Svenssons egen studie av 
rikseterspråk. Avsikten med den utförliga genomgången här ovan av 
principerna för klassificeringen av hävdade/icke-hävdade satser och 
fraser har sålunda varit att nedbringa dessa subjektiva osäkerhetsmo
ment till ett minimum. 

6.5 Informationstäthet och innehållsmängd 

I detta avsnitt kommerjag att använda mig av segmenteringen i häv
dade propositioner för att mäta texternas informationstäthet och inne
hållsmängd. Det är naturligtvis så att andelen hävdade propositioner i 
en text inte är det enda måttet på hur informationstät en text är.41 Att 
mäta texters informationstäthet eller innehållsmängd innebär även 
att hänsyn tas till den redundans, dvs innehållslös tillskottsinforma
tion som finns i de flesta texter (jfr nedan). När jag presenterar resul-
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taten gör jag därmed inga anspråk på att ge någon fullständig redo
görelse av de undersökta texternas informationstäthet eller innehålls
mängd. Likväl kan denna undersökning, på samma sätt som Svens
sons, tänkas bidra till att beskriva en viktig aspekt av nyhetsspråkets 
karaktäristika (jfr Svensson 1981:86). 

Frekvensen hävdade propositioner används sålunda som ett mått på 
informationstäthet och innehållsmängd. Informationstäthet innebär 
hur tätt packad informationen är i texterna. Den beräknas på antalet 
hävdade propositioner per 100 makrosyntagmer. Innehållsmängden är 
ett mått på redundansen i texterna. Detta mått ska ge en ungefärlig 
uppfattning om hur mycket innehåll som förmedlas i vaije sats eller 
fras som representerar en hävdad proposition. Måttet beräknas som 
antalet hävdade propositioner per 1 000 ord. Det bör påpekas att de två 
ovan beskrivna måtten inte har något givet samband men att de kan 
samspela på olika sätt (jfr Svensson 1981:86 f). 

Måttet på informationstäthet fungerar så att ju högre värden texten 
har desto informationstätare är den. Det är i första hand användningen 
av underordnade satser och fraser för att uttrycka hävdade propositio
ner som påverkar måttet. Dessutom är typen av makrosyntagmer be
tydelsefull. En text med många makrosyntagmer som inte har någon 
hävdad proposition betraktas som mindre informationstät, dvs ande
len HP/100 MS är lägre. 

Måttet på innehållsmängd fungerar så att ju lägre värdet är, desto 
fler ord innehåller vaije hävdad proposition, dvs desto mer redundans 
har texten. Sådana texter som innehåller många icke-hävdade satser 
och fraser får låga värden, har en mindre innehållsmängd än texter 
med många hävdade propositioner. Texter som innehåller många be
stämningar, som t ex adjektivattribut och prepositionsfraser, får låga 
värden, dvs har hög redundans. 

6.6 Resultatredovisning 

I tabell 7 nedan redovisas frekvensen hävdade propositioner per 100 
MS och per 1 000 ord för hela materialet fördelad på de fyra skilda 
programformerna. Materialet är uppdelat i andelen hävdade proposi
tioner för huvudsatser samt för underordnade satser och fraser. Där
efter presenteras materialet fördelat på de tre lokalradiostationerna 
(tabell 8). Slutligen följer en jämförelse med riksetermaterialet base
rad på programformen nyheter (tabell 9). 

Av tabell 7 framgår det att det råder vissa olikheter i frekvensen HP 
mellan de skilda programformerna i materialet. Det är framför allt 
andelen HP per 100 MS i de underordnade satserna och fraserna som är 
avsevärt högre i nyhetsinslagen än i de övriga programformerna. I 
nyheterna används således de underordnade satserna och fraserna of
tare för att presentera ny information än i de övriga programformerna. 
En något lägre andel HP per 100 MS kan vi se inom programformen 
meddelanden. 
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Tabell 7. Hävdade satser och fraser i de olika programformerna. Antal per 100 
MS och per 1000 ord. 

HP-huv HP-und HP HP-huv HP-und HP 
/100 MS /100 MS /100 MS /1000 ord /1000 ord /1000 ord 

Nyheter 94.4 54.1 148.5 65.6 37.6 103.2 
Väder 95.7 36.1 131.8 101.1 38.1 139.2 
Sport 94.1 28.6 122.7 90.0 27.4 117.4 
Meddel. 90.4 30.0 120.4 77.3 25.7 103.1 

Totalt 94.3 45.0 126.8 74.5 35.5 110.0 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 6. 

Vid en jämförelse mellan programformerna vad avser andelen HP 
per 1 000 ord finner vi att nyhetsinslagen har den lägsta siffran för 
huvudsatser men den näst högsta för underordnade. Det styrker reso
nemanget ovan att en hel del av den nya informationen i nyhetsinsla
gen placeras i de underordnade leden. Väderinslagen har den högsta 
andelen HP per 1 000 ord. Programformerna sport och meddelanden 
har lägre andelar HP per tusen ord för de underordnade leden än ny-
hets- och väderinslag. 

Vad innebär dessa skillnader? I nyhetsinslagen ges ny information 
mycket koncentrerat, dvs en liten mängd redundant information. Även 
väderinslagen har hög informationstäthet i jämförelse med sport- och 
meddelandeinslag. Meddelandeinslagen har den lägsta informations
tätheten av programformerna. Om vi betraktar mängden innehåll, dvs 
med måttet HP per 1 000 ord, finner vi att väderinslagen har det högsta 
värdet. 

I följande tabell presenteras hela materialet fördelat på de tre lokal
radiostationerna: 

Tabell 8. Hävdade satser och fraser i tre lokalradiostationer. Antal per 100 MS 
och 1 000 ord. 

HP-huv HP-und HP HP-huv HP-und HP 
/100 MS /100 MS /100 MS /1000 ord /1000 ord /1000 ord 

Gotland 93.4 40.9 134.3 80.8 35.4 116.2 
Västerb. 95.4 45.8 141.2 72.8 35.0 107.8 
Österg. 93.8 48.1 141.9 70.7 36.3 107.0 

Totalt 94.3 45.0 139.3 74.5 35.5 110.0 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 6. 
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Tabell 8 visar att Radio Västerbotten och Radio Östergötland har en 
högre andel HP per 100 MS än Radio Gotland. Det gäller såväl huvud
satserna som de underordnade satserna och fraserna. Radio Gotland 
avviker också från de båda andra vad avser andelen HP per 1 000 ord, 
där denna station har den högsta siffran totalt sett. Av resultaten att 
döma har således Radio Gotland (bl a p g a många meddelanden) en 
något lägre informationstäthet i sina nyhetssändningar än de båda 
övriga stationerna, samtidigt som mängden ny information per 1 000 
ord är något högre. Detta innebär en lägre redundans i Gotlands än i 
Västerbottens och Östergötlands nyhetssändningar. De tre stationer
na skiljer sig således åt vad avser koncentrationen av hävdade propo
sitioner i olika syntaktiska enheter. 

I nästa tabell 9, som gäller enbart programformen nyheter, ska vi 
jämföra lokalradiomaterialet med riksetermedierna.42 Nyhetsinsla
gen i lokalradiomaterialet är den programform som bäst överensstäm
mer med riksetermaterialet. 

Tabell 9. Hävdade satser och fraser i nyhetsinslagen i lokal- och riksetermate
rialet. Antal per 100 MS och per 1 000 ord. 

HP-huv HP-und HP HP-huv HP-und HP 
/100 MS /100 MS /100 MS /1000 ord /1000 ord /1000 ord 

Gotland 95.5 47.8 143.3 74.8 37.4 112.2 
Västerb. 96.0 58.9 154.9 62.3 38.2 100.5 
Österg. 94.5 52.9 147.4 66.2 37.1 103.3 

Totalt 
lokal 95.3 54.1 149.5 66.2 37.6 103.8 

Riks
telegram 99.3 54.8 154.0 67.7 37.4 105.1 
Riks
kommentar 97.4 47.9 145.3 62.0 30.5 92.5 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 6. 

I förhållande till riksmaterialet placerar sig lokalradions siffror för 
hävdade propositioner mellan rikstelegrammens och rikskommenta
rernas siffror. Jämförelsen med riksetermaterialet visar att rikstele
grammen har en något högre andel HP såväl per 100 MS som per 1 000 
ord än lokalradions nyheter. Riksradions och tv:ns nyhetstelegram 
tycks alltså ha ett något mer informationstätt språk, dvs lägre grad av 
redundans, än lokalradions nyheter. Den övervikten för andelen HP 
per 100 MS beror i första hand på den stora andelen hävdade huvud
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satser. Svensson förklarar det med att i telegrammen ges nästan hela 
tiden ny information (1981:92). 

I kommentarerna används underordningar inte bara för ny infor
mation utan även för identifiering av nominal, anknytning till det fö
regående osv (Svensson 1981:92). På så sätt innehåller kommentarer
na mer redundant information. När vi jämför de enskilda lokalradio
stationerna med riksmaterialet är den första iakttagelsen att Radio 
Gotlands andel hävdade propositioner per 100 MS liknar siffrorna för 
rikskommentarerna. Den andra iakttagelsen är att Radio Västerbot
tens andel HP per 100 MS i de underordnade leden är t o m högre än 
motsvarande siffra för rikstelegrammen. Det visar att Radio Väster
botten i fråga om informationstäthet mer liknar riksradio än vad de 
andra lokalradiostationerna i undersökningen gör. 

Om vi ser till mängden innehåll som förmedlas i varje hävdad pro
position, HP per 1 000 ord, visar Radio Gotland den högsta siffran jäm
fört både med övrig lokalradio och med riksmaterialet. En förklaring 
kan vara att meningsbyggnaden i Radio Gotland är mer parataktisk än 
i de två andra stationerna (jfr 7.5). 

6.7 Talhastighet och pausering - inledning 

Vid analysen av de tre veckornas nyhetssändningar har jag tidigare 
kommenterat regional färg och intonation (kap 4.3.2). Även talhastig
het och pausering kan tänkas variera såväl mellan skilda reportrar 
som mellan de tre lokalradiostationerna. Jag ska här komplettera med 
en undersökning av talhastighet och pausering. Den har genomförts 
genom en stickprovsmätning som jag redogör för i detta avsnitt. Inled
ningsvis berör jag aspekter som har att göra med uppläsningen, dvs 
uppläst tal i motsats till t ex spontantal, och dess betydelse för lyss
narnas förmåga att uppfatta en nyhetssändning i radio. 

6.7.1 Nyhetsuppläsning 

Texter i nyhetsuppläsningar kan rent allmänt sägas vara genomgå
ende svåra för lyssnarna. Flera undersökningar tyder på att många 
människor inte får ut så mycket av en nyhetssändning (se t ex Findahl 
& Höijer 1977, Bonnevier & Henningsson 1975). Orsakerna är natur
ligtvis många, bl a att innehållet ofta rör komplicerade samhällsföre
teelser. Ett svårt innehåll kan emellertid förmedlas på ett sätt som 
underlättar förståelsen, t ex med en god nyhetsuppläsning. 

Vad utmärker då en god uppläsning? För att något så när kunna 
besvara den frågan måste vi dröja lite vid skillnaden mellan talat och 
skrivet språk. Radions och tv:ns nyhetsspråk liknar i stor utsträck
ning det skrivna språket. Ofta utgår reportrarna från skrivna manus. 
Talspråket är dialogiskt medan skriftspråket är monologiskt till sin 
natur. Själva språksituationen i radio och tv är monologisk, eftersom 
sändaren inte har någon direkt kontakt med mottagaren i sändnings
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ögonblicket (jfr modell i 1.6). Skrivet språk som det förekommer i upp
läsning i t ex radio saknar icke-verbala ledtrådar, medan icke-verbala 
uttrycksmedel spelar stor roll i andra sammanhang. Därför ställs det 
höga krav på den språkliga klarheten i radio- och tv-sändningar. När 
vi talar formas det språkliga yttrandet spontant under samtalet: sam
talspartnern kan ingripa, fråga och korrigera. Det skrivna språket 
däremot kan inte förlita sig på någon återföring utan måste vara lo
giskt och rationellt utformat för att förstås. 

Enligt den danska retorikern Lone R0rbech är det förmodligen där
för skriftspråket har kommit att bilda mönster för talet i etermedier
nas nyhetsförmedling. Hon skriver: 

Det er en saerdeles vanskelig opgave at omsaette en skriftsproglig sag-
prosatekst i en pressmeddelelse til levende tale i aetermedierne. Skrift
ligheden må overvindes hvis meddelelsen skal kunne forstås umiddel-
bart af det lyttende 0re, og det skal ske både på tekstplanet og på ud-
tryksplanet. Det er ikke, som man måske skulle tro gjort med en omre
digering af teksten så den befries for de vanskeligste skriftsproglige 
konstruktioner. Også selve oplaesningen kan udvise en st0rre eller mind
re afhaengighed af skriften. Det er n0dvendigt at der både i tekstpro-
duktionen og i reproduktionen teges hensyn til 0rets perceptionsform. 

(R0rbech 1983:33) 

Även om man, som R0rbech säger, ska övervinna skriftspråkligheten 
vid uppläsning kan man inte heller eftersträva talspråk (jfr ovan). 
Svårigheten för en nyhetsuppläsare är således att tala fram nyhets
texten så att innehållet presenteras på ett tydligt och lyssnarvänligt 
sätt. Texten bör tillrättaläggas för den speciella monologiska talsitua
tion som en uppläsning utgör. De ord som hör ihop bör förmedlas intill 
varandra utan långa inskott för att lyssnarna ska kunna uppfatta in
nehållet.45 

Pauseringen är också oerhört viktig för att underlätta förståelsen av 
ett yttrande. I slutet av en talad sekvens bör lyssnaren få tillräckligt 
med tid på sig för att sätta ihop meningens enskilda delar till en be
tydelsefull helhet.44 Innehållet ska för ett kort ögonblick analyseras. 
Denna process får inte störas av att nästa sekvens redan har påbörjats i 
uppläsningen. Pausen är det talade språkets möjlighet att sätta punkt, 
men pauser förekommer även inom meningen. De relativt korta pauser 
man gör mellan de olika leden, dvs konstituenterna, i en mening är 
förmodligen mycket viktiga för lyssnaren, främst därför att de bidrar 
till att konstituentstrukturen framträder. Konstituenterna är enligt 
flera forskare viktiga perceptionsenheter (se Clark & Clark 1977 med 
referenser). Pauseringen försummas ibland i nyhetsuppläsningar. 
Tempot är ofta för högt och pauserna få. För att förmå uppläsare att 
läsa långsammare är det således främst pauseringen man bör betona. 
Det är inte fråga om att dra ut på varje ord (jfr Smith & McEwen 
1974). 

Enligt Lone R0rbech, som har gjort en del analyser av nyhetsupp
läsningar i dansk radio och tv, är det sällan man kan tala om lyssnar-
vänliga framföranden (1983:34). Hon framhäver att reportrarnas sätt 
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att betona viktiga ord leder till en uppstyckad och hård rytm.44 Into
nationen blir inte heller naturlig. Oftast hörs en tydlig avslutningston, 
men en ny mening påbörjas nästan alltid i samma låga tonläge som 
avslutade föregående mening (1983:36). Detta åstadkommer ett upp
läsningstonfall, menar hon. En extra grad av betoning kan dock även 
vara underlättande för förståelsen (jfr Clark & Clark 1977:261).45 

En god uppläsning utmärks också av att andningsrytmen helt fogar 
sig efter meningsrytmen och att fraseringen blir naturlig (R0rbech 
1983:37). Det mest väsentliga för en god uppläsning är dock att den som 
läser texten har satt sig in i innehållet så att konstituentgränserna 
framgår. På så sätt underlättar pauseringen för lyssnaren (Clark & 
Clark 1977:51). Många som har skrivit om språket i radio och tv har 
betonat vikten av en god nyhetsuppläsning (se tex Dahlstedt 1970 och 
Moide 1980). 

På Radio Örebros redaktion har man arbetat på ett försök med ett 
begriplighetsprojekt under ledning av Sveriges Radios Publik- och pro-
gramforskningsavdelning för att förbättra förståelsen i nyhetssänd
ningarna (Rundgång 1982:2 årg 5). I beskrivningen av projektet 
poängteras en strävan efter ett lugnare tempo, flera pauser, bättre 
betoningar och ett enklare språk.46 "Om man kan texten och inte be
höver läsa innantill låter det bättre", säger en av forskarna, Carina 
Nilsson, som medverkade i projektet. Den andre forskaren, Ronney 
Henningsson, "propagerar varmt för pausens betydelse". Han menar 
att reportern bör lägga in en kort paus både före och efter det ord som är 
mest väsentligt. Reportrarna på Radio Örebros redaktion är eniga om 
att de i samband med försöket har blivit begripligare för lyssnarna. 

I mitt bandade material har jag lyssnat på nyheterna utifrån aspek
ter som regionalitet och intonation, (jfr 4.3.2), pausering och talhas
tighet. Det mest framträdande i materialet är ett för nyhetsuppläsning 
särpräglat tonfall. Nyheter i lokalradion, som det framgår av mitt 
bandade material, framförs i regel med läsuttal. I vissa nyhetsinslag 
hörs emellertid en klar förändring, särskilt i slutet av en sändning, när 
inslag om mindre seriösa ämnen kan förekomma. Som exempel från 
Radio Västerbotten kan nämnas en varg som hade tandvärk. I Radio 
Östergötlands sändningar förekommer ett inslag i dialogform om en 
stödaktion för Algotssömmerskorna i norr. I dessa inslag hörs det att 
tonen är ledigare, mindre formell. Det låter som om de framfördes utan 
manuskript. 

6. 7.2 Talhastighet och pausering 

Vid avlyssning av de tre undersökta stationernas nyhetsframställning 
tyckte jag mig finna tre delvis skilda uppläsningsstilar. Mina intryck 
kan sammanfattas så här: Radio Gotland har ett relativt snabbt tempo 
men pauserar ändamålsenligt. Radio Västerbotten har ett snabbt tem
po och färre pauser. Radio Östergötland har ett långsamt tempo och 
pauserar ofta. 
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För att kunna uttala sig om den genomsnittliga talhastigheten och 
pauseringen hos de tre undersökta lokalradiostationerna skulle det 
krävas en betydligt mer omfattande undersökning än den jag har gjort. 
Jag har dock utfört en enstaka mätning av ett nyhetsinslag från varje 
station. Mitt syfte har närmast varit att illustrera möjligheterna med 
en metod som knappast alls har använts i undersökningar av nyhets
språk. Att metoden inte har kommit till användning torde bl a bero på 
att mätningsförfarandet är tämligen komplicerat. Mätningarna har 
utförts vid avdelningen för fonetik vid Umeå universitet.47 

Urvalet av de tre nyhetsinslagen gjordes främst med hänsyn till ön
skemålet att få ett så likartat innehåll som möjligt för att kunna stan
dardisera jämförelsen. Ett annat jämförbarhetskrav var att längden på 
inslagen skulle vara ungefär densamma. I materialet från Radio Got
land och Radio Västerbotten förekommer ett inslag som har i huvudsak 
samma innehåll. Inslaget är ursprungligen en riksnyhet och handlar 
om att arbetslös ungdom ska få extrainkallas till militärtjänstgöring. 
Det använda inslaget från Radio Östergötland behandlar också en 
arbetslöshetsnyhet och är av ungefär samma längd som de två övriga. 
(De tre texterna återges i sin helhet i bilaga 5). 

Eftersom det här rör sig om ett enstaka nyhetsinslag från vaije sta
tion kan vi naturligtvis inte dra några allmänna slutsatser. Väl med
veten om att individuella skillnader mellan enskilda reportrar kan 
ligga bakom resultaten av denna enstaka mätning har metoden i alla 
fall visat på en möjlighet som med ett större urval hade kunnat belysa 
materialet ytterligare. 

I följande tabell 10 kan vi iaktta skillnaderna i den genomsnittliga 
talhastigheten och pauslängden för ett nyhetsinslag från tre stationer. 
Talhastigheten anges i stavelser per sekund och har beräknats på basis 
av den totala uppläsningstiden efter eliminering av pauserna (paus = 
tyst period om minst 100 ms). Pauslängden anges dels efter huvudsats, 
dels efter övriga satser. 

Tabell 10. Talhastighet och pauslängd i en arbetsmarknadsnyhet i tre lokal
radiostationer. 

Radio Radio Radio 
Gotland Väster Öster

botten götland 

Stavelser per sekund 5.3 6.0 4.4 
Genomsnittlig paus 
(efter huvudsats) 0.7 sek 0.4 sek 0.8 sek 
Genomsnittlig paus (övrigt) 0.3 sek 0.2 sek 0.4 sek 

Anm: I bilaga 5 redovisar underlaget ßr denna tabell. 
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Tabell 10 visar att inslaget från Radio Östergötland har den lägsta och 
Radio Västerbotten den högsta talhastigheten. Radio Östergötland har 
också den längsta genomsnittliga paustiden medan Radio Västerbot
ten har den kortaste. Skillnaderna hörs tydligt vid avlyssning av de 
analyserade inslagen. 

Radio Gotlands manlige reporter läser sitt nyhetsinslag med vad jag 
skulle kalla normal talhastighet vid nyhetsförmedling. Han gör or
dentliga pauser, särskilt efter huvudsatserna. Syntaxen framträder i 
hans läsning, t ex en kort paus framför en som-sats. På så sätt blir 
konstituentstrukturen tydlig. Han förtydligar också de ord som är sär
skilt innehållstunga med en aning extra betoning. Tempot är ganska 
snabbt men i och med att han gör ordentliga pauser blir det ändå inte 
svårt att följa med. 

Reportern i Radio Västerbotten, som är kvinnlig, har ett snabbt tem
po med få och korta, knappt urskiljbara pauser. Den jämförelsevis kor
ta paustiden och det snabba taltempot i detta nyhetsinslag låter i mina 
öron en aning forcerat. Särskilt märkbar blir den korta paustiden efter 
huvudsatserna. En mening avslutas i samma stund som nästa tar vid, 
vilket är ett inte helt ovanligt mönster vid nyhetsuppläsning i radio 
och tv. (Se ovan de iakttagelser som refererats från den danska radion 
och tv:n 6.7.1) Den kvinnliga reportern har många mycket korta pau
ser inne i sina meningar men vi noterar dem inte. De drar dock ner 
hennes värde för talhastighet. Hon läser emellertid upp inslaget så 
snabbt att talapparaten inte riktigt hinner med, vilket visar att hon 
borde läsa långsammare. 

Den manlige reportern i Radio Östergötland har ett betydligt lång
sammare, vad jag uppfattar som återhållsamt taltempo. Den medvetna 
satsningen på tydlighet, som jag antar ligger bakom, leder också till att 
han använder betoningar på ett ändamålsenligt sätt. De innehållsmät-
tade substantiven får en särskild tyngd i hans framställning. 

Gemensamt för de tre nyhetsuppläsarna i detta exempel är att sta
velsereduktionerna är få, dvs de följer textens lydelse ordagrant, vilket 
också visar att det är fråga om uppläsning och inte naturligt och spon
tant tal. Reportrarna i Radio Gotland och Radio Östergötland utnyttjar 
språkets konstituentstruktur för naturliga pauser medan Radio 
Västerbottens reporter har ett så snabbt tempo och så få pauser att 
uppfattbarheten blir lidande. Möjligen kan man tolka Radio Östergöt
lands långsamma, nästan släpiga taltempo med tydlig pausering som 
ett uttryck för lokalradiomedarbetarnas medvetenhet om presenta
tionsformen i sändningarna. 

6.8 Sammanfattning 

I kapitel 6 har jag analyserat informationsstruktur och -täthet. Un
dersökningsenheten är hävdad respektive icke-hävdad proposition. 
Med proposition avses sådana satser eller fraser som utgör endast ett 
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påstående. En hävdad proposition är en sats eller fras som framställts 
så att det klart framgår att informationen inte tidigare är känd av 
mottagaren och att sändaren uppfattar informationen som sann eller 
sannolik. 

Jag undersöker informationsstrukturen genom att belysa i vilka 
slags konstruktioner ny information ges, i huvudsatser eller i under
ordnade satser och fraser. Nyhetsinformationens täthet beräknar jag 
genom att ange frekvenserna per 100 makrosyntagmer och per 1 000 
ord av nyheterna i betydelsen ny information. 

Resultaten redovisas i frekvensen hävdade propositioner fördelad på 
de fyra programformerna. I nyhetsinslagen används de underordnade 
satserna och fraserna i högre grad än i de övriga programformerna för 
att presentera ny information. Programformen meddelanden innehål
ler fler icke-hävdade huvudsatser, t ex i form av uppmaningar, än de 
övriga programformerna. I väder- och sportinslagen ges ny informa
tion mycket koncentrerat. 

Jämförelsen mellan de tre stationerna visar att Radio Gotland har en 
något mindre informationstäthet i sina nyhetssändningar än de båda 
övriga stationerna. Anledningen är bl a att Radio Gotlands sändningar 
innehåller en större andel av programformen meddelanden vars språk
liga utformning i jämförelse med nyheter, väder och sport är mindre 
informationstät. Vid en jämförelse med riksetermaterialet, vilken gäl
ler enbart nyhetsinslagen, framkommer det att riksradions och tele
visionens nyhetssändningar har ett mer informationstätt språk med 
en lägre grad av redundans än lokalradions nyheter. Skillnaden är 
signifikant och gäller framför allt riksradions telegraminslag. 

Ett annat mått på informationstäthet utgör den talhastighet varmed 
reportrarna förmedlar nyhetsinsformationen. Jag redogör för en en
staka mätning av talhastighet och pausering av ett nyhetsinslag från 
varje station. Mätningen bekräftar det intryck jag har fått vid avlyss
ning att Radio Östergötland har den lägsta talhastigheten, därefter 
kommer Radio Gotland. Radio Västerbotten har den snabbaste talhas
tigheten. Även betoningen i samband med uppläsning berörs i detta 
kapitel. 
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7 Syntaktisk nivå 
7.1 Inledning 

I detta kapitel studeras syntaxen, dvs meningsbyggnaden i lokalra
dions nyhetssändningar. Jag baserar undersökningen på den syntak
tiska analysmodell som har utarbetats inom forskningsprojektet Tal
syntax i Lund. Analysmodellen är presenterad av Bengt Loman och 
Nils Jörgensen i Manual för analys och beskrivning av makrosyntag-
mer (1971). All talspråksforskning och även en del av skriftspråks-
forskningen i Sverige, som behandlar syntax, har genomförts enligt 
denna analysmodell (t ex Pettersson 1974; Westman 1974; Saari 1975; 
Liljestrand 1976). Även etermediernas språk har undersökts på basis 
av denna modell (Jörgensen & Svensson 1977, se forskningsöversikten 
i kap 1). Den senaste undersökningen av eterspråk utförd enligt tal-
syntaxmodellen är Åke Jonssons studie av Sven Jerrings radiospråk 
(1982). 

Genom att analysera språket i lokalradion enligt den nämnda ana
lysmodellen ges alltså möjlighet att jämföra lokalradiospråk med 
främst rikseterspråk men även med språket i en del andra texttyper. 
En undersökning av de underordnade satserna och fraserna följer i den 
senare delen av kapitlet. Även fundamenten analyseras i detta kapi
tel. 

7.2 Makrosyntagmer 

Analysmodellen baserar sig på en syntaktisk enhet som kallas ma-
krosyntagm och som definieras i manualen på följande sätt: 

En text kan analyseras som en sekvens av segment, vilka är internt 
sammanhållna genom ett nät av syntaktiska relationer och externt 
avgränsade genom att sådana relationer ej föreligger mellan angrän
sande segment. Ett sådant segment utgör en syntaktisk helhet som kan 
kallas makrosyntagm. 

(Loman & Jörgensen 1971:9) 

En makrosyntagm kan bestå av en syntaktisk enhet utformad som en 
fullständig mening med huvudsats och eventuella underordnade sat
ser. Men den kan också utgöras av ett enda ord i form av en inteijek-
tion, t ex utrop, eller ett tilltalsuttryck. (I talat språk skulle man lite 
förenklat kunna kalla makrosyntagmen för en sorts ,,talmening,\) Den 
språkteoretiska grunden för segmentering i makrosyntagmer utgörs 
av Paul Diderichsens satsschemamodell (Elementaer Dansk Grammat
ik 1957). Satsschemamodellen används för att avgöra vilka enheter i 
en sekvens som tillsammans utgör en mening (Loman & Jörgensen 
1971:19). 

Lokalradiomaterialet har segmenterats i de fyra typer av makrosyn
tagmer som redovisas i manualen och som också presenteras i 

121 



Etermediernas nyhetsspråk I, nämligen inteijektionsmakrosyntag-
mer (IMS), tilltalsmakrosyntagmer (TMS), meningsfragment (MF) och 
meningsmakrosyntagmer (MMS). Meningsfragmenten och menings-
makrosyntagmerna segmenteras vidare som fullbordade respektive 
ofullbordade och rätt- respektive felkonstruerade. 

Segmenteringen av nyhetsmaterialet48 har skett efter manualens 
principer. Makrosyntagmerna är numrerade löpande för varje station 
försedda med förkortningarna G, V respektive Ö för att ange stations
tillhörighet. 

Interjektionsmakrosyntagmen är i detta material nästan uteslu
tande ett textinledande ja, Tilltalsmakrosyntagmerna utgörs av 
pronomina, egennamn och andra substantiv som fungerar som tilltal. 
Meningsfragmenten har inte satsform men är ändå sammanhållna 
av syntaktiska relationer. De utmärks av att de på ett naturligt sätt 
kan formas till meningar genom tillägg av ord eller fraser ur den om
givande kontexten (Loman & Jörgensen 1971:34 f). 

Då lokalradiospråk är en språktyp som i huvudsak är utformat av 
fullbordade och korrekta makrosyntagmer, (MA), har jag funnit 
väldigt få belägg av vissa kategorier. De ofullbordade meningsmakro-
syntagmerna, 2 belägg, har jag därför fört till kategorin felkonstrue
rade. Jag redovisar inte heller separat de ofullbordade och felkonstrue
rade meningsfragmenten (4 respektive 2 belägg) utan de ingår i kate
gorin meningsfragment. 

De segmenteringsprinciper som har ställts upp i Lomans och Jör
gensens manual har emellertid kritiserats i ett antal språkliga under
sökningar baserade på manualen. Gertrud Pettersson har i en recen
sion av manualen påpekat att anvisningarna för segmentering är 
alltför knapphändiga och att de i vissa fall är onödigt formella 
(1972:2-14). För att göra manualen tillämpbar på reklamspråk har 
hon gjort vissa modifieringar och tillägg (1974:18 f). Även Birger Lil
jestrand har använt en modifierad modell av manualen för att analy
sera dramaspråk. Han har anfört en rad skäl för att ändra manualens 
klassificeringsprinciper (1976:28-38). 

En av författarna till manualen, Nils Jörgensen, har delvis gått kri
tiken till mötes genom att i sin undersökning av meningsbyggnaden i 
talad svenska på några punkter avvika från klassificeringsprinciperna 
i manualen (1976:23). Dessa avvikelser återfinns i Etermediernas ny
hetsspråk I med ett tillägg (Jörgensen och Svensson 1977:25-28). Det
ta består av en speciell konstruktionstyp, kallad presentationsmakro-
syntagm, som förekommer i nyhetsprogrammen i riksradion och tv:n (8 
belägg).45 En del avvikelser ändrades i samband med utarbetandet av 
en modell för analys av meningarnas satsdelsstruktur som redovisas i 
Ulf Telemans manual (1974). Dessa ändringar har jag tagit hänsyn till 
i analysen av lokalradiomaterialet. För en utförligare presentation 
hänvisar jag till ovan nämnda arbeten, särskilt Etermediernas nyhets
språk I (Jörgensen och Svensson 1977:25 f). 
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7.3 Makrosyntagmernas fördelning 

Presentationen av makrosyntagmernas fördelning i lokalradiomate
rialet redovisas först i absoluta tal för hela materialet. Därefter ger jag 
en kort beskrivning av de skilda typerna av makrosyntagmer. Sist i 
detta avsnitt gör jag en jämförelse med riksetermedier. 

Tabell 11. Antal makrosyntagmer av olika typer. Absoluta tal. 

Inteijektionsmakrosyntagm (IMS) 86 
Tilltalsmakrosyntagm (TMS) 9 
Meningsfragment (MF) 418 
Felkonstruerad mening (FM) 44 
Rättkonstruerad mening (MA) 2771 

Totalt: 3328 

Det fåtal inteijektionsmakrosyntagmer (IMS) som förekommer i 
materialet är nästan uteslutande textinledande ja. I de flesta fall sak
nar de betydelsebärande funktion. De används som en slags inledning 
eller ansats inför en mer utförlig redogörelse inom ett nyhetsinslag: 

ja 

nu ska inte frågan bollas mellan myndigheterna längre (Ö 82-83) 

Därefter fortsätter inslaget med en ingående beskrivning av frågan, i 
det här fallet ett larm om strålrisk från radongas i byggnadsmateria
let. I några enstaka fall förekommer det exempel på andra typer av 
interjektion, såsom här där vi har ett uppfordrande nå: 

nå 

men så kom man då i alla fall igång (Ö 269^270) 

Även här används inteijektionsmakrosyntagmen som en betydelselös 
textinledare. Ett ja kan också nyttjas för att avrunda ett inslag: 

ja 

så diskuterade man kring det här (Ö 279-280) 

Tilltalsmakrosyntagmer (TMS) förekommer sällan i materialet. Di
rekta tilltal av personer inträffar i regel enbart i samband med en in
tervju.50 Vid några tillfällen händer det emellertid att reportrar till
talar varandra inom ramen för ett nyhetsinslag, som i dessa exempel 
där reportrarna befinner sig i bilar med biltelefoner för att rapportera 
om väg- och trafikförhållandena ute på den gotländska landsbyg
den: 
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U l f  

jag tankte ställa en fråga till dig (G 663-664) 

Gunnel Wallin lär ska finnas med i en telefon någonstans 

Gunnel Wallin (G 682-683) 

En ganska stor grupp makrosyntagmer i materialet består av me
ningsfragment (MF). Med meningsfragment avses de makrosyntag
mer som saknar subjekt eller predikat, eller båda. Tyvärr har beteck
ningen uppfattats med en negativ klang trots att meningsfragmenten 
oftast är funktionella i kontexten (jfr Westman som i likhet med dans
karna föredrar termen meningsämne 1974:118 f). Åke Jonsson (1982) 
har grupperat meningsfragmenten i Jerringmaterialet och funnit att 
de flesta är konventionella. En del är dock tillfälliga bildningar (Jons
son 1982:129 f). 

Majoriteten av meningsfragmenten i lokalradiomaterialet finner vi i 
väder- och sportinslagen (se tabell 13). De kan vara av många olika 
slag. Ofta består de av standardiserade ellipser som är knutna till de 
här texttyperna och därför återkommer i sändningarna: 

utsikter för hela länet (V 160) 

å från i natt tidvis nederbörd med måttlig sikt (G 841) 
volleyboll division tre damer (G 124) 

setsiffrorna 15-12 (G 127) 

publik 480 personer (Ö 26) 

Av de meningsfragment som förekommer inom de övriga programfor
merna, nyheter och meddelanden, fungerar många som övergångar 
mellan inslag: 

nog om snön 

nu ett par telegram (G 283-284) 

så till vattenfrågan i Erstorp (Ö 237) 

Meningsfragmenten kan även bilda avslutningsfraser: 

ett litet råd så slutligen (G 390) 

Björn Runeborg som alltså fått 10 000 kronor för bästa radiopjäs 
(G 892) 

Inledningen till nyhetsinslagen bildas i vissa fall av ett meningsfrag
ment som då får karaktären av rubrik (jfr Westman 1974:119 om tid
ningstexternas rubriker i form av meningsämnen). 

nej till sexfilmsbiograf på Lagmansgatan 

det här säger Backen-rådet till polisstyrelsen i Umeå (V 1091-1092) 

Ett fåtal makrosyntagmer är felkonstruerade. För att de enligt ma
nualen ska klassificeras som felkonstruerade måste felet ligga i den 
syntaktiska strukturen. Som fel räknas således inte ordvalsfel, tem-
pusfel, böjningsfel och liknande som kan förekomma på den lexikaliska 
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nivån. De felkonstruerade makrosyntagmerna delas in i fyra olika fel
typer: ansats, syntaktisk korrigering, utelämning och anakolut (Lo-
man och Jörgensen 1971:48). 

Med ansats menar man i manualen en makrosyntagm som består av 
dels en fullbordad mening, dels en ansats till fortsättning, t ex: 

å det är nog en ganska bra hastighet att hålla så här ...(G 659) 

Syntaktisk korrigering innebär att meningen ändras i sin uppbygg
nad så att korrigeringen leder till ett brott mot makrosyntagmens in
terna struktur. 

å snön ställer ... fortsätter att ställa till besvär (G 992) 

facket menar att det är fråga om ... att frågan om deltid är en jämlik
hetsfråga (V 1021) 

Utelämning innebär att en relevant satsdel i böljan eller mitten av 
meningen faller bort. Det utelämnade ledet kan bestå av en hel satsdel 
eller av ett led inom en satsdel. 

.... hade också förmågan att utnyttja målchanserna på ett bra sätt 
(V 38) 

å snön ...att falla (G 869) 

En utelämning av ett relevant satsled i meningens slut gör att me
ningen klassificeras som ofullbordad (se 7.2). 

Feltypen anakolut avser en sammanblandning av två skilda me
ningsstrukturer. Sammanblandningen sker till synes omedvetet och 
någon korrigering förekommer inte. 

det får väl Lennart haka på mig här (G 735) 

så start för etapp två av Nordanåprojektet i Skellefteå som var planerat till 
årsskiftet verkar dröja (V 759) 

De felkonstruerade makrosyntagmerna är få i lokalradiomaterialet, 
totalt 44. De fördelar sig på feltyper enligt följande: ansats 10, syntak
tisk korrigering 16, utelämning 7 och anakolut 11. På den syntaktiska 
nivån är lokalradiospråket i huvudsak korrekt utformat. Av feltyper
na är dock syntaktisk korrigering den vanligaste. 

Den i särklass största gruppen, över 80%, av makrosyntagmer består 
av de rättkonstruerade och fullständiga meningarna, MA. Innan jag 
behandlar dessa närmare ska jag emellertid jämföra lokalradion med 
riksetermedierna med avseende på makrosyntagmernas fördelning på 
olika typer. 

7 . 3 . 1  E n  j ä m f ö r e l s e  m e d  r i k s e t e r s p r å k  

En jämförelse med rikseterspråk görs i detta avsnitt för att belysa 
eventuella skillnader i meningsbyggnad mellan ett lokal- och ett riks-
producerat eterspråk när jag jämför totalsiffrorna för de båda mate
rialen. I 7.3.2 gör jag en jämförelse mellan programformerna och till 
sist en jämförelse där MS-typerna är fördelade på såväl stationer som 
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Tabell 12. Antal makrosyntagmer av olika typer i lokalradio- och riksetermate-
rialet i procent av totala antalet makrosyntagmer. 

Radio Radio 
Radio Väster Öster
Gotland botten götland Totalt Riks 

IMS 1.8 2.3 3.7 2.6 1.6 
TMS 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 
MF 13.3 17.5 5.8 12.5 5.6 
FM 1.4 1.4 1.3 1.4 0.5 
MA 83.1 78.6 88.8 83.2 91.7 

S:a 100.0 100.0 99.9 100.0 99.8 

n 1057 1231 1040 3328 6372 

Sign. p<0.001 Sign. p<0.001 
chi2= 79.7 (8 fg) chi2=177.0 (4 fg) 

Anm.: Procentsumman för riksmaterialet summerar ej til 100.0 beroende på att detta 
material har 0.1 procent av kategorin PMS, presentationsmakroyntagmer. (Jörgensen & 
Svensson 1977:27) 

programformer. För att få fram jämförbara siffror presenteras de i pro
cent av det totala antalet makrosyntagmer. 
Tabell 12 visar att fördelningen mellan de olika typerna av makrosyn
tagmer uppvisar stora likheter mellan de båda materialen. Den största 
gruppen utgörs inte oväntat av MA, den näst största av MF och där
efter följer IMS, FM och slutligen TMS. Trots denna likhet kan vi även 
upptäcka en del anmärkningsvärda skillnader. Dessa rör främst för
delningen av MF och MA där lokalradiomaterialet totalt sett har en 
betydligt större andel MF men en mindre andel MA än riksetermate-
rialet. 

För de övriga makrosyntagmtyperna IMS, TMS och FM framstår 
skillnaderna mellan de båda materialen som ytterst små. Det kan dock 
nämnas att lokalradion totalt sett har en något högre andel av såväl 
inteijektionsmakrosyntagmer som av de felaktigt konstruerade mak-
rosyntagmerna. 

Vid en jämförelse mellan de enskilda lokalradiostationerna finner vi 
att främst Radio Östergötland avviker beträffande fördelningen av MF 
och MA. Radio Östergötland har en betydligt lägre andel MF men en 
högre andel MA än de båda övriga stationerna. Den omvända fördel
ningen med den högsta andelen MF men lägsta andelen MA finner vi 
hos Radio Västerbotten. När vi jämför de övriga typerna av makro-
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syntagmer lägger vi märke till likheter snarare än skillnader. Radio 
Östergötland har emellertid en något högre andel IMS än både Radio 
Gotland och Radio Västerbotten. 

7 . 3 . 2  M a k r o s y n t a g m e r n a s  f ö r d e l n i n g  p å  p r o g r a m f o r m e r  

För att få en mer utförlig bild av hur de olika typerna av makrosyn-
tagmer fördelar sig inom lokalradiomaterialet har jag konstruerat en 
tabell som visar makrosyntagmernas fördelning på programformerna 
nyheter, väder, sport och meddelanden. (För en beskrivning av pro
gramformerna se 3.3.2.) 

Tabell 13. Makrosyntagmer av olika typer fördelade efter programformer i lo
kalradiomaterialet. Procent av det totala antalet makrosyntagmer. 

Nyheter Väder Sport Meddelanden 

IMS 2.8 2.0 2.4 3.1 
TMS 0.3 — 0.2 0.9 
MF 2.7 36.8 25.8 4.0 
FM 1.4 0.8 1.4 1.9 
MA 92.8 60.4 70.0 90.1 

S:a 100.0 100.0 100.0 100.0 

n 1922 655 423 323 

Sign. p<0.001 chi2—619.9 (12 fg) 

Tabell 13 visar att andelen MF och MA varierar mellan programfor
merna. Nyheter och meddelanden har en låg andel MF men hög andel 
MA, medan väder och sport har en förhållandevis hög andel MF och 
därmed låg andel MA. Den högsta andelen MF finner vi inom pro
gramformen väder. De övriga makrosyntagmtyperna IMS, TMS och 
FM fördelar sig jämnt mellan programformerna. 

Fördelningen av olika typer av makrosyntagmer visar alltså en klar 
skiljelinje mellan å ena sidan programformerna nyheter och medde
landen och å andra sidan väder och sport. Detta har rimligtvis med 
innehållets art att göra. Det som förmedlas i nyheter och meddelanden 
består i huvudsak av informativt stoff från lokalsamhället (jfr 3.4 om 
innehållet) och uttrycks för det mesta i form av korrekta och fullstän
diga påståendemeningar, därav den höga andelen MA. I väder- och 
sportinslagen däremot förmedlas ett innehåll ofta i meningsfragment. 
Innehållet består i hög grad av korta meddelanden, t ex resultatredo
visningar från tävlingar i sportinslagen och temperaturuppgifter från 
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länens orter i väderinslagen. För det ändamålet är meningsfragmen
ten funktionella: 

Nilsson å Lindgren med Svajdes lag på andra plats (G 114) 

å cirka minus 30 (V 290) 

Dessa korta meddelanden saknar ofta satsform och därför får vi en hög 
andel meningsfragment. Det är med andra ord innehållets art i de olika 
programformerna som i stor utsträckning styr meningens form. 

Eftersom jag tidigare har visat att stationerna uppvisar skillnader i 
fördelning av typ av makrosyntagm (tabell 12) så finns det anledning 
att misstänka att de skillnader som syns i tabellen ovan (tabell 13) har 
sin förklaring i den fördelningen. För att kontrollera den inverkan som 
denna kan ha jämför jag i tabell 14 fördelningen på olika MS-typer 
mellan olika stationer och med varje programform för sig. 

Tabell 14 visar att efter en nedbrytning av materialet i olika pro
gramformer kvarstår klara skillnader i fördelningen av MF och MA 
mellan de tre stationerna. Det gäller framför allt för väder- och sportin
slag. För nyhetsinslagen finns dessutom skillnader i fördelningen av 
IMS. 

Skillnaderna mellan stationerna avseende fördelningen mellan MF 
och MA som vi såg i tabell 13 förklaras av de starka variationerna 
stationerna emellan i fråga om mängden av väder- och sportinslag. 

Tabell 14. Andelen makrosyntagmer av olika typer fördelade efter programfor
mer och lokalradiostationer. Procent av det totala antalet makrosyn
tagmer. 

Nyheter Väder Sport 

G V O G V Ö G V O 

IMS 1.6 2.2 4.0 0.8 1.7 4.4 2.0 3.5 
TMS 0.2 0.1 0.4 — — — — 0.5 — 

MF 3.7 2.3 2.3 35.0 55.6 11.3 17.0 31.5 28.9 
FM 1.8 1.3 1.7 — 2.0 — 2.0 1.0 1.3 
MA 92.7 94.0 91.6 64.2 40.7 84.3 78.9 63.5 69.7 

S:a 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 

n 424 768 730 257 241 158 146 200 76 

ej sign. sign. p<0.001 sign. p<0.05 
chi2=9.7 (8 fg) chi2=80.2 (2 fg) chi2=10.2 (2 fg) 
Anm: se bilaga 7. 
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Meddelanden 

G V Ö 

IMS 3.1 _ 4.0 
TMS 1.3 — — 

MF 4.8 — 2.7 
FM 1.8 — 2.7 
MA 89.0 100.0 90.7 

S:a 100.0 100.0 100.1 

n 228 20 75 

ej sign. 
chi2=2.5 (2 fg) 

Väderrapporteringen i Radio Västerbotten förmedlas i mer än hälften 
av meningarna i form av MF, medan Radio Gotlands men främst Radio 
Östergötlands väderrapporter i huvudsak utformas i MA: 

utsikter för hela länet (V 160) 

svag vind (V 161) 

det är mulet i Östergötland 

å under dagen kan lätt snöfall förekomma på sina håll 
temperaturen har gått upp sen igår å väntas under da' n ligga mellan 5 å7 
minusgrader 

kustfarvattnen får svaga vindar 2 till 5 meter i sekunden som blir av 
växlande riktning (Ö 1-4) 

Exemplen visar att Radio Västerbotten i stor utsträckning har stående 
fraser i sin väderrapportering som utformas i meningsfragment. Radio 
Östergötland nyttjar inte i samma utsträckning dessa för programfor
men typiska uttryck utan formulerar väderrapporten i fullständiga 
meningar. 

Sportinslagen formuleras i högre utsträckning i MF i Radio Väster
botten och i Radio Östergötland. Radio Gotland däremot har en mindre 
andel MF men i stället en större andel MA än de båda övriga statio
nerna: 

resultat av kvällens omgång 

Skellefteå - Modo 1—4 (V 85-86) 

nu var det dags för sportresultaten från i dag (G 78) 

VF Gute fick stryk av Linköping med 3-0 (G 132) 

Även dessa exempel från sportgenren visar samma skillnad i uttrycks
sätt mellan stationerna. Radio Västerbotten rapporterar i stor ut
sträckning resultaten i form av meningsfragment jämfört med Radio 
Gotland som uttrycker samma innehåll i form av en fullständig me
ning. 
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Det är svårt att säga något entydigt om anledningen till dessa skill
nader i uttryckssätt mellan stationerna. Det är tydligt att reportrarna 
på de olika redaktionerna har delvis skilda stilmönster eller ideal när 
de rapporterar om väder och refererar sporthändelser. Skillnaderna 
kan vara redaktionella eller individuella. Man kan både tänka sig den 
tolkningen att det råder olika praxis, mer eller mindre påverkad av 
riksradionormen, och att lokalradiomedarbetarna själva uttrycker sig 
olika i väder- och sportinslagen. Radio Västerbotten är i så fall den 
station som närmast följer riksradionormen medan de övriga tenderar 
att mer eller mindre bryta mot den. 

7.4 Meningslängd 

Genom att beräkna meningarnas längd i antal ord per mening kan vi få 
ett preliminärt mått på texternas stilnivå. Motsvarande beräkning har 
utförts i flera andra språkliga undersökningar varför vi kan jämföra 
med texter från såväl informella och oplanerade som från mer formella 
och planerade talsituationer (Jörgensen 1970, Cronberg 1971, Loman 
1972, Westman 1974, Jörgensen och Svensson 1977 m fl). Genom jäm
förelser även med skrivet språk blir det så möjligt att placera in lokal
radiospråket på skalan informellt talspråk - formellt skriftspråk. 

Grad av tal- respektive skriftspråklighet kan sägas utgöra en aspekt 
av en texts stilnivå. En annan aspekt som ofta nämns i samband med 
texters genomsnittliga meningslängd är komplexitet. Enligt Ulf Tele-
man är antalet ord per mening ett enkelt mått på grammatisk kom
plexitet. "Eftersom makrosyntagmen är grammatikens största relativt 
fast strukturerade enhet, måste komplexiteten sägas öka ju mer lexi
kaliskt material som pressats in i dess struktur" (1974:10). Menings
längd är inget entydigt mått på komplexitet men kan vara ett symptom 
på komplexitet och därför ge oss en första uppfattning om svårighets
graden i en text. 

Tabell 15. Genomsnittlig längd för de fullständiga och rättkonstruerade mak-
rosyntagmerna (MA) i de tre lokalradiostationerna. 

Radio 
Gotland 

Radio 
Väster
botten 

Radio 
Öster
götland Totalt 

Antal ord 12.5 15.0 14.1 13.9 

n (ord) 10828 14357 12874 38059 

n (MA) 869 959 911 2739 

Sign. p<0.001 F = 17.3 (2 fg) 
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Beräkningen av de fullständiga och rättkonstruerade meningsmak-
rosyntagmernas längd har jag utfört i enlighet med det beräkningssätt 
som beskrivs i Lomans och Jörgensens manual (1971:70f). 

Tabell 15 visar att Radio Gotland har den lägsta andelen ord i ma-
krosyntagmen, Radio Östergötland den näst högsta och Radio Väster
botten den högsta. För att få en tydligare bild av hur spridningen på 
meningsmakrosyntagmernas olika längd fördelar sig på de tre statio
nerna har jag konstruerat följande cirkeldiagram. Tre kategorier av 
längd: korta = 1-9 ord, medellånga = 1Q-19 ord och långa = 20 ord och 
fler - jämförs. 
I figuren ser vi tydligt att Radio Gotland har den största andelen korta 
meningar och den lägsta andelen medellånga och långa meningar. För 
Radio Västerbotten råder det motsatta förhållandet. Radio Östergöt
land slutligen har inte lika stor andel långa och medellånga meningar 
som Radio Västerbotten utan en större andel korta, dock inte lika stor 
andel som Radio Gotland. 

RADIO GOTLAND 

långa (12,4%) 

RADIO VÄSTERBOTTEN 

medellånga 
( 5 1 , 2 % )  

långa 
(23,0%) 

korta 

( 3 6 , 4 % )  

kor  ta  
(23,8%) 

medellånga 

(53,2%) 

RADIO ÖSTERGÖTLAND 

långa (19,8%) 

medellånga 
(51,6%) 

orta (28,6%) 

Figur 15. Andelen korta, medellånga och långa meningsmakkrosyntagmer i tre 
lokalradiostationer. Procent. 
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Radio Västerbottens längre makrosyntagmer kan misstänkas ha 
samband med den skeva könsfördelningen bland reportrarna i mate
rialet. 70 % av materialet från denna station sänds av kvinnliga re
portrar. Andra undersökningar har visat tendenser till att kvinnor 
skulle vara mer normbundna än män. Bengt Nordberg har i sin un
dersökning av morfologiska variationsmönster i ett centralsvenskt 
stadsspråk funnit en könsbunden variation där kvinnorna har ett nå
got mer riksspråkligt uttal än männen (1972:35 f). Det är framför allt i 
socialgrupp II som kvinnorna i denna undersökning använder skrift
språksformerna i högre grad än männen (jfr även Nordberg 1985:29 f). 
Nordberg söker en förklaring i kvinnans sociala ställning: 

Kvinnan befinner sig i en normkonfliktsituation, hennes ställning är i 
dag mindre statisk, mer otrygg. Det förefaller inte osannolikt att en 
sådan situation skapar större benägenhet för anpassning till en allmänt 
godkänd norm med vid giltighet. Man vill känna sig på den säkra sidan, 
och det gör man med ett "korrekt" språk. 

(Nordberg 1972:39) 

Kerstin Nordin Thelander fann i sin studie av riksdagsmän och »kvin
nor att kvinnorna hade längre meningar och längre ord än männen i 
riksdagsprotokoll från 1952 och 1978 (Nordin Thelander 1981:259). I 
sin uppsats "Kvinnospråk" sammanfattar Gun Widmark forsknings
resultaten om kvinnligt språk och dess dragning till prestige- och stan
dardspråk så här: 

...på det hela taget har man ingen anledning att ifrågasätta att det hos 
kvinnor mer än hos män finns en villighet att gå till mötes det språk som 
anses vara korrekt. 

(Widmark 1980:88) 

En övervikt av kvinnligt tal i Radio Västerbottens sändningar skulle 
kunna ha ett orsakssamband med stationsutbudets syntax som är mer 
skriftspråklig och liknar riksetermediernas mer än både Radio Got
lands och Radio Östergötlands. I tabell här nedan jämförs manliga och 
kvinnliga reportrar på de tre stationerna utifrån två mått på menings
längd, medelantalet ord i meningsmakrosyntagmer samt andelen 
långa meningar. 
I tabell 16 kan vi se att skillnaden mellan stationerna inte är betingad 
av vilket kön den talande reportern har. Oavsett om denne är man eller 
kvinna så har Radio Västerbotten de längsta meningarna. För mate
rialet som helhet finns en viss skillnad mellan könen som går i den 
riktning som kan förväntas av de tidigare redovisade undersökning
arna. Gotland utgör ett undantag. Där är det de manliga reportrarna 
som har den största genomsnittliga meningslängden. 

För att kunna jämföra makrosyntagmernas längd med motsvarande 
siffror för andra liknande texttyper har jag ur den tidigare talspråks
forskningen ställt samman genomsnittsvärden för såväl rikseterspråk 
som planerat och oplanerat tal. Den uppgift som har hämtats från 
Strands tidningssvenska (1984:25) är baserad på grafiska meningar 
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Tabell 16. Genomsnittlig meningslängd samt andel långa meningar för kvin
nor och män i de tre lokalradiostationerna. 

Radio Radio 
Radio Väster Öster
Gotland botten götland Totalt 

Kvinnor 11.8 ord 15.1 ord 14.4 ord 14.3 ord 
GENOM (n=232) (n=678) (n=286) (n=1196) 
SNITTLIG 
MENINGS
LÄNGD 
Män 12.8 ord 14.7 ord 14.1 ord 13.7 ord 

(n=644) (n=290) (n=628) (n=1562) 

Kvinnor 9% 24 % 21 % 20 % 
ANDEL (n=232) (n=678) (n=286) (n=1196) 
LÅNGA 
MENINGAR 
Män 14% 20 % 20 % 18 % 

(n=644) (n=290) (n=628) (n=1562) 

Anm: En variansanalys av medelvärdesskillnaderna i tabellen visar att stationsvariatio
nen är signifikant men inte den variation som härrör ur reportrarnas olika kön (se bilaga 
8). Skillnaderna mellan stationerna i fråga om långa (och i ursprungstabellen korta och 
medellånga) meningar är signifikanta både för män och för kvinnor: p<0.01 (chi2=132, 
4 fg) respektive p<0.001 (chi2=40.6, 4 fg). 

och inte på makrosyntagmer varför den inte är direkt jämförbar med de 
övriga (för förhållandet mellan grafisk mening och makrosyntagm se 
Westman 1974:43 f). Jag har ändå valt att ta med den eftersom den är 
beräknad på en texttyp som har många drag gemensamma med ny
hetsinslag i radio och tv. 

Tabell 17 visar att det lokala eter språket har en genomsnittlig me
ningslängd som ligger något lägre än det rikstäckande. Motsvarande 
jämförelse med talspråk avslöjar att lokalradions siffra placerar sig 
mellan det planerade talspråket i debatter och det oplanerade talsprå
ket i intervjuer i socialgrupp 1. Den grafiska meningens längd i mor
gontidningarnas reportage visar med ovan nämnda reservation skrift
språkets motsvarighet. 

Om vi betraktar den genomsnittliga meningslängden som ett symp
tom på komplexitet kan vi tolka siffrorna så, att lokalradions språk är 
mindre komplext än riksetermediernas men mer komplext än såväl 
planerat som oplanerat talspråk. Motsvarande resonemang för grad av 
tal- respektive skriftspråklighet, vad avser genomsnittlig menings
längd, placerar lokalradiospråket mitt emellan tal- och skriftspråk, 
även om reservationer görs för tidningssvenskans del. Av de tre lokal
radiostationerna i mitt material är det Radio Västerbotten som enligt 
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Tabell 17. Genomsnittlig makrosyntagmlängd i ord i talade och skrivna tex
ter. 

ETERSPRÅK: lokala nyhetssändningar 13.9 
riksnyheter 15.4 (Jörgensen & 

Svensson 1977) 

ETERSPRÅK: radioföredrag 16.6 (Cronberg 1971) 
telegramläsning 15.9 (Finland) 

(Woivalin 1976) 
TALSPRÅK: planerat (debatt) 15.1 (Jörgensen 1976) 

oplanerat - intervju, socialgrupp 1 12.7 (Loman 1972) 
- intervju, socialgrupp 3 7.9 (Loman 1972) 

SKRIFTSPRÅK: morgontidningar 16.0 (Strand 1984) 

denna tolkning har det mest komplexa och mest skriftspråksnära språ
ket medan Radio Gotlands språk placerar sig närmare talspråket. Fle
ra tidigare språkliga undersökningar (se t ex Miija Saaris studie av 
intervjusvar, 1975:130 f) har visat ett klart samband mellan menings
längd och antal underordnade satser. Jag övergår nu till att redovisa 
förekomst av underordnade led i meningsmakrosyntagmerna. 

7.5 Underordnade satser och fraser 

En betydande del av den information som förmedlas i de fullständiga 
meningarna i materialet ges i underordnade satser och fraser. Huvud
satsen uttrycker ofta påståenden, vilka sedan modifieras på olika sätt i 
de underordnade satserna och i de satsvärdiga fraserna. Påståenden 
hävdas emellertid även i underordnade led (Andersson 1974:22-23). 
(Mer om icke-hävdade respektive hävdade satser i kap 6.) Detta är 
särskilt vanligt i den här typen av material, eftersom radiotexter ofta 
innehåller referat av olika slag. I refererande uttryck ingår vanligen 
ett s k rapportverb (Svensson 1975) i huvudsatsen som följs av det 
egentliga påståendet i en underordnad sats: 

samerna säger att vargen dödar av ren rovlystnad (V 256) 

I nästa exempel som också kommer från Radio Västerbotten består 
praktiskt taget hela nyhetsinslaget av referat i form av indirekt anfö-
ring: 

Lilly Hansson socialdemokrat från Umeå säger i en fråga till industri
minister Erik Huss att hon vet att anställda inom den statliga Teko-kon-
cernen avskedas detta trots att riksdagen sagt att inga människor får 
varslas i väntan på en plan för hela den svenska T eko-industrin 

Lilly Hansson hon frågar nu industriministern om han tycker det är rik
tigt att människor sägs upp inom den statliga Teko-koncernen (V 
946-947) 
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Med underordnade satser avses här sådana satser som är satsdelar i 
andra satser. De flesta underordnade satser har bisatsform, medan 
icke underordnade satser har huvudsatsform Med underordnade fraser 
menas sådana satsvärdiga fraser som vanligtvis betecknas som sats
förkortningar (för utförligare resonemang se Telemans manual 
1974:164 och 192 f). 

I min analys av underordnade satser och fraser har jag följt den 
princip som presenteras i Telemans manual med ett enda undantag. 
Undantaget i min analys gäller underordnade satser som inleds med 
ßr att. Dessa har i manualen klassificerats som prepositionen för plus 
aft-sats (Teleman 1974:107). Jag har emellertid valt att kategorisera 
de underordnade satser vilka anger ett syfte med det som utsägs i hu
vudsatsen som finala satser. Jag följer då bl a Thorells indelning 
(1973:259). Jörgensen och Svensson räknar för i förbindelsen för att 
som preposition (1977:48). Dessa satser är dock så få i materialet att de 
inte påverkar resultaten i någon nämnvärd grad. Jag har i övrigt valt 
att följa samma analysmetod som Eterspråk för att göra resultaten 
jämförbara. 

Jag ska i fortsättningen av detta avsnitt redovisa förekomsten av 
underordnade satser och fraser i jämförelse med främst riksetersprå-
ket. Det finns emellertid anledning att jämföra även med andra text
typer, eftersom förekomst av enskilda sats- och frastyper samman
hänger med hur skrift- respektive talspråksnära stilen i en text är 
(Jörgensen 1978:187). Ulf Teleman påpekar i sin uppsats Bisatser i 
talad svenska: 

Vid stilistisk analys av litterära och andra texter karakteriseras me
ningsbyggnaden inte sällan som mer eller mindre talspråklig. Vad man 
då bl a fäst sig vid är vilka bisatstyper författaren använder och i hur 
stor utsträckning han över huvud föredrar hypotaktisk konstruktion 
framför parataktisk. 

(Teleman 1967:160) 

Skriftspråklig stil utmärks ofta, i motsats till talspråklig, av hypotak
tisk satsfogning, dvs ett antal underordnade led kopplade till huvud
satsen. Dock har planerat tal i t ex debatter visat sig innehålla en för
hållandevis hög andel underordnade satser liksom jämförelsevis långa 
meningar (Jörgensen 1978). Mirja Saari har i sin studie över syntak
tiska drag i intervjusvar funnit att andelen underordnade satser är 
högre i skrift än i tal (1975:183). 

Även graden av komplexitet har samband med frekvensen av un
derordnade satser och fraser. I sin undersökning av sammanträdes
språk betraktar Jan Einarsson frekvensen av underordnade satser som 
en variabel som tyder på komplexitet i meningsbyggnaden (1977:71 f). 
Även Gertrud Pettersson har undersökt förekomsten av underordnade 
satser "för att få en mera nyanserad bild av reklamspråkets komple
xitet" (1974:50). Britt-Louise Gunnarsson påpekar i sin avhandling om 
lagtexters begriplighet att det är fråga om "en ytspråklig analys som 
påvisar skillnader men på ett symptomplan snarare än ett orsaksplan" 
(1982:109). 
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Tabell 18. Antal underordnade satser och fraser per 1000 ord i lokalradion 
fördelade på programformer i jämförelse med riksetermedierna to
talt. 

Lokal Riks
Medde radio eter 

Nyheter Väder Sport landen totalt medier 

Uo-satser 45.9 14.4 26.9 43.9 40.4 43.9 
Uo-fraser 28.1 46.3 26.9 22.9 29.7 29.9 

Uo-satser: 

Uo-fraser: 

Sign. p<0.001 
chi2=154.3 (3 fg) 
sign. p<0.001 
chi2—17.9 (3 fg) 

sign. p<0.01 
chi2=9.6 (1 fg) 
ej sign. 
chi2=0 (1 fg) 

Analysen av de underordnade satserna har utförts på de makrosyn-
tagmer som har klassificerats som MA.51 

Tabellen visar att programformen nyheter innehåller den största 
andelen underordnade satser och att även meddelandena har större 
andel underordnade satser än genomsnittet i materialet. Både väder-
och sportinslagen utmärks av en jämförelsevis liten andel underord
nade satser. Däremot är förhållandet delvis det motsatta vad avser 
förekomst av underordnade fraser. Framför allt väderrapporteringen 
innehåller en mycket stor andel sådana. 

Denna tydliga skillnad mellan nyheter och meddelanden å ena sidan 
och sport och väder å den andra fann vi också i makrosyntagmanalysen 
(jfr 7.3). Eftersom nyheter och meddelanden i regel utformas i fullstän
diga och rättkonstruerade makrosyntagmer (se tabell 14 i 7.3.2) följer 
av detta att mycket av innehållet i dessa båda genrer även uttrycks i 
form av underordnade satser. Orsaken till skillnaderna mellan pro
gramformerna - även i makrosyntagmanalysen - är det olikartade 
innehåll de förmedlar. Det bör också påpekas att genrerna har ett visst 
stilmönster som går långt bakåt i tiden (jfr 5.4). 

Nyheter består mestadels av beskrivningar av händelser som kom
menteras, medan meddelanden utgör rapporteringar av olika slag 
(mer om olika programformer i kap 3.3.2). I båda dessa programformer 
nyttjas den underordnade satsen för att modifiera påståenden av olika 
slag. Sport och väder däremot innehåller oftast mycket tät information 
med bl a resultatredovisningar och väderleksuppgifter som förmedlas i 
en koncentrerad form. Den förkortade frasen, framför allt koordina
tionsfrasen som tillägger faktauppgifter utan onödiga upprepningar, 
kommer flitigt till användning inom de här två genrerna. Det gäller i 
synnerhet väderinslagen, där reportern under en mycket begränsad 
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programtid presenterar många likartade uppgifter från olika orter i 
och delar av länet. Som exempel kan nämnas att Radio Västerbottens 
redaktion, som täcker ett stort län, vaije dag lämnar temperaturupp
gifter från sju orter. 

När vi jämför bruket av underordnade led hos lokalradio- respektive 
riksradio/tv-reportrarna finner vi att den procentuella fördelningen av 
fraser är praktiskt taget lika, medan fördelningen av satser visar en 
högre andel bland riksreportrarna. Även om skillnaden inte verkar 
påfallande stor, går den ändå i samma riktning som t ex uppgifterna 
för meningslängd (7.4). Lokalradions något kortare meningar innehål
ler även färre underordnade satser, en s k samvariation. 

Om vi nu betraktar också frekvensen av de underordnade satserna 
som ett ytspråkligt symptom på komplexitet betyder det att lokalra
diospråket skulle vara mindre komplext. För att få en tydligare bild av 
fördelningen av de underordnade satserna inom materialet har jag 
konstruerat följande tabell som visar frekvensen av makrosyntagmer 
som består enbart av huvudsatser, huvudsats plus en underordnad 
sats, två underordnade satser eller fler underordnade satser. Frekven
serna är fördelade på olika stationer. 

Tabell 19. Antal uo-satser i lokalradiospråket fördelade efter lokalradiostation. 
Procent 

Väster Öster
Antal uo-satser Gotland botten götland 

0 (enbart huvudsats) 63.2 % 48.2 % 53.6 % 
1 26.6 % 34.2 % 28.9 % 
2 7.2 % 12.3 % 11.9 % 
3 och fler 3.1 % 5.3% 5.6% 

Summa 100.1 % 100.0 % 100.0 % 

n 391 716 658 

sign. p<0.001 chi2-26.7 (6 fg) 

Tabell 19 visar på en klar skillnad mellan Radio Gotland och de andra 
två stationerna. Medan Gotlandsmaterialet innehåller drygt 60 % 
makrosyntagmer med enbart huvudsatser så är motsvarande andel för 
Västerbotten och Östergötland ca 50 %. Det betyder att språket i Radio 
Gotland är mer parataktiskt än i de båda övriga stationerna. 

Det är kanske framför allt de underordnade satsernas typ och funk
tion som påverkar stilintrycket. Jörgensen påpekar t ex i sin studie av 
underordning i talad svenska att förekomsten av enskilda sats- eller 
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frastyper i någon utsträckning påverkas av att språket i vissa grupper i 
hans material är mer skriftspråksnära än i andra (1978:187). Jag över
går nu till att redovisa de olika typerna av satser och fraser samt deras 
fördelning och skilda funktioner dels i de tre lokalradiostationernas 
nyhetssändningar, dels i riksradions och -tv:ns nyhetsprogram. Siff
rorna redovisas per 1000 ord för att jämförelser oberoende av antal ska 
kunna göras. 

7.5.1 Relativsatser 

Tabell 20. Antal relativsatser/1000 ord. 

Funktion Gotland 
Väster
botten 

Öster-
Götland Totalt Riks 

adverbinledda 
relativsatser 
- adverb 0.3 0.7 0.2 0.4 2.0 
- attribut 0.5 1.0 1.1 0.9 1.7 
- totalt 0.8 1.7 1.3 1.3 1.3 

övriga relativ-satser 
- attribut 9.5 14.9 13.8 13.0 13.2 
- i utbrytning 0.6 0.7 0.7 0.7 2.1 
- apposition - 0.2 0.2 0.1 0.2 
- allmänna 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 
- totalt 10.3 16.2 15.1 14.1 15.6 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

Relativsatsen är den mest frekventa underordnade satsen i såväl lokal-
som riksetermaterialet. Av tabellen framgår det dock att den inte är 
fullt lika frekvent i lokalradiomaterialet. Många forskare som stude
rat de underordnade satserna har också funnit att just relativsatsen är 
den mest frekventa bisatsen i ett flertal texttyper (se t ex Saari 
1975:135, Liljestrand 1976:198, Jörgensen 1978:90). 

Tabellen visar att det framför allt är de attributiva relativsatserna 
som dominerar liksom i riksetermaterialet (Jörgensen och Svensson 
1977:71). Deras funktion i en mening är att tillfoga en bestämning till 
sin referent (jfr Teleman 1974:169 f). 

Gamla Kåren ska bli en alternativ samlingsplats för studenter som är en 
speciellt utsatt grupp när det gäller alkohol som det står i den motion som 
nu kårfullmäktige har sagt ja till (V 375) 

Att attributsatserna är vanligare i radiotexter än i talspråkstexter kan 
enligt Nils Jörgensen (1978:93) ses som en följd av att beskrivande 
satser i motsats till inskränkande bestämningar används oftare i ra
diotexterna än i talspråkstexterna. De beskrivande relativsatserna får 
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på ett komprimerat sätt bära fram väsentlig information, som kunde 
ha formulerats i huvudsatser. Att reportrarna ofta väljer en relativsats 
sammanhänger förmodligen med den inneboende tendens till att ut
trycka mycket information inom ett begränsat utrymme som är för
härskande inom nyhetsspråket. 

Vid en jämförelse mellan de tre stationerna ser vi att Radio Gotlands 
material innehåller en lägre andel attributiva relativsatser än de båda 
övriga. Betyder det att reportrarna inom den gotländska lokalradion 
har ett nyhetsspråk som mer liknar talspråk än kollegerna på de båda 
övriga redaktionerna? När vi jämför förekomsten av olika satstyper i 
tal och skrift visar det sig nämligen att relativsatsernas andel är högre 
i skrift än i tal (se t ex Saari 1975:184). Om vi tolkar skillnaden i 
frekvens mellan stationerna enligt dessa resultat, kan vi säga, att Ra
dio Gotland har ett radiospråk som ligger närmare talspråk än Radio 
Östergötlands och framför allt Radio Västerbottens. 

En konstruktion som av Jörgensen och Svensson (1977:73-74) be
tecknas som ganska vanlig i nyhetsspråket har jag inte funnit några 
belägg för i lokalradiomaterialet. Konstruktionen består av en nöd
vändig relativsats som bestämmer subjektet, t ex: "de besättningsmän 
som i ungefär en månad har ockuperat passagerarfartyget Frances har 
beslutat att återvända ..." (Jörgensen & Svensson 1977:73). Samma 
konstruktion har i ett experiment utfört av Margareta Westman visat 
sig bli flitigt använd av försökspersoner som utifrån ett visst innehåll 
fick i uppgift att skriva en tidningsnotis (1977). Den använda kon
struktionen kan i en och samma mening förmedla både bakgrunden 
och den kommande händelseutvecklingen och är därför, enligt Jörgen-
sen och Svensson, funktionell i en språktyp där det gäller att få med 
mycket information inom ett begränsat utrymme. I en radiolyssnares 
öron låter konstruktionen typisk för nyhetsuppläsningar. Det faktum 
att den inte förekommer i lokalradions nyhetssändningar kan tolkas 
på flera olika sätt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att lokal
radioreportrarna medvetet undviker sådana för rikseterspråket typis
ka uttryckssätt för att inte låta alltför lika sina nyhetsuppläsande kol
leger inom riksradion och tv:n.52 En annan förklaring kan vara att 
behovet att komprimera innehållet i relativsatser av det här slaget 
inte är lika stort för nyhetsuppläsarna i lokalradion som i rikseter
medierna. Sändningstiden för nyheterna i lokalradion är nämligen 
inte fastställd och begränsad på samma strikta sätt som den är för 
nyhetsblocken i riksradion och tv:n. Det kan också vara så att den 
typen av relativsats allmänt känns tung och skriftspråklig. 

Relativsatser som är utbrutna är vanligare i riksmaterialet än i lo
kalradiomaterialet. Detta är något förvånande eftersom den stilistiska 
effekten, enligt Jörgensen och Svensson, "av att använda utbrytning 
bör vara att språket upplevs som ledigare och mindre formellt...". I den 
speciella programformen telegramläsningar inom riksmaterialet är 
emellertid konstruktionen lika sällsynt som i lokalradiomaterialet 
(Jörgensen och Svensson 1977:74). 
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7. 5 . 2  A t t - s a t s e r  

(jfr Teleman 1974:180 f) 

Tabell 21. Antal att-satser!1000 ord. 

Lokal
Väster Öster radio 

Funktion Gotland botten götland Totalt Riks 

subjekt 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 
objekt 5.2 9.7 7.8 7.8 7.7 
egentligt subjekt 0.6 0.8 0.8 0.7 1.1 
subjektivt predikativ 0.6 1.5 2.4 1.6 0.7 
adverbial 0.5 0.2 0.7 0.4 2.4 
attribut 0.5 1.0 1.0 0.9 1.7 
final 0.2 0.5 0.3 0.3 

Totalt 7.9 13.8 13.3 11.9 13.5 

Anm. Uppställningen av satsdelarnas funktion följer den som presenteras i riksetermate-
rialet av Jörgensen och Svensson (1977:60 f). 
Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

Liksom relativsatsen är att-satsen en förhållandevis frekvent under
ordnad satstyp i både lokal- och riksmaterialet (Jörgensen och Svens
son 1977:61 f). Av tabellen framgår det, om vi betraktar totalsiffrorna, 
att att-satsen är något vanligare i riksetermediernas än i lokalradions 
språk. Skillnaden kan, vid ett närmare studium av fördelningen av 
andelen att-satser mellan de tre stationerna, förklaras av den ringa 
andelen att-satser i Radio Gotlands material. De båda övriga statio
nernas andelar överensstämmer praktiskt taget helt med riksmateria
lets. 

Om vi betraktar fördelningen av satstyperna i tabellen finner vi att 
objektssatserna dominerar hela materialet, framför allt för Radio 
Västerbottens del. Den främsta anledningen till den höga andelen ob
jektssatser i de båda materialen är att reportrar i nyhetssändningar 
ofta refererar vad andra har sagt. Att-satsen får då uttrycka det sagda. 
Oftast följer objektssatsen efter ett rapportverb av något slag: 

Rappe säger att han å hans forskarkollegor hotas av Naturvårdsverkets 
tjänstemän (V 183) 

Christer Nilsson menar i sin motion att regeringen måste utfärda rikt
linjer (Ö 106) 

Vid en jämförelse mellan lokal- och riksmaterialet lägger vi märke till 
att andelen att-satser som adverbial är högre i riksmaterialet. Av 
riksetermediernas undersökta materialgrupper är det främst de kom
menterande inslagen som har jämförelsevis många att-satser som är 
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adverbial. Anledningen sägs vara att kommentarerna innehåller or
saker till de händelser som omtalas (Jörgensen och Svensson 1977:62). 
Som exempel nämns konstruktioner som bero på att, på grund av att, 
för att, med vilka orsakssamband kan komprimeras till en enda sats. 
En tänkbar anledning till den jämförelsevis ringa andelen av adver-
biella aft-satser i lokalradiomaterialet är att behovet att komprimera 
inte är lika utpräglat på en lokalradio- som på en riksradio- eller tv-
redaktion. Följande nyhetsinslag från Radio Gotland har jag valt att ta 
med i sin helhet för att illustrera hur orsakssamband kan uttryckas i 
ett flertal typer av meningar och satser. 

Tekniska Gummifabriken iHemse vill utöka men det saknas arbetskraft. 
Lönen är för dålig tror facket. Vid Gummifabriken i Hemse tillverkas 
gummiartiklar till bilindustrin. För drygt ett år sen minskade arbetsstyr
kan till hälften. Men i dag är man uppe i samma antal personer som vid 
starten 1975 dvs 100 personer. Å nu vill fabriken utöka ytterligare å också 
tillsätta en rad vakanser. Men det finns inte tillräckligt med folk. Det 
säger platschefen Kjell Levander. Vi är inte nöjda med lönen. A det kan 
vara en av orsakerna till att det är svårt att få folk hit. Det säger fackets 
ordförande Torsten Jakobsson som dock i övrigt ställer sig lika frågande 
som företaget till varför det är svårt att få folk. Å på arbetsförmedlingen i 
Hemse säger Lennart Pettersson att han sedan i augusti förra året avvisat 
närmare 70 arbetssökande till fabriken. I dag finns ett 30-tal arbetssö
kande i Hemse och Klintehamnsområdet. (G 998-1011) 

Som exemplet visar återges orsakssambanden ofta i indirekt anföring 
där berörda personer för resonemanget vidare genom sina uttalanden 
(jfr diskussion om orsakssamband i kap 5.7). 

A ̂ -satser som fyller funktionen som egentligt subjekt och som attri
but har en något större andel i rikseterspråket, främst i TT-sändning-
arna. Dessa båda satstyper ger "TT-språket en mer officiell prägel än 
språket i de båda andra telegramläsningarna /.../. Det är möjligt att 
detta är resultatet av en medveten strävan efter opersonlighet" (Jör-
gensen och Svensson 1977:63). En sådan strävan präglar inte de språk
liga ambitionerna hos lokalradiomedarbetarna utan däremot en strä
van efter ett språk som ligger nära lyssnarna (jfr Lindblad 1982:22-
27). 

7. 5 . 3  I n d i r e k t a  f r å g e s a t s e r  

(jfr Teleman 1974:173 f) 

Av tabell 22 kan vi utläsa att de indirekta frågesatserna är förhållan
devis få i såväl lokal- som riksetermaterialet även om det rikstäckande 
materialet innehåller en något högre andel än det lokala. I båda mate
rialen utgör de indirekta frågesatser som inleds med ett frågande pro
nomen eller adverb, t ex vad, hur en högre andel än de som inleds med 
den interrogativa konjunktionen om. De konstruktioner som styr in
direkta frågesatser har ofta en rapporterande funktion: 
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Tabell 22. Antal indirekta frågesatser/1 000 ord. 

Lokal-
Väster - Öster- radio 

Gotland botten götland Totalt Riks 

Inledda med interro
gativ konjunktion 0.8 0.3 0.2 0.4 0.8 
Inledda med frå
gande pronomen 
eller adverb 0.6 1.6 1.6 1.2 2.2 

Totalt 1.4 1.9 1.8 1.6 2.9 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

nu ska Umeå kommun kartlägga hur många blåbetonghus det finns i 
kommunen (V 857) 

å han svarar så här på frågan vad han har gjort (Ö 913) 

Även i nyhetssändningar kan det ibland finnas ett behov att ge uttryck 
inte bara for raka påståenden utan även för frågor och funderingar. 
Ofta används just de indirekta frågesatserna när en reporter vill ut
trycka osäkerhet eller en undran. 

hur samgåendet mellan ÖSA å Volvo BM kommer att påverka Kockums, 
den tredje tillverkaren av skogsmaskiner, med fabrik bland annat i Sten-
sele, det är för tidigt att säga nåt om än. (V 849) 

Resultaten visar att det är vanligare att formulera indirekta frågor om 
vad som har hänt eller hur det har inträffat än att ifrågasätta om det 
över huvud taget har hänt något. Det är ju naturligt eftersom nyhe
terna i huvudsak innehåller meddelanden om händelser som har in
träffat (jfr Jörgensen & Svensson 1977:65). 

Utrymmet för spekulationer och frågor, utformade i indirekta frå
gesatser, är begränsat i nyhetssändningar. Ibland återger dock en re
porter en direkt fråga tillsammans med ett frågande rapportverb, möj
ligen för att skapa autenticitet åt ett rapporterande inslag som i föl
jande exempel från ett politiskt möte i Västerbotten: 

ska verkligen enskilda skogsägares intressen få äventyra landets skogs-
exportinkomster frågade Roine Carlsson i Hörnefors i går (V 778) 

7.5.4 Komparationssatser 

Som framgår av tabell 23 utgör komparationssatserna en ytterst liten 
andel av de underordnade satserna i båda materialen, dock en något 
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Tabell 23. Komparationssatser/1000 ord. 

Lokal-
Väster- Öster- radio 

Funktion Gotland botten götland Totalt Riks 

adverbial 0.2 0,3 0.3 0.3 0.5 
attribut 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
som om-satser 0.6 — 0.1 0.2 0.1 
som talarattitydsadv 0.2 - - 0.1 0.4 

Totalt 1.2 0.4 0.5 0.7 1.2 

Bastal och sigitifikansprövning: se bilaga 8. 

större andel i riks- än i lokalmaterialet. Av lokalradiostationerna är 
det framför allt Radio Gotland som avviker genom att ha ungefär lika 
stor andel som riksradion/tv:n. 

De jämförelser som förekommer har en sakligt informativ innebörd 
som i följande exempel, där komparationssatsen fungerar som attribut 
i det första exemplet och som adverbial i det andra (jfr Teleman 
1974:87): 

Vilhelmina kommun vill bygga lågenheter i flerfamiljshus i lika stor ut
sträckning som man byggde småhus (V 616) 
å det verkar som om Gotland nu har klarat sig från det här värsta snöfallet 
(G 407) 

Sådana komparativa satser som närmast fungerar som talarattityds-
adverbial av typ nog och antagligen bildar en särskild grupp (jfr Jör-
gensen & Svensson 1977:50). I nyhetsspråket kan en sådan sats använ
das för att referera till något som har sagts tidigare eller som i följande 
exempel för att närmast ursäkta en fackspråklig formulering: 

pengarna ska användas till, som det heter, förvärmning av flis med blås-
ånga från kokeriet (V 229) 

7. 5. 5 Konditionala satser 

Tabell 24 visar att lokalradion har en högre andel konditionala satser 
än riksetermedierna. I motsats till de satstyper som jag har redogjort 
för tidigare har vi således här det omvända förhållandet. Vid en jäm
förelse mellan stationerna finner vi att äveii av denna underordnade 
satstyp har Radio Gotland en högre andel än de båda övriga stationer
na. 
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Tabell 24. Konditionala satser!1000 ord. 

Gotland 
Väster
botten 

Öster-
Götland 

Lokal
radio 
Totalt Riks 

inledda med kon
junktionen om 2.1 1.7 2.6 2.2 1.5 
frågeformade 1.5 0.3 0.2 0.6 0.2 

Totalt 3.6 2.0 2.8 2.8 1.7 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

Inte heller de konditionala satserna är särskilt frekventa i nyhets
språk. De för oftast fram hypotetiska resonemang, som inte får stort 
utrymme i nyhetssändningar (jfr Jörgensen & Svensson 1977:69). 

ska Jan-Erik åka fem-milen så får han alltså åka till Kiruna i slutet av 
mars månad (G 96) 

Liksom i det här exemplet är det vanligt att huvudsatsen inleds med ett 
så efter en konditional sats. De satser som inleds med om är fler än de 
frågeformade. I mitt material, liksom i Jörgensens och Svenssons, är 
det ofta någon refererad person som står för det hypotetiska resone
manget (1977:69): 

om markägaren hade gjort en geoteknisk undersökning av marken hade 
den visat att det var olämpligt att utföra schaktningsarbeten där menar 
familjen Nilsson (Ö 445) 

7. 5. 6 Övriga konjunktionssatser 

Till gruppen övriga konjunktionssatser har förts de temporala, konse-
kutiva, kausala, koncessiva samt adversativa underordnade satserna. 
Denna gruppering följer Jörgensens och Svenssons (1977:51-52) för 
riksetermedierna. 

Av tabell 25 kan vi utläsa att lokalration har en nästan dubbelt så 
stor andel av de övriga konjunktionssatserna som riksradion/televisio
nen. Vid ett närmare studium av de här satserna visar det sig att den i 
särklass största andelen av dem (80 procent) består av temporala sat-
ser.Kausala satser utgöra cirka 10 procent medan de resterande satsty
perna inom gruppen fördelar sig med spridda andelar inom de kvar
varande 10 procenten. Följande mening exemplifierar en raär-sats vars 
funktion är rent temporal, dvs tidsangivande. Exemplet är hämtat från 
Radio Östergötlands inslag om rättegången mellan Finspångs kom-
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Tabell 25. Övriga konjunktionssatser/1000 ord. 

Lokal
Väster Öster radio 

Funktion Gotland botten götland Totalt Riks 

Adverbial 5.1 4.0 4.2 4.4 2.7 
Attribut - 0.1 0.1 0.1 0.1 

Totalt 5.1 4.1 4.3 4.5 2.8 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

mun och invånarna i Erstorp, vilken handlar om förgiftning av dricks
vatten: 

men sen är det ytterligare en faktor med i bilden à den ska man komma till 
när rättegången fortsätter i eftermiddag (Ö 385) 

Inte så sällan förekommer även när-satser vars betydelse har en svagt 
kausal färgning. Från samma inslag kommer detta exempel: 

men när fallet nu ändå har kommit inför rätta så handlar det om en så 
kallad civilprocess (Ö 376) 

De kausala underordnade satserna anger orsak: 

Arbetsförmedlingen kan heller inte få tag i människor från andra kom
muner eftersom det saknas bostäder i Valdemarsvik (O 206) 

Om vi jämför fördelningen mellan lokalradiostationerna finner vi igen 
att Radio Gotland har den högsta andelen. I stort sett gäller här samma 
fördelning mellan stationerna som vi fann för både komparationssat-
serna och de konditionala satserna. 

Svensson har undersökt hur satstyperna fördelar sig på semantisk 
funktion, dvs vilken betydelse de har (1981:219). Han har visat att de 
övriga konjunktionssatserna i riksmaterialet i huvudsak uttrycker 
omständigheter av olika slag. De utgörs i första hand av orsaksangi
velser inledda med någon kausal konjunktion eller temporal konjunk
tion med kausal färgning. 

Inom projektet Skrivsyntax röjer en översikt av konjunktionssatser 
att den här typen av underordnade satser är vanligare i tal än i skrift 
(Hultman och Westman 1977:194). Den högre andelen konjunktions
satser i lokalradion jämfört med riksetermaterialet skulle mot den 
bakgrunden kunna ge en antydan om att lokalradions språk befinner 
sig närmare talspråket än vad riksradions och televisionens gör. En
bart detta resultat kan emellertid inte ge anledning till att dra någon 
säker slutsats beträffande talspråkligheten i lokalradions språk jäm
fört med riksetermediernas. 
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7. 5. 7 Underordnade huvudsatser 

Till de underordnade huvudsatserna räknas omkategoriserade satser, 
direkta anföringar samt inskjutna meningar. 

Tabell 26. Antal underordnade huvudsatser!1 000 ord. 

Gotland 
Väster
botten 

Öster
götland 

Lokalr. 
Totalt Riks 

Omkategoriserade 2.3 2.7 2.3 2.4 2.0 
Direkta anföringar 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 
Inskjutna satser 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 

Totalt 3.1 2.9 2.7 2.9 2.4 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

Som vi kan se av tabellen är det framför allt de omkategoriserade sat
serna som förekommer i de båda materialen. Inga signifikanta skill
nader kan utläsas av siffrorna vare sig mellan lokalt och rikstäckande 
eterspråk eller mellan de enskilda lokalradiostationerna. 

De omkategoriserade satserna har en speciell funktion i nyhetssänd
ningarna genom att de för fram källangivelser. Ofta citerar reportrar 
ett uttalande. I sådana situationer nyttjas den omkategoriserade sat
sen för att ange källa. I det första exemplet har vi direkt och i det andra 
indirekt anföring: 

dimbankar kan förekomma rapporterar man (G 76) 

kommunikationsnämnden har handlat självsvådligt säger i dag upprör
da bussförare i Vilhelmina (V 933) 

De direkta anföringarna är mycket få i materialet och förekommer, 
som i följande exempel, när ett uttalande har en särskild betydelse och 
själva formuleringen är värd att citera: 

eller som Penninglotteriet uttrycker det i sin personaltidning Lottlän-
ningen vi ökade försäljningen med sträckan Gotland runt (G 563) 

7.6 Underordnade fraser 

Med underordnade fraser avses vissa konstruktioner som inte har sub
jekt eller som saknar finit verb (för närmare definition se Telemans 
manual 1974:192 f). Trots att de saknar ett subjekt eller ett finit verb 
liknar de i många avseenden satser. 
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Tabell 27. Underordnade fraser!1 000 ord 

Gotland 
Väster
botten 

Öster
götland 

Lokal
radio 
Totalt Riks 

Koordinationsfraser 10.8 8.4 7.7 9.0 6.5 
Infinitivfraser 7.8 7.5 8.6 8.0 13.8 
Subjekt 0.2 0.2 - 0.1 0.1 
Objekt 1.4 1.2 1.8 1.4 3.1 
Egentligt subjekt 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 
Subjektiv predikativ 0.1 - 0.1 0.1 0.4 
Subjekt med infinitiv - - - - 1.1 
Objekt med infinitiv — - - - 0.7 
Adverbial 2.3 1.5 2.1 1.9 5.8 
Attribut 1.9 2.2 1.9 2.0 2.4 
Final 1.5 2.2 2.2 2.0 — 

Komparationsfraser 1.8 2.2 2.4 2.1 4.3 
Adverbial 0.8 1.0 2.0 1.3 2.0 
Attribut 0.7 1.1 0.3 0.7 0.9 
Predikativ 0.1 — — — 1.3 
Som talarattityds-
adverbial 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Övriga satsför
kortningar 13.8 7.1 9.7 10.2 5.3 
Med-fras 1.3 1.0 1.0 1.1 0.3 
Predikativfras 0.8 0.6 1.1 0.8 0.7 
Appositionsfras 11.7 5.5 8.6 8.3 4.2 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

Tabellen uppvisar ganska stora skillnader både mellan lokal- och riks
materialet och mellan de tre lokalradiostationerna. Jag ska kommen
tera vaije frastyp för sig genom att kort beskriva och exemplifiera dem 
i den ordning de står uppställda i tabellen. 

Koordinationsfrasen består av en förkortad sats som samordnats 
med det tidigare ledet i meningen. Satsen är förkortad på så sätt att den 
saknar en satsdel som t ex subjekt eller predikat vilken är gemensam 
med motsvarande satsdel i det tidigare ledet. Den samordnande kon
junktionen plus den förkortade satsen analyseras som en koordina
tionsfras (för en utförligare definition se Teleman 1974:153 f). 

Exemplen här nedan visar koordinationsfraser där dels subjektet, 
dels predikatet är struket i det sista koordinationsledet: 

Nässjö spelade ojuste å hade en massa fula trick för sig (G148) 

detta innebär att Nynäsbåten kommer att gå klockan halv sex å Oskars
hamnsbåten klockan sex på kvällen (G 198) 

Den frastyp där subjektet är struket (ex G 148) i andra koordinations
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ledet är den mest frekventa typen av alla koordinationsfraser i lokal
radiomaterialet (jfr Jörgensen 1978:170 f). Lokalradion har, som vi kan 
se i tabell 27, en större andel koordinationsfraser än riksetermedierna 
och av lokalradiostationerna är det Radio Gotland som uppvisar den 
största andelen. 

Med hjälp av samordning bär koordinationsfrasen fram ytterligare 
information i komprimerad form inom makrosyntagmens ram. Den är 
därför förhållandevis vanlig i nyhetssändningar där mycket informa
tion ska delges lyssnarna under en kort tid. Dessa fraser är naturliga 
att ta till, kanske också för att undvika upprepning. 

Infinitivfrasen kan ha samma funktion som att-satsen i en mening, 
t ex objekt, adverbial eller attribut (Teleman 1974:195 f). En infinitiv
fras är mindre fullständig än en att-sats och består helt enkelt av ett 
infinitivuttryck med bestämning. Exemplen visar infinitivfraser som 
har funktionerna objekt, adverbial och attribut i makrosyntagmen: 

Finspångs kommun har vägrat att betala för nya vattenledningar ute i 
Erstorp (Ö 243) 

det ska bli svårare för dom anställda vid Skellefteå kommun att få deltid 
framöver (V 1018) 

vi får anledning att återkomma till det (Ö 816) 

I tabell 27 ser vi att infinitivfraserna har en betydligt större andel i 
riks- än i lokalradiomaterialet. Lokalradiostationerna uppvisar inga 
större skillnader sinsemellan. Den markanta skillnaden mellan mate
rialgrupperna vad avser de infinitivfraser som fungerar som adverbial 
beror delvis på att klassificeringarna skiljer sig åt i de båda undersök
ningarna. I riksmaterialet räknas de finala och kausala för att-fraser
na in i denna grupp, medan de finala fraserna bildar en särskild un
dergrupp i det lokala materialet på samma sätt som de finala under
ordnade satserna (se 7.5.2). 

Två typer av infinitivfraser förekommer enbart i riksmaterialet, 
subjekt och objekt med infinitiv. Enligt Jörgensen och Svensson 
används konstruktionerna för att ange källa (1977:81). Eftersom ver
bet har passiv form vid subjekt med infinitiv är konstruktionen 
användbar när källan inte ska avslöjas. Källmarkeringar av det här 
slaget nyttjas i huvudsak vid rapportering av utrikesnyheter, varför 
konstruktionen inte förekommer i lokalradiomaterialet. Detsamma 
gäller för infinitiv med objekt som i huvudsak förekommer vid referat 
av andras yttranden och när den refererade personen talar om sig själv 
(Jörgensen och Svensson 1977:81-82). 

Komparationsfrasen inleds ibland med än men för det mesta med ett 
som (Teleman 1974:200 f). Detta som kan bytas ut mot ett såsom eller 
ett liksom för att beteckna någon form av jämförelse. På samma sätt 
som Jörgensen och Svensson (1977:57) har jag klassificerat de kompa-
rationsfraser som är talarattitydsadverb som en särskild grupp. Det 
första exemplet visar en komparationsfras som fungerar som ett 
adverb medan det andra är ett talarattitydsadverb: 
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och man kan väl som en förströdd tanke efter å ha bevittnat det här bol
landet med ord i alla fall konstatera att ska det fortsätta i den här takten så 
dröjer det länge länge än innan Erstorpsborna får friskt vatten 
(Ö 294) 

det här var som sagt en olidligt spännande match (V 41) 

Om vi ser tillbaka på tabell 27 finner vi att riksetermedierna har näs
tan dubbelt så stor andel komparationsfraser som lokalradion. I riks
materialet har kommentarerna de flesta beläggen (5,0/1000 ord) me
dan telegrammen har färre (2,9/1000 ord). Att kommentatorerna ofta
re använder jämförande uttryck förklarar Jörgensen och Svensson med 
att de i högre utsträckning värderar de händelser som har inträffat än 
vad telegramläsarna gör (1977:83,67). Den typen av jämförande vär
dering är således inte lika vanlig i lokalradions nyhetsinslag. 

Av de övriga satsförkortningarna är det appositionsfraserna som 
bildar den största gruppen. En ined-fras motsvarar enligt Teleman 
(1974:201) latinets absoluta ablativ. Med-fraserna har en obetydligt 
större andel i lokal- än i riksmaterialet. Exemplet är hämtat från en 
sportsändning: 

å resultatet i matchen Hoburg - Roma det var alltså 8-5 med 4-1 i halvtid 
(G 61) 

En predikativfras står oftast som bestämning till ett nominal och kal
las även för attributiv satsförkortning (Teleman 1974:198). Den är inte 
vanlig vare sig i lokal- eller i rikseter språk (Jörgensen och Svensson 
1977:84). 

cirka tio procent av alla hus byggda före 1974 anses vara uppförda i blå 
betong (O 16) 

En appositionsfras liknar en predikativfras såtillvida att den normalt 
uppträder som efterställd bestämning till ett substantiv eller ett pro
nomen. Det som skiljer den från predikativfrasen är att den ibland 
även innehåller andra satsdelar utöver det predikativa ledet (Teleman 
1974:199). 

vid regeringssammanträdet i dag så fick också länsstyrelsen pengar näm
ligen 25 000 kronor till att förebygga lavinolyckor (V 900). 

En appositionsfras används ofta för att ge ytterligare information i 
komprimerad form. Av den anledningen har den en självklar funktion i 
ett informativt nyhetsspråk. Tabell 27 visar att appositionsfraserna 
har en relativt hög andel i framför allt lokalradions sändningar, dub
belt så hög som i de rikstäckande sändningarna. Av stationerna har 
Radio Gotland den högsta och Radio Västerbotten den lägsta ande
len. 
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7.7 Fundament 

7. 7.1 Satsdel 

Genom att studera meningsmakrosyntagmernas inledande satsdel, de
ras fundament, kan vi få ytterligare underlag för en diskussion eller 
bedömning av lokalradiotexternas stilnivå. Fundament är enligt Di-
derichsens grammatik (1962) den del av en mening som står före det 
finita verbet. Den vanligaste satsdelen är subjektet oavsett texttyp, 
men även andra satsdelar förekommer såsom exemplen här nedan vi
sar: 

58 å 41 blev sluttiden 

under den här veckan ska 
fabrikerna tillverka plagg som 
eljest skulle ha importerats 

lokalt kan det alltså vara en 
hel del drivor 

det undrar riksdagsman Georg 
Andersson, socialdemokrat från 
Lycksele 

Fundamenten kan vara mer eller mindre utbyggda, dvs bestå av ett 
eller flera ord, som ofta fungerar som bestämningar till ett huvud
ord: 

den cancerframkallande radon- (Ö 12) (subjekt) 
gasen finns i stora mängder i 
Östergötland 

radongas finns i alunskiffer (Ö 13) (subjekt) 

Studier av fundament finns redovisade i ett flertal språkliga under
sökningar av såväl talat som skrivet språk (se t ex Westman 1974, 
Liljestrand 1976, och Jörgensen 1976). Även rikseterspråket har un
dersökts med avseende på fundamenten (Jörgensen och Svensson 
1977:103 f). Det finns alltså underlag för jämförande studier av lokal
radiomaterialet och andra texttyper. Lokalradiomaterialet kan place
ras in bland dessa mer eller mindre formella/informella, tal- respektive 
skriftspråkspräglade texter. 

Min analys av fundamenten bygger på samma princip som de nämn
da undersökningarna. I lokalradiomaterialets makrosyntagmer, som 
är fullständiga och rättkonstruerade och består av påståenden, har 
fundamentfältet sålunda klassificerats utifrån den satsdel det utgör. 
De makrosyntagmer som är utformade som frågor eller utrop har inte 
tagits med i analysen. De satsdelar som finns representerade i mate
rialet och deras relativa frekvens framgår av tabell 28. 

Vi ser av tabell 28 att de allra flesta fundamenten som väntat utgörs 
av subjekt. Därnäst följer en förhållandevis stor andel innehållsadver-
bial. Övriga satsdelar är betydligt mindre frekventa i materialet. Om 
vi jämför de tre stationerna finner vi inga signifikanta skillnader i 

(G 51) (predikativ) 

(V 1183) (adverbial) 

(V 1177) (adverbial) 

(V 949) (objekt) 
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fördelningen av satsdelar. Vi kan således konstatera att meningarnas 
inledning är av likartad karaktär i de tre stationernas material. 

Vid en jämförelse med rikseterspråk visar sig emellertid skillnader 
(se tabell 29 nedan). Även om vi jämför med andra texttyper, som fö
rekommer i skilda språksituationer, får vi fram vissa skillnader i för
delningen av satsdelar i fundamentställning: 

Tabell 28. Andel olika satsdelar i fundamentfältet fördelat på tre lokalradio
stationer. Procent. 

Lokal
Väster Öster radio 

Gotland botten götland totalt 

Subjekt 64.9 65.1 64.5 64.8 
Innehålls-
adverbial 26.3 27.8 26.7 27.0 
Satsadverbial 3.7 2.0 3.3 3.0 
Objekt 3.4 4.0 4.9 4.1 
Predikativ 1.7 1.2 0.7 1.2 

S:a 100.0 100.1 100.1 100.1 

n 866 957 887 2710 

ej sign. chi2=ll .9 (8 fg) 

Tabell 29. Andel olika satsdelar i fundamentfältet fördelade på olika texttyper. 
Procent. 

Lokalradio Rikseter Talspråk Skriftspråk 
medier Intervju Bruksprosa 

Subjekt 64.8 73.0 61.9 64.0 
Predikativ 1.2 0.4 1.2 2.3 
Adverbial 30.0 25.1 22.3 30.8 
Objekt 4.1 1.6 14.0 2.3 

S:a 100.1 100.1 (99.4) (99.4) 
n 2710 349 1056 5588 

Källor: Jörgensen 1976:103 och Westman 1974:155. 

Anm: Procenttalen ßr talspråks- och skriftspråkskolumnerna summerar ej till 100. För 
skriftspråkssiffrorna är förklaringen att originaltabellen innehåller en "Övrigt?-kategori 
om 0.6 % som ej medtagits hår. För talspråksmaterialet är orsaken okänd då original
texten redovisar samma siffror som angivits här. 
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Tabell 29 visar att andelen subjekt är störst i riksetermaterialet. Mot
svarande siffra för lokalradion är jämförbar med bruksprosans andel 
av subjektsfundament. Däremot är en lägre andel subjekt i fundament-
fältet utmärkande för talspråket (Jörgensen 1976:104). Jörgensen har 
i sin undersökning av meningsbyggnaden i talad svenska granskat vad 
som står i fundamentfältet i olika talade texttyper. Han presenterar 
några huvudlinjer som baserar sig på ett flertal undersökningar: 
"Uppenbart är, att andelen subjekt i fundamentfältet är större ju mer 
formellt skriftspråklig texten är, även om variationerna mellan olika 
texttyper i allmänhet inte är särskilt stora" (Jörgensen 1976:104). Mot 
bakgrund av detta skulle vi således kunna se en tendens till att lokal
radions språk är mindre formellt skriftspråkligt än vad rikseterme
diernas språk är. 

Talspråk utmärks i stället av en högre andel objektsfundament, som 
vi också kan se i tabellen ovan (jfr Jörgensen 1976:105). En stor andel 
av objektsfundament i talspråk utgörs av ett "de?' av typen "det tror 
jag, det vet jag inte". Den typen är vanlig i framför allt intervjuer. 
Andelen objekt är större i lokalradio- än i riksetermaterialet, även om 
skillnaden inte är stor. Men skillnaden bidrar till att stärka den ten
dens till högre grad av talspråklighet i lokalradion som vi nämnde i 
föregående stycke. 

Fördelningen av adverbial visar att intervjuerna har den lägsta 
andelen, vilket förmodligen beror på talsituationen. En intervju utgör 
en tvåvägskommunikation, medan de övriga texttyperna represente
rade i tabell 29 är exempel på envägskommunikation. Av den anled
ningen finns det färre skäl att t ex ange tid, plats och rum i form av 
adverbial i intervjusituationerna. I skrivet och uppläst språk däremot 
har de adverbiella uttrycken en mer självklar plats för att ange och 
precisera sammanhang av olika slag. De behövs ofta för att framhäva 
textbindningen. 

Fundamentens genomsnittliga längd, dvs antalet ord, varierar nå
got mellan de tre lokalradiostationerna. Radio Gotland har 2,5 ord, 
Radio Västerbotten 2,9 och Radio Östergötland 2,8. Vi kan återigen 
konstatera att den station som avviker något är Radio Gotland, ett 
resultat som för övrigt går igenom hela syntaxundersökningen. Vid en 
jämförelse med de andra texttyperna har lokalradiomaterialet något 
kortare fundament än riksetermaterialet med 3,2 och bruksprosan 
med 3,1. I intervjuerna är det genomsnittliga antalet ord endast 
1,5. 

7. 7.2 Dubbelt fundament 

Vissa fundament innehåller fler satsled än ett, så kallat dubbelt sats
led eller fundament. Det innebär att ett nominal upprepas i samma 
mening antingen genom ett pronomen eller ett adverbial, oftast så. (Se 
Telemans manual 1974:116 f för en beskrivning av dubbelt satsled.) 
Rent allmänt betraktas dubbla fundament som ett talspråkligt drag. 
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Wellander (1960:503) förklarar denna egenhet med att talspråket har 
"en stark benägenhet att vid satsens bildande utgå från det begrepp, 
som står i uppmärksamhetens blickpunkt, och ställa ordet för detta 
begrepp först, utan hänsyn till hur satsen sedan skall anknytas till 
detta ord och vidare fullföljas. Denna egenhet förklarar många och 
viktiga särdrag hos talspråket, t ex att det först sagda ordet sedan fö
reträdes av ett pronomen": 

det nya storbageriet det behövs för att för sörj a Gotland med bröd i krigstid 
(G 302) 

den nuvarande företagsläkaren Eva Olivecrona hon tar tjänstledigt i 
mars månad (V 700) 

Ofta följer dubbleringen efter ett långt nominal som ett slags samman
fattande pronomen. Förmodligen ligger en strävan efter tydlighet från 
reportrarnas sida bakom en sådan här typ av konstruktion: 

den friska nordliga till nordvästliga vinden, som i dag medfört svår driv-
bildning på framför allt slätten, den avtar å blir frampå dagen svag 
(Ö 571) 

En annan typ av dubblering består av ett slags sammanfattande så 
efter vissa konstruktioner t ex efter tidsadverbial: 

klockan tolv så hade Visby ostlig vind (G 330) 

Så förekommer ofta efter konditionala och adversativa bisatser som i 
följande exempel: 

å om man slår numret 162126 så låter det så här (V 1221) 

Efter konditional sats räknas ett så som fullt accepterat också i skrift 
(jfr Beckman 1969:200 och Wellander 1963:502). Även efter temporala 
och kausala satser följer ett så: 

innan man kom så långt, så blev det en hel del fördröjningar av praktisk 
natur (Ö 265) 

till slut så hinner vi väl med damer klass 35 (G 56) 

Bland de övriga dubbleringarna märks de relativa adverben, framför 
allt där som i exemplet nedan hämtat från en sportsändning: 

på damsidan klass D20 där vann M Östergren S väjde (G 55) 

Tabell 30 visar att den jämförelsevis största förekomsten av dubbla 
satsled efter subjekt finns i Radio Östergötlands material. Om vi ska 
söka en förklaring till detta kan vi kanske delvis finna den i medar
betarnas uttryckta ambitioner (jfr programförklaringarna och enkät
svaren i kap 2). Vi påminner oss från kapitel 2 att just Radio Öster
götland var den station som starkast gav uttryck för en strävan efter 
ett lokalradiospråk som skulle fjärma sig från riksradions och i stället 
närma sig lyssnarnas. Det är möjligt att den ambitionen ger utslag i 
form av bland annat en hög frekvens av dubbla fundament. 

Den typ av dubbelt satsled som är mest vanlig enligt tabellen, totalt 
sett, är ett så efter adverbial. Bland satsdelarna i fundamentfältet ut-
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Tabell 30. Andelen dubbla fundament av totala antalet makrosyntagmer, dvs 
MA. Procent 

Lokal-
Väster - Öster- radio 

Gotland botten götland totalt 

Dubbelt funda-
ment e subj 3.5 3.2 5.5 4.1 
Så efter 
adverbial 4.4 4.3 5.0 4.6 
Så e kond o 
adversativ 2.5 0.8 0.5 1.2 
Så e temp o 
kausal 0.8 0.9 0.1 0.6 
Övriga 2.0 0.8 1.7 1.4 

Dubbla fund 
tot 13.2 10.0 12.8 11.9 

Bastal och signifikansprövning: se bilaga 8. 

gör adverbialen en förhållandevis stor grupp. Att smyga in ett så efter 
en typ av innehållsadverbial kan sägas mjuka upp stilen något, till ett 
ledigare och mer talspråkligt uttryckssätt. Därför kan dubbelt funda
ment betraktas som en stilmarkör i detta avseende (jfr Enkvist 
1974:139, som definierar begreppet stilmarkör). 

I Nils Jörgensens studie av meningsbyggnaden i talad svenska, 
(1976:110), betonar han "att kombinationer av satsdelar i fundament-
fältet huvudsakligen är en talspråklig företeelse Margareta 
Westmans undersökning av bruksprosa (1974:168) visar att det totala 
antalet förekomster av dubbla fundament är litet (0,1 %) räknat på 
antalet meningsmakrosyntagmer. Av de texttyper hon undersöker är 
det tidnings- och debatttexterna som oftast brukar dubbelt satsled. 

Den totala andelen dubbla fundament uppgår till närmare 12 % av 
påståendemeningarna i materialet. Det är en påfallande hög procen
tuell andel som i första hand kan jämföras med rikseterspråkets 9 % av 
meningarna i nyhetskommentarerna (Jörgensen och Svensson 
1977:105). I telegramläsning saknas de helt. Jörgensen och Svensson 
antar att det beror på "det dubbla fundamentets normativa belastning. 
I allmänhet har det betraktats som ett talspråkligt drag, som inte hör 
hemma i skriven normalprosa" (1977:105). 

Att dubbelt fundament är ett vanligt drag i kommenterande radio
språk har också sin förklaring i reportrarnas bemödanden om att vara 
tydliga i den språkliga utformningen. Efter t ex ett mångordigt subjekt 
behövs det ett tillägg för att lyssnarna lättare ska uppfatta innehållet 
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(jfr t ex Platzack 1973:58 f). Men dubblering efter subjekt sker inte 
alltid efter utbyggda nominal dvs subjekt med bestämningar, utan är 
lika vanlig efter enkla subjekt som består av ett eller två ord. Viljan att 
förtydliga är därför inte hela förklaringen till det höga antalet dubbla 
fundament - många beror säkerligen på ett närmande till talsprå
ket. 

7.8 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel har vi analyserat undersökningsmaterialet enligt mo
dellen i Lomans och Jörgensens manual och jämfört fördelningen med 
riksetermaterialet. Den genomsnittliga meningslängden har satts i 
relation till andra talade och skrivna texttyper. Vi har också jämfört 
hur de underordnade satserna och fraserna fördelar sig i materialet, 
samt av vilken typ de är och vilken funktion de har i de fullständiga och 
rättkonstruerade makrosyntagmerna (MA). Resultaten har bildat un
derlag för en diskussion om lokalradiospråkets grad av syntaktisk 
komplexitet och tal- respektive skriftspråklighet. I samband med att 
jag här kort summerar de viktigaste resultaten knyter jag an till dis
kussionen och besvarar frågan som ställdes inledningsvis om even
tuella stilskillnader. Jag tar även upp könsfördelningen hos lokalra
diomedarbetarna och dess eventuella inverkan på resultaten (jfr 
2.5.1). 

Lokal- och rikseterspråket uppvisar stora likheter vad avser makro-
syntagmfördelningen beroende på det likartade innehållet och den ge
mensamma formen, nämligen nyhetssändningen. Signifikanta skill
nader har dock påvisats i fördelningen av meningsfragment (MF) och 
rättkonstruerade och fullständiga meningar (MA). Det lokala eter
språket har en högre procentuell andel MF och följaktligen lägre andel 
MA, medan det rikstäckande har den omvända fördelningen med en 
högre andel MA och lägre andel MF. Skillnaderna kan i stor utsträck
ning förklaras av olikheter mellan programformerna, där sport och 
väder har en förhållandevis hög frekvens av meningsfragment. Men 
även vid kontroll för den inverkan som programformerna har kvarstår 
vissa skillnader mellan stationerna som kan tänkas härröra från re
daktionernas delvis skilda stilmönster. Radio Västerbotten formulerar 
sin väderrapportering i hög utsträckning i meningsfragment medan 
Radio Östergötland uttrycker sig i fullständiga meningar och yttrar 
fler interjektionsmakrosyntagmer (IMS) i sina nyhetssändningar. I 
sportsändningarna nyttjar Radio Gotland fullständiga meningar i hög
re utsträckning än de båda övriga stationerna. 

Intressant att diskutera här äp huruvida dessa delvis skilda stilmön
ster kan ha något samband med de tre länens geografiska och befolk
ningsstrukturella skillnader. Att de flesta meningsfragmenten före
kommer i Radio Västerbottens väder- och sportinslag kan ha sin för
klaring i att Västerbotten, som det största av de tre länen, har de flesta 
platserna för lokalradiomedarbetarna att rapportera ifrån. För att 
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undvika onödiga upprepningar underförstås vissa satsdelar och en del 
av rapporterna ges naturligast i form av meningsfragment. 

Den genomsnittliga meningslängden visar att Radio Västerbotten 
har den jämförelsevis längsta och Radio Gotland den kortaste. Som 
mått på komplexitet antyder den genomsnittliga meningslängden att 
Radio Gotland har de minst komplexa meningarna. De är i detta av
seendejämförbara med talspråk i form av intervjusvar från personer ur 
socialgrupp 1. 

Samband med meningslängden har frekvensen av underordnade 
satser och fraser. Lokalradion jämfört med riksradion/tv:n, och främst 
Radio Gotlands sändningar uppvisar här den mest parataktiska me
ningsbyggnaden. Radio Gotland har flest huvudsatser av de tre lokal
radiostationerna. Vid en närmare analys av de olika sats- och fras
typerna och deras funktion i meningarna visar resultaten att Radio 
Gotland också avviker från de två andra stationerna genom att ha färre 
att- och relativsatser men fler konjunktionssatser av olika slag. Ett 
visst samband mellan den totala frekvensen av underordnade satser 
och förekomsten av vissa satstyper redovisade Mirja Saari i sin 
avhandling (1975:142). Hon fann att de informantgrupper som har låg 
frekvens av underordnade satser har procentuellt färre att- och rela
tivsatser än de som har hög frekvens. Däremot har de en högre frek
vens av om- och när-satser. Samma samband kan vi här se i lokalradio
jämfört med riksetermaterialet och i Radio Gotlands sändningar jäm
fört med de båda övriga stationernas. Vid en jämförelse uppvisar lo
kalradion och då främst Radio Gotland färre underordnade satser, fär
re att- och relativsatser men fler temporala och konditionala satser. 

De underordnade fraserna förekommer oftare i lokalradions än i 
riksradions och televisionens nyhetssändningar. Det gäller framför 
allt koordinations- och appositionsfraserna. Infinitivfraserna däremot 
är vanligare i riksmaterialet. 

Flera av de resultat som kommit fram i den här syntaktiska analy
sen av materialet tyder på att språket i lokalradions nyhetssändningar 
i jämförelse med motsvarande sändningar i riksetermedierna både har 
en lägre grad av syntaktisk komplexitet och befinner sig närmare tal
språket på stilskalan tal - skrift. I dessa avseenden skiljer sig de tre 
undersökta stationerna åt så till vida att Radio Västerbottens och där
näst Radio Östergötlands syntax avviker mindre från riksetermedier
nas syntax än vad Radio Gotlands gör. 

Vi kan söka orsaken i olika förklaringsmodeller. Ett par har jag re
dan berört, nämligen länens storlek och strukturella olikheter. En 
annan kan vara att skillnaderna har samband med de tre redaktio
nernas språkliga ambitioner så som de kommer till uttryck i deras 
programförklaringar och enkätsvar om språk och form i lokalradio (se 
närmare Lindblad 1982). Ett tecken på Radio Östergötlands strävan 
att närma sig lyssnarens språk skulle kunna vara det förhållandevis 
flitiga bruket av inteijektionsmakrosyntagmer och de många fullstän
diga meningarna i framför allt väderinslagen. En antydan om Radio 
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Gotlands uttalade försök att bryta respekten för radio skulle kunna 
vara den kortare meningslängden. Radio Västerbotten är den av de tre 
som inte uttalar några speciella ambitioner i språkligt hänseende och 
måhända därför liknar riksetermedierna mest genom att närmast följa 
den stiltradition som varit rådande i nyhetssändningar långt innan 
decentraliseringen av radiomediet genomfördes. 

Ytterligare en förklaringsgrund kan vi söka i den ojämna könsför
delning som stationerna uppvisar (jfr 2.5.1). Från Radio Västerbottens 
redaktion sändes den aktuella undersökningsveckan 70 % av materia
let av kvinnor. I de två andra stationerna har vi den omvända fördel
ningen, dvs 30 % kvinnligt och 70% manligt tal. Man skulle kunna 
tänka sig att kvinnliga journalister är mindre säkra än de manliga i sin 
yrkesroll som lokalradioreportrar och därför mer normbundna till 
rikseterspråket. En kontroll visar dock att skillnaderna mellan statio
nerna kvarstår även om vi jämför kvinnor för sig och män för sig. 

Som en sammanfattning av jämförelsen mellan lokalradiospråket 
och de övriga texttyperna vad avser fundamenten kan vi först konsta
tera att lokalradiospråket är något mindre formellt än såväl rikseter
språket som skriftspråket. Det ligger dock ändå närmare skriftspråk 
än talspråk. De dubbla fundamenten är betydligt vanligare i lokalra
dio än i riksetermedier, vilket visar att lokalradiospråk har tydliga 
drag av talspråk. Det gäller framför allt för Radio Östergötland. 
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8. Lokalradbspråkets 
kommunikative! avstånd 

8.1 Begreppet kommunikativt avstånd 

I kapitel 1 har jag presenterat en modell över samband mellan utom-
och inomspråkliga faktorer och det jag betecknar som det "kommuni-
kativa avståndet" i lokalradiospråk.55 Avsikten har varit att markera 
hur min språksyn har påverkat min undersökning av lokalradiospråk. 
Undersökningen har velat gå utanför en språkanalys i inskränkt me
ning. Därför har jag i undersökningen sett språket även i dess sam
hälleliga, innehållsliga, genremässiga och kommunikationssituatio-
nella sammanhang. 

I denna undersökning definieras lokalradiospråkets kommunikati-
va avstånd som det avstånd mellan lokalradiolyssnaren och mediet 
som lyssnaren kan tänkas uppfatta utifrån sändningarnas språk. Be
greppet konstitueras såväl av konsituationella-pragmatiska faktorer 
som av grammatiskt-syntaktiska samt lexikaliska och fonetiska nivå
er av språket. 

Begreppet kommunikativt avstånd är baserat på lyssnaren och den
nes sätt att identifiera sig med presentationen av lokalradions sänd
ningar. Med Roman Jakobsons termer rör begreppet såväl den fatiska 
och referentiella som den poetiska funktionen hos språket. Med 
Maletzkes termer har begreppet anknytning till framför allt mottaga
rens bild av mediet och av kommunikatorn, samt kommunikatorns 
bild av mottagaren. 

I min modell för analys av lokalradiospråk (1.7) har jag specificerat 
de olika variabler som tillsammans kan sägas konstituera "lokalra
diospråkets kommunikativa avstånd". Jag har också poängterat i in
ledningskapitlet att avhandlingen inte har det direkta syftet att vara 
en prövning av modellen som sådan. Huvudorsaken till detta är att det 
legat utanför avhandlingens ram att undersöka lyssnarnas/mottagar
nas subjektiva uppfattning om lokalradiospråkets betydelse för deras 
identifiering med mediet, ett mottagarperspektiv som är inbyggt i be
greppet kommunikativt avstånd. Jag har ändå velat betona detta mot
tagarperspektiv i en språklig analys av ett material, som är av sådan 
vikt för den enskilde lyssnaren i egenskap av länsbo i ett decentrali
serat mediesystem. 

Jag har således inte undersökt alla delar i modellen. De mått på 
subjektiva reaktioner och uppfattningar som skulle behövas för att få 
en fullständig bild av modellens giltighet saknas. Även om sådana 
mottagaraspekter, människors åsikter och attityder, är svåra att mäta 
empiriskt är de naturligtvis inte mindre väsentliga. Här återstår 
mycken forskning som komplement till de gängse sändarstudierna. 

Det förefaller befogat att efter genomgången av undersökningsre

158 



sultaten i de tidigare kapitlen ställa frågan i vilken mån de data jag har 
redovisat passar in i min modell. I enlighet med resonemangen ovan 
måste sådana slutsatser baseras på antaganden om samband som kan 
tänkas finnas mellan de olika undersökningsvariablerna och publik
reaktioner. 

8.2 Samband mellan utomspråkliga, innehållsliga och 
språkliga faktorer 

Detta avsnitt är disponerat så att jag först gör en genomgång av de 
samband som anges i modellen i kap 1.7 mellan utomspråkliga och 
innehållsliga faktorer. Därefter redogör jag för samband mellan resul
tat från de språkliga analyserna och vissa utomspråkliga och inne
hållsliga faktorer. Till sist relaterar jag till begreppet kommunikativt 
avstånd. 

8 . 2 . 1  S a m b a n d  m e l l a n  u t o m s p r å k l i g a  o c h  i n n e h å l l s l i g a  f a k t o 
rer 

De utomspråkliga faktorer, som jag har behandlat (se främst kap 2), 
lokalsamhällets struktur, medieideologi samt medarbetarnas ambitio
ner är "textexterna" i förhållande till texten och den språkliga utform
ningen. Tillsammans bildar de en övergripande, yttre ram för både de 
innehållsliga och inomspråkliga, dvs de "textinterna", faktorerna i 
analysmodellen. Lokalsamhällets struktur i form av sändningsområ
denas storlek, befolkningskaraktäristika m m inverkar på det pro
graminnehåll som de tre undersökta stationerna sänder. Jag har även 
berört andra utomspråkliga faktorer, som påverkar men som inte är 
medtagna i modellen. Ett exempel är de textidiom som är gängse i 
massmedier (5.4). 

Sambanden mellan utomspråkliga och innehållsliga faktorer kan 
bl a visa sig på följande sätt. Radio Gotlands sändningsområde består 
av en geografiskt avgränsad kulturenhet vars lyssnare kan sägas ha 
gemensamma intressen i högre grad än vad gäller de övriga stationer
na. Det kan t ex röra trafik och kommunikationer och evenemangstips. 
Resultaten från innehållsanalysen av nyheterna har också visat att 
Radio Gotland har en serviceinriktad profil till skillnad från de båda 
andra stationernas mer samhällsinformativa (3.4). 

Ett annat exempel på hur rumslig-geografisk struktur kan inverka 
på innehåll och språkform kan höras inom programformen meddelan
den, också här hos Radio Gotland. Många av dessa meddelanden är där 
närmast av personlig karaktär (3.3.2.4). Funktionen kan liknas vid en 
kommunikationsradios. Reportern vänder sig till felparkerare innan
för murarna {"ta bort bilarna så plogbilarna kommer fram!"); till en 
grupp mammor vars barn står ute i kylan och väntar på en försenad 
skolbuss ("ta in barnen - det är kallt ute!"). Det är en nära kontakt som 
berör få lyssnare åt gången. 
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I resultaten av referentanalysen (3.5) har jag också funnit ett för
hållande mellan utomspråkliga och innehållsliga faktorer. Under den 
undersökta veckan har Radio Gotland i något högre utsträckning än de 
båda andra stationerna behandlat organisationer och föreningar. Det
ta torde reflektera den högre graden av föreningsaktivitet som finns på 
Gotland (kap 2.3). 

På liknande sätt har resultaten från min undersökning visat att de 
intentioner och ambitioner som uttrycks såväl i lokalradiopropositio
nen som i lokalradiomedarbetarnas egna tolkningar av dessa anvis
ningar leder till skilda stationsprofiler i fråga om både programinne
håll, referenter och språkform. 

Radio Gotland har lagt sig vinn om, som lokalradiopropositionen 
uttrycker det, att "bidra till att förstärka gemenskapen inom området". 
Det är t ex den station av de tre som har den största andelen referenter 
som är enskilda medborgare från det egna länet. Det är också den sta
tion som har den största andelen av programformen meddelanden. I 
dessa framhävs länskänslan på olika sätt. Radio Västerbotten kan 
anses fästa stor vikt vid att tillgodose länets lokala och regionala in
formationsbehov. Dess stationsutbud innehåller därför bl a en jämfö
relsevis hög andel samhällsinformation. Det är den av de tre statio
nerna som har den högsta andelen nyhetsinslag under den undersökta 
veckan (se kap 1.3). Radio Östergötland slutligen har en uttalad ambi
tion att, som medarbetarna säger, möta lyssnarna med respekt, avdra
matisera mediet och nå ut till s k eftersatta grupper med sina program. 
Den stationen har färre men jämförelsevis längre nyhetsinslag och det 
mest omfattande studiopratet i den undersökta veckans sändningar. 
Detta förhållande mellan ambitioner och innehåll kan ses som ett ut
tryck för sambandet i modellen mellan utomspråkliga och innehålls
liga faktorer. 

8 . 2 , 2  S a m b a n d  m e l l a n  u t o m s p r å k l i g a ,  i n n e h å l l s l i g a  o c h  
språkliga faktorer 

De utomspråkliga faktorernas inverkan på de språkliga variablerna 
har jag karaktäriserat som modellens pragmatiska dimension. Den 
visar sig t ex genom den inverkan som journalistiska ambitioner att 
tala ett begripligt språk faktiskt har på det språk som sänds. Ambi
tionerna hos t ex Radio Östergötland har en direkt motsvarighet i 
sändningarnas språkliga utformning. Det kan t ex ta sig sådana ut
tryck som hög andel av dubbla fundament, ett typiskt talspråksdrag 
som även har en funktion att förtydliga. I fortsättningen av detta 
avsnitt sammanfattar jag resultat för var och en av de inomspråkliga 
faktorerna. Resultaten relateras därefter till begreppet kommunika-
tivt avstånd. 
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8.2.2.1 Regionalitet 

Begreppet regionalitet inbegriper t ex det samband som kan råda mel
lan en regions sociala och geografiska struktur å ena sidan och den 
regionala språkvarianten å den andra. Detta kan höras tydligt i 
Radio Gotlands program när reportern inleder morgonsändningarna 
med ett "godmorgon gotlänningar" på klingande gotländska. De flesta 
länsintegrerande uttryck som förekommer i materialet härrör också 
från Radio Gotlands sändningar. Huvudorsaken kan spåras i att sänd
ningsområdet är så begränsat och geografiskt och historiskt homogent 
till sin struktur. Det faller sig naturligt för reportrarna att förstärka 
länskänslan. Däremot är det inte lika självklart för en reporter på 
Radio Västerbottens redaktion att tilltala sin mer heterogena publik 
med länsidentifierande uttryck (jfr kap 4.3.3). 

Regionalt språkbruk har konstaterats öka lokalradiosändningars 
attraktivitet. Det språkliga avståndet mellan medium och publik min
skar när lyssnarnas egna språkvarianter får en framträdande plats i 
sändningarna. Andelen regionalt färgat språk är störst i Radio Öster
götland, därnäst i Radio Gotland och minst i Radio Västerbotten. Ett 
samband mellan länsstorlek och grad av regionalitet kan ses såtillvida 
att det största länet har minst och de två mindre länen mest regional 
förankring i programmen. 

8.2.2.2 Kontaktskapande redundans 

Den medieideologi som ligger bakom lokalradions införande bygger 
bl a på att lokalradiostationerna ska skapa en dialog mellan maktha
vare och lyssnare och mellan grupper av lyssnare. Det faktum att medi
et är decentraliserat utgör en bättre förutsättning för kontaktskapan
de än den mediesituation som råder för riksmedier. Man kan därför 
u t g å  i f r å n  a t t  d e n  f a t i s k a ,  k o n t a k t s k a p a n d e  f u n k t i o 
nen hos språket har större betydelse vid utformning av språkliga 
meddelanden i ett massmedium som sänder i ett begränsat än i ett 
rikstäckande område. Vi kan alltså anta att det finns ett samband 
mellan den rumsligt-geografiska strukturen i sändningsområdet och 
den kontaktskapande redundansen i språket. Sambandet mellan lo
kalradions ideologi, dess motsvarighet i stationsambitioner och olika 
redundanta element i språket som är kontaktskapande kommer också 
till uttryck på olika sätt i undersökningen. 

En typ av kontakt går ut på att skapa förtrolighet med hela den 
potentiella publiken. Denna kontakt skapas, som hos Radio Östergöt
land, genom en stor andel studioprat av mycket informell karaktär där 
reportrar tom pratar i mun på varandra. 

Kontakt skapas också genom att man bryter med de traditionella 
nyhetsformerna och sänder längre, mer informellt framförda nyheter, 
t ex genom att förbereda ett nyhetsinslag i dialogform som ett vanligt 
samtal mellan två reportrar. Sådana experiment med formerna är tyd
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liga uttryck på Radio Östergötlands ambition att nå kontakt med sin 
publik. 

Resultaten visar stora skillnader mellan materialets tre stationer 
vad avser språkets fatiska funktion i form av kontaktskapande red
undans i sändningarna. Radio Östergötland har den klart största ande
len av den här typen redundanta element i sitt programutbud. Radio 
Gotlands redundanta element upptar inte lika stor andel av sändning
arna men är ändå högst påtagliga i jämförelse med Radio Västerbot
tens. 

Jag har tolkat skillnaderna mellan stationerna på följande sätt. Hos 
Radio Östergötland är det fråga om en direkt koppling till de tidigare 
nämnda ambitioner lokalradion ifråga har beträffande publikkontakt. 
Man har direkt översatt programpolicyn i praktiskt språkarbete. Med 
tanke på det servicebetonade innehållet hos Radio Gotland tycks den 
fatiska funktionen i form av kontaktskapande redundans där mer vara 
en fråga om en konsekvens av sändningsområdets struktur. Men Radio 
Gotland uttrycker även en vilja att avdramatisera radioverksamheten 
och bryta respekten för radio (Lindblad 1982:10). För Radio Väster
bottens del gäller att varken sändningsområdets struktur eller de ut
talade ambitionerna med programverksamheten gynnar språkets fa
tiska funktion av den typ jag här behandlat. Resultaten har också visat 
att sådana språkliga element i stor utsträckning saknas i Radio 
Västerbottens sändningar. 

8.2.2.3 Nyhetsdiskurs 

Enligt gängse journalistiska normer utformas nyhetstexter på ett lik
artat sätt med rubrik, ingress, "brödtext" osv. För etermedier råder 
dock vissa speciella förhållanden som styr nyhetsinslagens utformning 
(bl a längden). Liknande journalistiska textmallar finns för andra 
medier. Dessa är välkända på vaije redaktion (jfr 5.4 om textmallar). I 
en pragmatisk textanalys studeras nyhetstexten också utifrån de prin
ciper som styr en situationsanpassad användning genom att hänsyn 
tas till hela det konsituationella sammanhanget (jfr Maletzkes modell 
1 . 6 ) .  S a m b a n d e t  m e l l a n  u t o m s p r å k l i g a  f a k t o r e r  o c h  l o k a l r a d i o 
nyhetens diskurs har framgått tydligt i resultaten från texta
nalysen. 

I det betänkande som föregick lokalradions införande anges att lo
kalradion programmässigt ska bilda en egen profil gentemot riksra
dion. Den ambitionen har poängterats på skilda sätt i de undersökta 
stationernas programförklaringar (jfr 2.4). 

Radio Gotland ger uttryck för en önskan att med sina mikrofoner 
dyka upp överallt på ön där det händer något. Nyhetstexterna domi
neras också i högre grad av händelsebeskrivningar än i de båda andra 
stationernas utbud. Deras uttryckta intention har lett till att de beto
nar händelseförloppet i nyhetsinslagen. Det kan tolkas som ett direkt 
samband mellan strukturelit-geografiska förhållanden och nyhetstex
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terna. Genom att sändningsområdet täcker endast en liten ö är ambi
tionerna genomförbara. 

På liknande sätt har ett samband kunnat iakttas mellan Radio Ös
tergötlands uttalade begriplighetssträvan och utförligare bakgrunds
beskrivningar. Även utrymmet för kommentarer inom nyhetstextens 
diskurs är jämförelsevis mer omfattande för Radio Östergötlands 
material. 

Resultaten av textanalysen har visat att det uppstår ett likartat 
texttypologiskt mönster oavsett nyhetsinslagens längd och stations
tillhörighet. Detta mönster kan tolkas som lokalradionyhetens dis
kurs. Resultaten kan ses mot bakgrund av vad man vet om människors 
sätt att behandla information i relation till olika typer av mentala 
strukturer. Den fasta nyhetsdiskurs, som resultaten pekar på, kan 
därför fungera som ett stöd för lyssnarna i deras informationssökande. 
De är förtrogna med uppläggningen och kan koncentrera sig på inne
hållet. 

8.2.2.4 Informationsstruktur och informationstäthet 

Sambandet mellan utomspråkliga, innehållsliga och språkliga fakto
rer har fått ytterligare en belysning genom en jämförelse av i n f o r -
mationsstruktur och -täthet mellan lokal- och rikseter-
språk. Resultaten har gett en delvis avvikande informationsstruktur 
från rikseterspråk. Lokalradions nyheter är mindre informationstäta 
och innehåller mer redundans än rikstelegrammen. Språket i de tre 
undersökta stationernas nyhetsinslag kan därmed i detta avseende 
sägas likna talspråk i högre grad än vad som är fallet i riksetermedi
erna. Den största skillnaden gentemot lokalradion uppvisar riksra
dions TT-telegram. 

Det är rimligt att anta att dessa skillnader är ett uttryck för de båda 
mediernas skilda förutsättningar för nyhetsförmedling, det som med 
Maletzkes termer kallas mediets och meddelandets tvång. I rikseter
medierna är tiden för framför allt telegramläsningen mer begränsad 
och fixerad än i lokalradion och därför tvingas man att i riksmedierna 
packa nyhetsinformationen tätare. Dessutom råder medieideologiska 
skillnader mellan riks- och lokalradio. Lokalradion betonar mer expli
cit strävanden efter begriplighet och enkelhet. Detta har här fått ut
tryck i en glesare informationsstruktur. 

Jämförelsen mellan stationerna har resulterat i att Radio Väster
botten har det nyhetsspråk som ligger närmast riksetermediernas. 
Även detta resultat stöder den tolkning jag gjorde ovan, eftersom 
Västerbotten var den station som i sin programförklaring inte gav ex
plicit uttryck för någon språklig ambition. 

Nyhetsinformation i lokalradion förmedlas muntligt till lyssnarna. 
En beskrivning av denna språktyp kräver därför att hänsyn tas även 
till fonetiska aspekter. Som ett metodexperiment har jag analyserat 
talhastigheten i tre nyhetsinslag. Avsikten har varit dels att under
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söka om hörbara skillnader i materialet sammanfaller med mätresul
taten, dels att visa på en metodutveckling för analys av nyhetsinslag. 
Resultaten har visat att talhastighet och pausering varierar i de tre 
analyserade inslagen. Radio Västerbotten har det snabbaste tempot 
och den kortaste paustiden, Radio Gotland likaså ett snabbt tempo men 
tydlig pausering och Radio Östergötland ett långsamt tal med längre 
paustid. 

8.2.2.5 Syntaktisk nivå 

Den syntaktiska analysmodell som har använts för att bestämma lo
kalradiospråkets stilnivå är densamma som använts i undersökningar 
av såväl talat som skrivet språk. Även här har jag haft möjlighet att 
göra direkta jämförelser med rikseterspråksundersökningarna (Jör-
gensen och Svensson 1977). Analysen har koncentrerats på två aspek
ter av stilnivå: tal- respektive skri ft språklighet och 
s y n t a k t i s k  k o m p l e x i t e t .  

Mycket summariskt kan resultaten sammanfattas så att lokalradio
språk har fler talspråkliga drag, bl a lägre grad av syntaktisk kom
plexitet än rikseterspråk. Radio Gotland är den av de tre undersökta 
stationerna vars meningsbyggnad eller syntax skiljer sig mest från 
rikseterspråk. Radio Gotlands lokalradiomedarbetare har således en 
syntax som ligger närmare talspråk och därmed, får man anta, när
mare lyssnarna. Även i fråga om syntaktisk komplexitet avviker Radio 
Gotland i samma riktning. 

Jag har tolkat skillnaderna mellan lokal- och riksetermedier som ett 
resultat av påverkan från flera typer av utomspråkliga faktorer. Det 
betyder att förklaringen till lokalradions mer talspråkliga stilnivå och 
lägre grad av syntaktisk komplexitet får sökas såväl i de uttalade må
len för lokalradioverksamheten i Sverige som i de skilda arbets- och 
produktionsvillkoren inom medierna. 

Återigen har jag tolkat skillnaderna mellan lokalradiostationerna 
så att Radio Gotlands mer talspråkliga stilnivå och mindre komplexa 
meningsbyggnad kan förklaras av sådana utomspråkliga faktorer som 
t ex publikbild, större fysisk närhet till mottagarna och reportrarnas 
uttalade intentioner att avdramatisera mediet och öppna sina mikro
foner för allt och alla. 

I undersökningen av dubbla fundament, en talspråklig företeelse, 
har Radio Östergötland visat sig ha en större andel efter subjekt än de 
övriga. Det ses som tecken på stationens strävan att närma sig lyss
narna. Även Radio Östergötlands mer talspråkliga stilnivå jämfört 
med Radio Västerbottens kan tolkas utifrån en utomspråklig faktor, 
nämligen den uttalade ambitionen att vara begriplig. 
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8.3 Slutord och tre forskningsperspektiv 

I den analysmodell jag arbetat med för att tolka resultaten av min 
undersökning har jag använt "kommunikativt avstånd" som ett sam
lande begrepp för potentiella effekter på lyssnarens uppfattning av 
mediet. Dessa effekter är betingade av skillnader i de utomspråkliga, 
innehållsliga och språkliga faktorer som ingår i analysmodellen. Som 
vi har sett kan undersökningsresultaten tolkas som att det finns ett 
påvisbart mönster i relationerna mellan modellens komponenter. Det
ta mönster kan summariskt beskrivas på följande sätt. 

Vaije lokalradiostation verkar inom områden med regionala skill
nader i fråga om geografisk struktur, befolkningskaraktäristika, nä
rings» och arbetsmarknadsstruktur etc. Dessa strukturer utgör grun
den för lokalradions verksamhet och bildar tillsammans den verklig
het som lokalradioredaktionerna har framför sig. Utifrån de officiella 
dokumenten om lokalradions uppgifter, medieideologin, utifrån de 
professionella normer som skapas i medieutbildningen och utifrån de 
ambitioner och egenskaper som finns hos de enskilda medarbetarna 
manifesteras de olika redaktionernas sätt att lösa sina arbetsuppgif
ter. Till dessa arbetsuppgifter hör bl a att genom en funktionell språk
användning hålla kontakt med lyssnarna. Det kan ske antingen ge
nom att på ett relevant sätt bedriva nyhetsjournalistik eller genom att 
på olika sätt göra mediet tillgängligt för var och en. Utbildning och 
allmän språkuppfattning hos medarbetarna kan tänkas spela en bety
delsefull roll här. Utomspråkliga faktorer, som de nämnda, har både en 
direkt och indirekt inverkan på det talade och upplästa språket i lo
kalradion. 

Den direkta effekten ligger bl a i det förhållande att det är den en
skilde lokalradiomedarbetarens eget idiomatiska språkbruk lyssnaren 
hör. Det är den enskilde reportern som själv träffar de direkta val av 
ord, satser och meningar som bildar språkformen. På så sätt är lokal
radiospråk också avhängigt av det idiomatiska språkbruket hos de 
enskilda språkanvändarna. 

Den indirekta påverkan sker genom att de utomspråkliga faktorer
na i viss mån bestämmer vilket ämnesinnehåll och därmed delvis vilka 
referenter som omtalas i sändningarna. Innehållet påverkar i sin tur 
textbildning och språklig utformning. Dessutom har språkliga kon
ventioner och textmönster, som hör till genren, en styrande effekt. 

Ur mottagarens synvinkel kan vi på motsvarande sätt säga att bil
den av mediet, dess språk och innehåll skapas genom såväl en direkt 
som indirekt påverkan från de utomspråkliga faktorerna. Det innebär 
att lyssnarens intryck av lokalradions språk naturligtvis till största 
delen hör samman med den typ av språk som hon/han faktiskt upp
fattar. Den igenkänning eller identifikation som förmedlas via ämnes
innehåll och referenter i radion formar också lyssnarens uppfattning. 
Tillsammans skapar dessa intryck en uppfattning av lyssnarens för
hållande till mediet som jag har velat beskriva som lokalradiospråkets 
kommunikativa avstånd. 
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För att fullständigt kunna belysa lokalradiospråkets kommunikati-
va avstånd och för att fullfölja de tankegångar jag fört fram här, krävs 
en fortsatt forskning med fördjupningar i åtminstone två riktningar. 
Den första är en mottagarorienterad forskning. I denna menar jag att 
man skulle mer än vad jag har kunnat göra, och mer än vad som görs 
generellt, undersöka behoven hos eterspråksanvändarna, dvs lyssnar
na. Hur väl fyller lokalradiospråket deras behov av identifikation med 
vad som händer? Hur väl överensstämmer det talade radiospråket med 
deras eget? Vilken inställning har lyssnarna till länets regionala va
rianter i radio? Kan lokalradiospråket bidra till att minska avståndet 
mellan lyssnarna och den verklighet som är, eller ska vara, gemensam 
för dem och den egna lokalradiostationen? 

Den andra fördjupningen av forskningen som måste göras rör lokal
radiomedarbetarna. Här krävs forskning av språklig/socialpsykolo
gisk karaktär. Vilka processer är det som formar lokalradiospråket, 
eller etermediespråket överhuvudtaget, hos reportrar och journalis
ter? Vilken roll spelar i tur och ordning deras utbildning, invanda 
språkuppfattning och ambitioner som skapas, eller bryts ned, i arbets
gruppen/redaktionen? När en utvecklad språkforskning med uttalad 
tvärvetenskaplig inriktning kan ge svar på dessa frågor så kan också 
en mer uttömmande definition ges av begreppet "kommunikativt 
avstånd". 

Ett tredje forskningsperspektiv som jag till sist vill peka på berör 
språkets lexikonnivå,54 dvs ordförrådet i lokalradions sändningar. Vi 
vet redan att många lyssnare inte förstår ett flertal ord som är vanligen 
förekommande i nyhetssändningar. En studie av ordförråd och ord
förståelse i lokalradiospråk kan ge kunskaper om hur lokalradion 
skulle kunna bidra till att minska denna språkklyfta. 
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RADI018001.1 S-

Sammanfattning 
I dagens svenska mediesituation har lokalradion sedan starten 1977 
snabbt kommit att inta en framträdande plats. Över hälften av befolk
ningen lyssnar vaije dag på sin lokalradio. En viktig anledning att 
studera lokalradiospråk är sålunda den centrala roll lokalradions 
sändningar spelar i människors medievanor. 

Avsikten med detta arbete har varit att beskriva och analysera språ
ket i tre lokalradiostationers sändningar mot bakgrund av, dels de 
intentioner som ligger bakom införandet av lokalradion, dels de ambi
tioner som medarbetarna har gett uttryck för. För att urskilja lokal
radiospråkets särdrag har jag angett några faktorer för analys och be
skrivning och använt dessa i en empirisk undersökning av tre statio
ners sändningar. Beskrivningen syftar till att ge en allmän karaktä-
ristik av språk och innehåll i lokalradion. Jag ger därvid akt på såväl 
regionala skillnader, som skillnader mellan lokalradio- och rikseter-
språk. 

Material, metod och teori 

Det empiriska materialet består av en veckas sändningar från Radio 
Gotland, Radio Västerbotten och Radio Östergötland. Av dessa 12-15 
timmars sändningstid från varje station står nyhetssändningarna i 
fokus för undersökningen. 

Undersökningen görs på skilda språkliga och innehållsliga nivåer: 
hela nyhetstexter, meningar och satser, ord och fonem analyseras för 
att särskilja de drag som konstituerar lokalradiospråk. Metoderna va
rierar från en pragmatiskt inriktad texttypologisk analys till en på 
modern talspråksforskning baserad syntaktisk undersökning. Skilda 
regionala språkdrag på framför allt fonematisk nivå i medarbetarnas 
språk uppmärksammas. Särskild hänsyn tas till den kontaktskapande 
funktionen hos lokalradiospråket. De delar av en lokalradiosändning 
som uttrycker denna funktion, hälsningar, tilltalsord och studioprat 
mellan programinslag, tolkas bl a mot bakgrund av begreppet kom-
munikativt avstånd. 

Det jag betecknat som lokalradiospråkets kommunikativa avstånd 
har i denna studie fått bilda utgångspunkt för en modell av undersök
ningens uppläggning (1.7). Begreppet kommunikativt avstånd definie
ras i denna undersökning som det avstånd mellan sig själv och mediet 
som lokalradiolyssnaren upplever utifrån det språk som talas i sänd
ningarna. Genom att föra in mottagaren får analysmodellen en prag
matisk dimension. Mottagarperspektivet har jag valt, eftersom mate
rialet består av främst nyhetsinformation, en texttyp av central bety
delse för människor i en fungerande demokrati. Jag jämför således tre 
lokalradiostationers sändningar utifrån vilket kommunikativt 
avstånd den språkliga utformningen kan tänkas ha till lyssnarna. 
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Mottagarstudier ingår inte i undersökningen utan begreppet har stu
derats indirekt, dvs på sändarsidan, genom olika indikatorer på kom-
munikativt avstånd i det inspelade materialet. 

Avhandlingens empiriska undersökning förankras i två teoretiska 
modeller Gerhard Maletzkes och Roman Jakobsons. Med stöd av Ma-
letzkes heltäckande, numera klassiska modell ställer jag lokalradio
språkets utomspråkliga faktorer i relation till varandra inom ramen 
för masskommunikationsprocessen. Jakobsons modell används för att 
belysa hur olika inomspråkliga komponenter i lokalradiospråket fyller 
skilda funktioner för sändare och mottagare. Speciell uppmärksamhet 
riktas mot den kontaktskapande, med Jakobsons term, den fatiska 
funktionen. 

Utomspråkliga faktorer 

Av de utomspråkliga faktorer som kan påverka lokalradiospråket har 
geografiskt strukturella skillnader mellan de tre undersökta lokalra
diostationernas sändningsområden betonats. Radio Gotland täcker en 
ö, en sedan gammalt kulturell enhet och ett geografiskt väl avgränsat 
område. Radio Västerbotten sänder i ett vidsträckt glesbygdslän med 
en mer heterogent sammansatt befolkning och Radio Östergötland i ett 
mer tättbefolkat industrilän. 

Lokalradiomedarbetarna på de tre undersökta stationerna ger i sina 
policybeskrivningar olika uttryck för viljan att skapa en egen pro
gramprofil gentemot riksradion och därmed nå nya grupper av lyss
nare. Radio Gotlands målsättning kan beskrivas som händelseinrik-
tad. "Vi satsar på allt". Samtidigt vill stationsmedarbetarna avdra
matisera radion. Radio Västerbotten betonar den samhällsinformativa 
uppgiften. Medarbetarna där är inte inriktade på formen i samma ut
sträckning som i de två andra stationerna. Radio Östergötlands med
arbetare strävar efter att ompröva och förbättra journalistiken så att 
lyssnarna ska förstå och känna att de möts med respekt. 

Lokalradions medieideologi, manifesterad i de tre stationernas poli
cy, används som förklaringsgrund till vissa undersökningsresultat. 
Radio Gotlands önskan att bryta respekten för radio kan bl a resultera 
i en mängd meddelanden om små och vardagliga händelser på ön. Som 
exempel kan nämnas att Närbarnens mammor av reportern uppmanas 
att ta in sina barn från kylan för skolbussen är försenad. Radio Väster
bottens informativa ansats leder bl a till att den stationen har de flesta 
nyhetsinslagen den undersökta veckan. Radio Östergötlands experi
mentella journalistik medför bl a avsevärt längre och därmed färre 
nyhetsinslag. 

Innehållsanalysen i kap 3 pekar på att lokalradion i viss mån be
handlar andra områden än tidningarna, t ex mer trafik och kommu
nikation men betydligt mindre olyckor och brott. En studie av de in
blandade referenterna i nyheterna avslöjar att kategorin "makthava
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re" t o m är mer dominerande i lokal- än i riksetermedierna. En jäm
förelse mellan stationerna visar att Radio Gotland avviker med en 
större andel trafikinformation och fler s k vanliga människor i sina 
sändningar. 

Språkanalys 

Andelen regionalt färgat tal är mest utbrett i Radio Östergötlands 
sändningar. Regionalitet, mätt utifrån indikatorn frekvenser av läns
namn i nyhetsmaterialet, framträder dock tydligast i det geografiskt 
minsta länet Gotland. Västerbotten, det största länet av de undersök
ta, betonar inte den regionala aspekten i samma utsträckning i sitt 
programutbud (kap 4). 

Även i fråga om lokalradiospråkets kontaktskapande funktion intar 
Radio Gotlands sändningar en särställning i jämförelse med de två 
andra stationerna. De gotländska medarbetarna understryker med 
språkliga medel närheten till lyssnarna. De tilltalar t ex oftare lyss
narna och varandra inom nyhetssändningarna. Radio Östergötlands 
medarbetare, vars språkliga ambitioner kan beskrivas som höga, som 
de formuleras i programförklaringen, förstärker likaså den kontakt-
skapande funktionen i lokalradiospråket. Det kan främst höras i ett 
omfattande, delvis manusoberoende studioprat i talspråklig, ibland 
pratig stil. 

I kap 5 redovisas resultaten av en textanalys. Alla nyhetstexter har 
segmenterats i en semantisk enhet, makropropositionen. Denna sam
manfaller ofta med den syntaktiska enheten mening. Ett nyhetsberät-
telseschema utformat som ett träddiagram med makropropositionerna 
i delvis hierarkisk ordning utgör undersökningsmodell i textanaly
sen. 

På träddiagrammets högsta nivå befinner sig rubrik, presentation, 
själva situationen och kommentaren till den inträffade nyheten. Si
tuationen är uppdelad på lägre nivåer med kategorin episod i form av 
huvudhändelse och konsekvens samt kategorin bakgrund fördelad på 
tidigare händelse och omständighet. Varje makroproposition har pla
cerats in i dessa olika schemakategorier. 

Resultaten redovisas i två steg. Det första med alla nyhetstexter och 
på makropropositionsnivå. En resultatprofil framträder som visar att 
makropropositionerna fördelar sig på 2/3 situation och 1/3 kommentar. 
Situationen utgörs av lika delar episod och bakgrund. Episoden består i 
huvudsak av själva huvudhändelsen men även till viss del av katego
rin konsekvens. Bakgrunden delas likaså upp i en mer omfattande 
kategori omständigheter och i en mindre kategori tidigare händel
ser. 

Vid en jämförelse mellan de tre stationerna visar sig Radio Gotland 
ha en större andel händelsepropositioner och en mindre andel kom
menterande makropropositioner än de övriga. Radio Östergötland har 

169 



en högre andel kommentarer och bakgrund. Förklaringen kan bl a 
sökas i stationernas målsättningar. De gotländska medarbetarna har 
en ambition som kan beskrivas som händelseinriktad, de vill dyka upp 
överallt på ön och skildra allt som händer. Radio Östergötlands med
arbetare ger tydligast uttryck for hänsynen till lyssnarna i sin strävan 
efter att vara begripliga. Den inriktningen kan vara förklaringen till 
de mer omfattande kommentarerna och bakgrundsteckningarna. 

I en andra del av textanalysen redovisas resultaten på textnivå ba
serade på de medellånga texterna, 5-8 makropropositioner, och kate
gorierna episod, bakgrund och kommentar. Resultaten pekar på att 
nyhetstexten har ett likartat mönster praktiskt taget oavsett längd och 
stationstillhörighet. Detta kan tolkas som nyhetstextens diskurs i lo
kalradio. Den innebär att de flesta texter inleds med en rubrik följd av 
en presentation. Från och med den tredje makropropositionen domi
nerar bakgrunden och därefter kommentaren. En liten andel episod
propositioner återkommer med jämna mellanrum för att därefter öka 
mot slutet av texten. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om den psykologiska relevan
sen hos en nyhetsdiskurs av detta slag. Frågan är om denna diskurs är 
så fast förankrad hos lyssnarna att den har någon betydelse för för
ståelsen av nyhetsinnehållet. 

Kapitel 6 innehåller en analys av informationsstruktur och -täthet. 
Undersökningsenheten är hävdad respektive icke-hävdad proposition. 
Med proposition avses sådana satser eller fraser som utgör endast ett 
påstående. En hävdad proposition är en sats eller fras som framställts 
så att det klart framgår att informationen inte tidigare är känd av 
mottagaren och att sändaren uppfattar informationen som sann eller 
sannolik. 

Jag undersöker informationsstrukturen genom att belysa i vilka 
slags konstruktioner ny information ges, i huvudsatser eller i under
ordnade satser och fraser. Nyhetsinformationens täthet beräknar jag 
genom att ange frekvenserna per 100 makrosyntagmer och per 1 000 
ord av nyheterna i betydelsen ny information. 

Resultaten redovisas i frekvensen hävdade propositioner fördelad på 
de fyra programformerna. I nyhetsinslagen används de underordnade 
satserna och fraserna i högre grad än i de övriga programformerna för 
att presentera ny information. Programformen meddelanden innehål
ler fler icke-hävdade huvudsatser, t ex i form av uppmaningar, än de 
övriga programformerna. I väder- och sportinslagen ges ny informa
tion mycket koncentrerat. 

Jämförelsen mellan de tre stationerna visar att Radio Gotland har en 
något mindre informationstäthet i sina nyhetssändningar än de båda 
övriga stationerna. Anledningen är bl a att Radio Gotlands sändningar 
innehåller en större andel av programformen meddelanden vars språk
liga utformning i jämförelse med nyheter, väder och sport är mindre 
informationstät. Vid en jämförelse med riksetermaterialet, vilken gäl
ler enbart nyhetsinslagen, framkommer det att riksradions och tele
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visionens nyhetssändningar har ett mer informationstätt språk med 
en lägre grad av redundans än lokalradions nyheter. Skillnaden är 
signifikant och gäller framför allt riksradions telegraminslag. 

Ett annat mått på informationstäthet utgör den talhastighet varmed 
reportrarna förmedlar nyhetsinsformationen. Jag redogör för en en
staka mätning av talhastighet och pausering av ett nyhetsinslag från 
vaije station. Mätningen bekräftar det intryck jag har fått vid avlyss
ning att Radio Östergötland har den lägsta talhastigheten, därefter 
kommer Radio Gotland. Radio Västerbotten har den snabbaste talhas
tigheten. Även betoningen i samband med uppläsning berörs i detta 
kapitel. 

I kapitel 7 presenteras en syntaktisk analysmodell utarbetad vid 
forskningsprojektet Talsyntax i Lund och använd vid ett flertal språk
liga undersökningar av talad och skriven svenska allt sedan 70-talet. 
Enhet i denna delundersökning är makrosyntagmen, en syntaktisk 
helhet. Nyhetsmaterialet har klassificerats utifrån 4 typer av makro-
syntagmer, nämligen interjektions- och tilltalsmakrosyntagmer, me
ningsfragment, rätt- och felkonstruerade samt fullbordade och ofull
bordade meningar. De rättkonstruerade och fullbordade analyseras 
därefter i underordnade satser och fraser. Syftet är att belysa lokalra
diospråkets stilnivå i framför allt två avseenden, syntaktisk komplex
itet och formellt skrift- respektive informellt talspråk. 

Fördelningen av makrosyntagmerna visar signifikanta skillnader 
såväl mellan de olika programformerna som mellan de tre stationerna. 
Sport- och väderinslagen har en förhållandevis hög andel meningsfrag
ment. Den högsta andelen av de tre stationerna har Radio Västerbot
ten. Radio Östergötlands medarbetare uttrycker sig i högre grad i full
ständiga meningar än de gör på de två andra redaktionerna. Det kan 
tolkas som ett exempel på den tydlighetssträvan som främst dominerar 
medarbetarna på Radio Östergötland. 

Den genomsnittliga längden på meningsmakrosyntagmerna an
vänds ofta som ett ytspråkligt tecken på syntaktisk komplexitet. Så 
även här. Radio Gotland avviker mest från rikseterspråket med den 
kortaste längden, medan Radio Västerbottens nyhetsspråk närmast 
liknar det rikstäckande eterspråket med längre meningsmakrosyntag-
mer. Radio Gotland har också en mer parataktisk meningsbyggnad, ett 
drag som kännetecknar talspråk. Även de underordnade satserna och 
fraserna fördelas annorlunda med fler konjunktionsbisatser och färre 
att- och relativsatser i Radio Gotlands jämfört med i de båda andra 
stationernas nyhetsspråk. 

I jämförelse med rikseterspråk uppvisar lokalradiospråk en lägre 
grad av syntaktisk komplexitet och fler talspråksdrag. Den skillnaden 
är mest markant för Radio Gotland och minst för Radio Västerbot
ten. 

En analys av fundamenten, motiverad för att bättre kunna bedöma 
eterspråkets stilvärden, visar också på signifikanta skillnader mellan 
lokal- och rikseterspråk. Lokalradion kan sägas vara mindre formell 
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men ändå skriftspråklig i jämförelse med andra texttyper. Den sänder 
en talad bruksprosa. 

Som stilmarkör används dubbla fundament, ett språkdrag som anses 
höra hemma företrädesvis i talspråk. Frekvensen är högre i lokalradio-
än i riksetermaterialet. Detta resultat bidrar ytterligare till slutsatsen 
att lokalradiospråk uppvisar fler likheter med talspråk än rikseter-
språk gör. 

Avslutning och forskningsperspektiv 

I det avslutande kapitlet återknyter jag till den modell i kapitel 1 som 
visar sambanden mellan utom- och inomspråkliga faktorer och det jag 
betecknar som kommunikativt avstånd i lokalradiospråk. 

Undersökningsresultaten kan tolkas som att det finns ett påvisbart 
mönster i relationerna mellan de olika komponenterna i modellen. 
Grunddragen i detta mönster är att lokalradiospråkets kommunikati-
va avstånd påverkas på tre sätt. För det första sker en indirekt inver
kan från utomspråkliga faktorer t ex genom att lokalsamhällets struk
tur och medarbetarnas medieideologi delvis är bestämmmande för in
nehåll och referenter i sändningarna. De senare faktorerna har sedan 
betydelse för språklig utformning. För det andra sker en direkt inver
kan från utomspråkliga faktorer. Den visar sig t ex i den bild som 
lyssnaren har av stationen, dess roll i lokalsamhället, uppfattningen 
av dess språkbruk i stort osv. För det tredje sker en direkt påverkan på 
lokalradions kommunikativa avstånd från de inomspråkliga faktorer
na. Sålunda ger t ex graden av regionalitet, kontaktskapande redun
dans och stilnivå i språket en variation i lokalradiospråkets kommu
nikativa avstånd. 

Tre framtida forskningsfält betonas slutligen som angelägna: studi
er av å ena sidan journalister, å den andra publik, för att undersöka hur 
språkbildningsprocesser, attityder och språkuppfattning hos dessa 
grupper är relaterade till användning respektive uppfattning av lokal
radiospråk. Ett tredje fält är en studie av ordförråd och ordförståel
se. 
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Summary 
Since its inauguration in 1977, local radio has rapidly advanced to a 
prominent position in the range of media available in modern Sweden. 
Over half the population listen to local radio every day. Thus one im
portant reason for studying the language it uses is the central role 
played by local radio broadcasts in people's "media lives". 

The aim of this study has been to describe and analyse the language 
of broadcasts from three local radio stations in the light of the inten
tions behind the introduction of local radio, and the ambitions ex
pressed by the radio people involved. To be able to point out the par
ticularities of "local radio language" I have presented some factors for 
analysis and description, and used these in an empirical study of bro
adcasts from three stations. The description aims to provide the general 
characteristics of the language and content of local radio. I take into 
consideration both regional variations and differences between the lan
guage of local radio and of national broadcasting. 

Materials, methods and theory 

The empirical material consists of one week's broadcasts from Radio 
Gotland, Radio Västerbotten and Radio Östergötland. Of the 12-15 
hours of broadcasting time from each station, the news reports form the 
main focal point of the study. 

Language and content are studied on separate levels: complete news 
texts, sentences and clauses, words and phonemes are analyzed in order 
to clarify those characteristics that constitute local radio language. The 
methods vary from a pragmatic text-typology analysis to a syntactic 
study based on modern spoken language research. Attention is paid to 
regional variations, primarily the phonematic, in the language used by 
broadcasters. Particular consideration is given to the aspect of local 
radio language that establishes contact with listeners - greetings, 
forms of address, and studio talk between items. These elements are 
interpreted in the light of the concept communicative distance. 

What I have termed the communicative distance of local radio lan
guage forms in this study the basis for a model of the plan of the in
vestigation (1.7). Communicative distance is defined in this study as 
the distance between him/herself and the medium that the listener 
feels, on the basis of the language used in the programmes. The intro
duction of the receiver gives the analysis model a pragmatic dimension. 
I have chosen the receiver perspective because the material consists 
mainly of news items - a type of text that is of central importance to 
people in a functioning democracy. Thus I compare the broadcasts of 
three local radio stations with a view to assessing the possible distance 
between listener and medium created by the language used. Receiver 
studies are not included in the investigation; the concept has been 
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studied indirectly, i e from the transmitting side, by means of various 
indicators of communicative distance in the recorded material. 

The empirical investigation is based on two theoretic models: Ger
hard Maletzke's and Roman Jakobson's. With the help of Maletzke's 
comprehensive, now classic, model I place the extra-linguistic factors of 
local radio language in relation to each other within the framework of 
the mass communication process. Jakobson's model is used to throw 
light on how various intra-linguistic components of local radio lan
guage fulfil different functions for transmitter and receiver. Special 
attention is paid to the function of establishing contact - to use Jakob-
son's term, the fatic function. 

Extra-linguistic factors 

Of the extra-linguistic factors with a possible influence on local radio 
language, structural geographical differences between the transmit
ting areas for the three radio stations concerned have been emphasized. 
Radio Gotland serves an island which has long been a cultural unit and 
a well-defined area geographically. Radio Västerbotten broadcasts 
throughout an extensive, sparsely-populated province with a more he
terogeneous population, while Radio Östergötland serves a more close-
ly-populated industrial province. 

Local radio staff from the three stations under investigation express 
in various ways in their policy statements the desire to create their own 
programme profiles as something other than national radio, and there
by reach new groups of listeners. Radio Gotland's aim might be de
scribed as event-directed: "We go in for everything". At the same time, 
the broadcasting staff want to de-dramatize radio. Radio Västerbotten 
stresses the community information aspect; staff there are somewhat 
less concerned about form than the other two stations. The Radio Ös
tergötland staff are continually trying to revise and improve their jour
nalistic methods so that listeners will understand and feel that they are 
being treated with respect. 

The media ideology manifested in the policy statements of the three 
local radio stations provides an explanation for certain results of this 
investigation. Radio Gotland's desire to make people feel less in awe of 
radio can lead among other things to a large number of reports about 
small, everyday happenings on the island. For example, the mothers of 
the children in När are urged by the reporter to take their children in 
out of the cold, because the school bus has been delayed. Radio Väs-
terbotten's stress on its informative function means that this station is 
the one with most news broadcasts during the period in question. The 
experimental journalistic methods used by Radio Östergötland make 
for considerably longer, and therefore fewer, news items. 

The analysis of content in chapter 3 indicates that to a certain extent 
local radio deals with other topics than those in the newspapers - more 
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about traffic and communications, for instance, but considerably less 
about accidents and crime. A study of the names mentioned in news 
reports reveals that "the powers that be" have an even more dominat
ing place in local than in national broadcasting. A comparison between 
the stations shows that Radio Gotland has a greater proportion of traf
fic information and more so-called "ordinary" people in its broadcasts 
than the others. 

Linguistic analysis 

The proportion of regional accent in speech is greatest in Radio Öster
götlands broadcasts. However regionality assessed according to fre
quency of county names in news material, appears most obviously in 
the geographically smallest province of Gotland. Västerbotten, the 
largest of the provinces studied, does not stress regional aspects to the 
same extent in the programmes it offers (chapter 4). 

Also in the matter of establishing contact with the listeners by means 
of the language used, Radio Gotland's programmes stand out in com
parison with the other two stations. The Gotland staff use language to 
bring them closer to their listeners - for example, they talk more often 
directly to the listeners and to each other during news broadcasts. The 
staff of Radio Östergötland, whose linguistic aims can be said to be very 
ambitious as expressed in their policy statement, also emphasize the 
function of establishing contact in the language they use. This can be 
heard mainly in extensive, partly unscripted studio talk in an informal, 
sometimes chatty style. 

Chapter 5 presents the results of a text analysis. All the news texts 
have been segmented into semantic units, macro-propositions. The se
mantic unit often corresponds to the syntactic unit, the sentence. A 
news schemata in the form of a tree diagram with the macro-proposi-
tions in partly hierarchic order is the investigative model in the text 
analysis. 

On the highest level of the tree diagram can be found headline, pres
entation, the situation itself and the commentary on the event. The 
situation is divided on lower levels into two categories: episode in the 
form of main event and consequence, and background divided into pre
vious event and circumstance. Each macro-proposition has been placed 
in these various schemata categories. 

The results are presented in two stages. First with all the news texts 
on the macro-proposition level. The result profile that appears shows 
the macro-propositions as 2/3 situation and 1/3 commentary. Situa
tions consist of episode and background in equal proportions. Episodes 
consist mainly of the actual event, but partially also of the consequence 
category. Background is similarly divided into a fairly extensive cate
gory and a smaller one - circumstances and previous events respec
tively. 
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A comparison between the three stations shows that Radio Gotland 
has more event macro-propositions and fewer commentary macro-pro-
positions than the others. Radio Östergötland has a higher proportion 
of comments and background. The explanation can be found partly in 
the aims of the stations. Radio Gotland's staff, with their event-directed 
policy, want to be everywhere on the island reporting everything that 
happens. The staff of Radio Östergötland show their consideration for 
their listeners most clearly in their efforts to be comprehensible, which 
can explain their extensive commentaries and background presenta
tions. 

The second part of the text analysis presents the results on a text 
level based on texts of average length (5-8 macro-propositions) and the 
categories episode, background and commentary. The results indicate 
that news texts follow a similar pattern virtually irrespective of length 
and station of origin. This can be interpreted as the news discourse of 
local radio: most texts are introduced with a headline followed by a 
presentation; from the third macro-proposition onwards background is 
predominant and after that commentary; a small proportion of episode 
macro-propositions return at regular intervals and increase towards 
the end of the text. 

The chapter concludes with a discussion on the psychological rele
vance of such a news discourse. The question is whether this discourse 
is so deeply rooted in the listeners that it has any significance for the 
understanding of the news content. 

Chapter 6 presents an analysis of information structure and density. 
The investigative unit is the asserted and/or non-asserted proposition. 
By proposition is meant a clause or phrase that constitutes one single 
statement. An asserted proposition is a clause or phrase presented in a 
way that makes it obvious that the information was not previously 
familiar to the receiver, and that the transmitter considers the infor
mation to be correct or believable. 

I examine the information structure by showing in what type of con
struction new information is presented - in main clauses or in subor
dinate clauses and phrases. I calculate the density of news information 
by giving the frequencies per 100 macro-syntagms and per 1 000 words 
of news in the sense of new information. 

The results are shown in the frequency of asserted propositions dis
tributed over the four programme types. In news items, subordinate 
clauses and phrases are used to a greater extent than in the other pro
grammes for the presentation of new information. Programmes pro
viding messages and announcements contain more non-asserted pro
positions than the other programme types, e g in the form of advice. In 
weather and sports items, new information is presented in a highly 
concentrated form. 

A comparison of the three stations shows that Radio Gotland has 
somewhat lower information density in its news broadcasts than the 
other stations. The main reason for this is that this station broadcasts a 
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greater number of announcement programmes, the language of which 
has a lower information density compared with news, weather and 
sport. A comparison with national radio material, made only in the case 
of news programmes, reveals that national radio and television news 
broadcasts use a language which has higher information density and 
less redundancy than those of local radio. The difference is significant 
and applies especially to national radio telegram headlines. 

Another measure of information density is the speed at which re
porters speak when they deliver news items. I report on a single mea
surement of speech rate and pausing in one news programme from each 
station. The measurement confirms the impression gained from listen
ing - that Radio Östergötland has the slowest speech rate, followed by 
Radio Gotland. Radio Västerbotten has the fastest rate. This chapter 
also takes up the question of emphasis in the reading of items. 

Chapter 7 presents a syntactic analysis model worked out in connec
tion with the Speech Syntax research project (Talsyntax) in Lund, and 
used since the 70's in a number of studies on spoken and written Swe
dish. The unit in this sub-study is the macro-syntagm, a syntactic 
whole. The news material has been classified according to different 
types of macro-syntagms: inteijectory and vocative macro-syntagms, 
sentence fragments, correctly and incorrectly constructed sentences, 
and complete and incomplete sentences. The correctly constructed and 
complete sentences are then analyzed in subordinate clauses and 
phrases. The aim is to establish the style-level of local radio language 
in above all two respects - syntactic complexity and formal written and 
informal spoken language respectively. 

The distribution of macro-syntagms shows significant differences 
between both the various forms of programme and the three stations. 
Sport and weather items have a relatively high proportion of sentence 
fragments, with Radio Västerbotten showing the greatest number. The 
staff of Radio Östergötland use complete sentences to a greater extent 
than do those of the other stations. This may be interpreted as an ex
ample of the desire for comprehensibility which is predominant among 
the staff. 

The average length of sentence macro-syntagms is often used as a 
supra-linguistic sign of syntactic complexity, and this is also the case 
here. Radio Gotland deviates most from national radio language in 
having the shortest length, while Radio Västerbotten^ news language 
closely resembles national broadcasting language with longer sentence 
macro-syntagms. Radio Gotland also has a more paratactic sentence 
structure, which is a characteristic of spoken language. Even the su
bordinate clauses and phrases used by Radio Gotland have a different 
distribution from those of the other stations' language, with more con
junction clauses and fewer that-clauses (att-) and relative clauses. 
Compared with national broadcasting language, local radio language 
shows less syntactic complexity and more spoken language features. 
This difference is most noticeable in Radio Gotland's language and 
least noticeable in that of Radio Västerbotten. 
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An analysis of the foundation phrases, with the motivation that it 
would facilitate estimation of the style values of broadcasting lan
guage, also shows differences between local and national radio lan
guage. Local radio may be said to be less formal but is nevertheless 
closer to written language than other types of text. It broadcasts spoken 
everyday prose. 

Double foundation phrases are used as style markers - a linguistic 
phenomenon which is considered to be a part of spoken language espe
cially. The frequency is higher in the local radio material than in that 
from national radio. This result provides further confirmation that lo
cal radio language is closer to the spoken variety than national bro
adcasting language is. 

Conclusion and research perspectives 

In the concluding chapter I return to the model in chapter 1 which 
shows the connection between extra- and intra-linguistic factors, and 
what I term the communicative distance in local radio language. 

A possible interpretation of the results of the study is that there is a 
demonstrable pattern in the relations between the various components 
of the model. The basic feature of this pattern is that the communica
tive distance of local radio language is influenced in three ways. First 
there is an indirect effect from extra-linguistic factors - for example, 
the structure of the local community and the media ideology of the 
radio staff partly determine the content and the people named in the 
broadcasts. The latter factors are also of significance later in the lin
guistic formulations used. Secondly there is a direct influence from 
extra-linguistic factors. This can be seen for example in the picture the 
listener has of the station, its role in the local community, the general 
view of its use of language etc. Thirdly, intra-linguistic factors have a 
direct influence on the communicative distance of local radio. For in
stance the degree of regionality, redundancy for the purpose of estab
lishing contact, and the style-level of the language will all produce 
variations in the communicative distance of local radio language. 

Three fields of research are emphasized finally as being important 
for the future: studies of journalists on the one hand and on the public 
on the other, to examine how language formation processes, attitudes 
and language apprehension in these groups are related to the use and 
apprehension of local radio language. A third field is a study of voca
bulary and word comprehension. 
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Noter 

Kapitel 1 Inledning 

1 Ett eller flera nyhetsblock presenteras vid vaije sändningstillfalle under vardagar
na. Antalet inslag och sändningslängd varierar. 

2 Termen programform skulle kunna ersättas med genre, en vanlig beteckning inom 
både litteratur- och språkvetenskap. 

Kapitel 2 Lokalradion i Sverige 

3 Enkäten tillkom i samband med projektet Demokratisering genom lokal radio? 
Jonsson, Åke et al I: Fjaestad, B red, 1979. Planera numera. Svaren redovisas i Lind
blad 1982. 

4 Utöver reguljära sändningar över län har stationerna även utvecklat olika former av 
lokala sändningar. Med hjälp av sändare som televerket ställer till förfogande, s k 
kommunsändare eller tätortssändare, kan man sända lokalt över en ort. För en sär
skild ort kan ett kommunfullmäktigesammanträde vara av intresse, om någon spe
ciellt viktig lokal fråga behandlas. Det kan också gälla ett lokalt kulturevenemang, 
en debatt eller liknande som berör just den orten. Sådana sändningar över mindre 
områden började under valåret 1979, då de utnyttjades främst för att spegla den 
lokala politiska debatten (Lokalradions verksamhetsberättelse, LRAB 1982:7). 

5 I både betänkandet och propositionen betonas det att ett införande av lokalradio ska 
öppna nya möjligheter för allmänheten att medverka i samhällsdebatten - (Lokal
radion och framtiden 1979). Människan ska inte bara vara en passiv lyssnare utan 
aktivt använda mediet för att göra egna program. I en demokrati bör människan vara 
ett aktivt subjekt. Dessa demokratiseringssträvanden ligger bakom en rad olika 
verksamheter där lyssnarna har fått tillgång till mediet, s k public access. Flera 
stationer har inrättat bandverkstäder med teknisk utrustning och personal som finns 
till hands för att hjälpa lyssnare att göra egna program. Se Lindblad 1983 för en 
utförligare diskussion om lokal radios och tv:s roll för demokratin. 

6 Enligt de enkätsvar som redovisas i Lindblad 1982:12 f. 
7 De finns utförligt redovisade i Lindblad 1982:12 f. 
8 1 kap 7.4 diskuterar jag dessa skillnader i könsfördelningen mellan stationerna i 

förhållande till resultaten från den språkliga analysen. 
9 Journalisterna tillhör en yrkeskår som har bland den största andelen stressjukdomar 

Källa: Janlert, Urban et al, 1979. Arbetsförhållanden vid tolv dags- och veckotid
ningar. Rapport nr 2. Högskolan i Luleå. En undersökning av psykosociala arbets
förhållanden bland journalister. 

10 Svaren finns utförligare redovisade i Lindblad 1982:12 f 
11 För de stationer som ingår i min undersökning finns dessa dokumenterade i Nilsson 

och Nordström 1978 och 1979, Christiansson 1981, Nordström 1981 och 1982. Se även 
forskningsöversikten i kap 1. 

12 Jfr Radio Östergötlands lyssnarsynpunkter. Kritiska röster fanns gentemot försöket 
att genom småprat avdramatisera mediet. Lokalradiomedarbetarna menade att den
na kritik kom från de högutbildade lyssnarna (jfr Lindblad 1982:20). 

Kapitel 3 Innehåll 

13 För definition av nyhetsbegreppet se kap 5.3 
14 För vidare beskrivning av händelsestrukturen se kap 5.3. 
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15 Väderrapporter är uppbyggda av ett klart avgränsat ämnesinnehåll med stående 
uppgifter. Av den anledningen har väderrapporter i tidningstext använts för att ut
veckla ett datorbaserat förståelseprogram för text (Welin 1974:218 f). 

16 Jfr rikseterspråk t ex så utrikes och liknande stående fraser i massmediespråk. 
17 Termen animata referenter är närmast hämtad från Svensson 1981. 
18 I Svensson finns en kategori benämnd makthavare som utgör en andel på ca 30 % i 

riksetermaterialet (1981:133). Längre ned på samma sida anges dock siffran till 40 % 
vilket försvårar jämförelsen med mina data. 

Kapitel 4 Regionalitet och kontaktskapande 

19 Figuren är en omarbetning av den som förekommer i Bengt Nermans Massmedie
retorik 1973:16. 

20 Jämför Jonsson 1979. 
21 Vid genomlyssning av det bandade materialet har allt regionalt färgat tal registre

rats. De regionala avvikelserna har identifierats. 
22 För en närmare beskrivning av satsmelodin i svenskan se Gösta Bruces avhandling 

från 1977. 
23 Jämför kap 6.7.2 där talhastigheten har mätts. 
24 Jag har lyssnat igenom det bandade materialet med tanke på uttalet hos reportrarna. 

Enheten har varit makrosyntagm för klassificeringen. 
25 Jämför 4.4.2 som behandlar stationernas studioprat. 
26 I Radio Västerbottens material förekommer det vid tre tillfällen att hälsnings

fraserna är utlämnade. 
27 Jämför Karl-Hampus Dahlstedts definition 1970:2 f. 

Kapitel 5 Nyheten som text 

28 Jämför Bertil Moides krav på radio- och tv-medarbetares ansvar för sin publik i 
Jonsson 1980:95. 

29 Ett exempel är projektet Språk och kön där Jan Einarsson och Tor Hultman (1984) 
har undersökt hur pojkar och flickor, kvinnor och män i en mängd situationer har ett 
delvis könsbundet språkbruk. 

30 Van Dijks resultat av undersökningen visar att skillnaderna mellan i- och u-länders 
artiklar var små. I-ländernas artiklar har dock mer bakgrundsmaterial än u-län-
dernas som i stället har mer kommentarer. 

31 Materialet utgörs av samtliga nyhetsinslag från de tre undersökta stationerna, dvs 
181 texter. 

32 Endast kategorierna rubrik och presentation har dubbelkodats. De övriga katego
rierna förekommer endast en gång i schemat. 

33 Vissa kan med grammatiska termer betecknas presenteringskonstruktioner, näm
ligen de som består av ett formellt det plus en form av kopulan vara i det är, det var (se 
Thorell 1973:203 f) och (Svensson 1975 om rapportsyntagmer). 

34 Jämför Findahls & Höijers diskussion (1984:42 f) om propositionsuppdelningen i van 
Dijks & Kintschs processmodell. 

35 Jämför beteckningen rubrikaccent i 5.5.1. 
36 Termen rapportsyntagm har behandlats av Svensson 1975. 
37 Jan Svensson (1981:47) har i sina undersökningar av semantiska förhållanden i 

autentiska texter pekat på betydelsen av att använda sin intuition vid bedömning
en. 

38 Rubrik och presentation klassificeras även som delar av nyhetsberättelsen eftersom 
rubriken ofta innehåller huvudhändelsen i koncentrerad form och presentationen 
uttrycker någon av de övriga semantiska funktionerna, ofta en kommentar. 

39 I denna del av analysen är inte de korta (2—4 makro-propositioner) och inte heller de 
långa (9-80 makropropositioner) texterna medtagna. 
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Kapitel 6 Informationsstruktur och informationstäthet 

40 Se t ex Allwood (1975) för en diskussion om begreppet presupposition. 
41 Jfr t ex Källgren 1979 där hon redovisar en metod som helt enkelt går ut på att man 

räknar förekomsten av olika referenter i en text; jfr även Teleman m fl 1973, där det 
redovisas en något mer komplicerad metod som bygger på dels beräkningar av ande
len referenter i en text, dels på vad som sägs om vaije referent. 

42 Jag har valt ut enbart nyheterna för att få ett material som är så likartat rikseter-
materialet som möjligt. I Svenssons materialbeskrivning (1981:29 f) framgår det att 
varken väder- eller sportinslag ingår. I riksetermedierna förekommer heller inga 
meddelanden av det slag som finns i lokalradion. Jag har därför utelämnat dessa 
programformer eftersom den här typen av analys är mycket känslig både för texttyp 
och textlängd (Svensson 1981:89). 

43 Se t ex en handbok i uppläsningsteknik av Bengt Holmberg och Margita Lilje
fors. 

44 Jfr Clark & Clark 1977 och de referenser som anges i deras litteraturförteckning. 
45 Jämför Dahlstedts iakttagelse om den morfofonologiska övertydligheten hos Fröken 

Ur (1970:25 f). 
46 Någon avrapportering av Örebro-projektet har ännu inte skett varför referens sak

nas här. Beskrivningen är hämtad ur lokalradions personaltidning Rundgång nr 2 
1982. 

47 Mätningarna och beräkningarna har utförts av Eva Strangert vid avdelningen för 
fonetik, Umeå universitet (jfr bilaga 5). 

Kapitel 7 Syntaktisk nivå 

48 Med nyhetsmaterialet avses här hela nyhetssändningar från de tre stationerna, dvs 
förutom nyhetsinslag även sport-, väder- och meddelandeinslag. 

49 Eftersom konstruktionstypen presentationsmakrosyntagm enbart förekommer hos 
programledarna i riksmaterialet har den ingen direkt motsvarighet i lokalradions 
sändningar. 

50 I kapitel 4 anger jag tilltal såväl av lyssnare som medarbetare som en indikator på 
kontaktskapande. 

51 Totalsiffrorna för rikseterspråk är baserade på påståendemeningar (Jörgensen & 
Svensson 1977:59). I lokalradiomaterialet räknas de på antalet MA. Skillnaden i 
beräkningsgrund spelar ingen väsentlig roll eftersom eterspråk i stort sett består av 
enbart påståendemeningar (Jörgensen & Svensson 1977:35). 

52 Jämför Lindblad 1982:31 om lokalradiomedarbetarnas uppfattning om vad som skil
jer deras språkbruk i etern från riks-etermediernas. 

Kapitel 8 Lokalradiospråkets kommunikativa avstånd 

53 Begreppet avstånd ska här tolkas i neutral bemärkelse. 
54 Ett sådant forskningsfält skulle bygga vidare på en forskningstradition som inleddes 

med Frick & Malmströms Språkklyftan 1976 och som sedan vidareutvecklats av bl a 
Peter Cassirer 1979b och Olle Josephson 1982. 
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Bilaga 1 

SVERIGES LOKALRADIO PROGRAMMRAPPORT 
Datum Vecka 

Block: 0600 EU 0700 [H! OBOOO 1200 O 1700 Ej 2O15CD « • t  
PROGRAMBESKRIVNING 

Anvisningar pä baksidan, även 
for övriga kolumner 

SÄNDES 
direkt = d 
band =b 
repris - r 

PRODUCERAT Amne 
studion = s ! 

utanför » = u 
Av annan = 
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Bilaga 1:2 

PROGRAM— Skriv garna kort, men ändå förståeligt för utomstående. Här några nyckelord som ska kunna utläsas ur rap-
BESKRIVNING porten för att statistiken ska kunna bli rättvisande: 

— målgrupper 
— nyheter (tetegram, inslag, ev. väder) 
— tidningskrönika 
— konsumentprogram 
— teiefonprogram 
— insändarprogram och andra program med lyssnarkontakter 
— reportage, intervju, debatt, uppläsning etc. 
— evenemangstips 
— levande musik I ange också »lokal musik» om den 
— grammofonmusik | utförs av lokala förmågor. 
— trafikmeddel^nden 
— kommunala frågor, landstingsfrågor resp. länsfrågor 
— s k biandprogram (ange särskilt »blandat fakta - förströelse», om programmet är av den karak 

tären.) 
— samsända program (Sådana tas upp i rapporten även av icke producerande station.) 

Med hjälp av programbeskrivningen ska dessutom imwt kunna »finkodas» utifrån den forkodning stationen 
gör i ämneskokimnen 

SÄNDN.TID Summan av redovisad tid i kolumnen ska överensstämma med »Sändningstid från-till» i sändningsrutan 

SÄNDES Repris behöver bora anges med r (eftersom reprissändning förutsätter band). 

PRODUCERAT De två första alternativen »i studior>=s» och »utanför studion = u» avser »gen produktion. Alternativet vav 
annan» avser alla övriga producenter. Dessa skrivs ut, t ex Rep.byrån, Allemansradio, TT. UR, R Halland (eller 
annan lokalradiostation). Förkorta gärna eller skriv på flera rader. 

Huvudet: 

BLOCKTID Kryss i rutan för blockets starttid. 

SÄNDNINGSTID Den utnyttjad« sändningstiden inom blocket. Om stationen har flera sändningspass inom samma block kan 
frftn-till de olika passens tider anges på samma blankétt, t ex 0600 - 0615 

0645 - 0730 

SIGN Rutan avsedd för stationens eget bruk, t ex för sändningsledaren. 

Alkoholfrågor 
Arbetsmarknad 
Arbetsmiljö 
Arbetstider 

Barn , Ungdomsvård 
Bostäder. Hyror 
Bibliotek, Böcker 
Brandväsen 
Brott 

Demonstrationer 
Ekonomi (export, import, 

banken, valutor, 
skatter, aktier, pri
ser, inflation m.m. 

Energi 
Etik o. moral 

Fackligt 
Familjen 
Film 
Fiske 
Folkbildning 
Folkets hus, folkparker 
Folkkultur 
Folkrörelser 
Forskning allmänt 
Friluftsliv, motion 
Fritidsverksamhet, allmänt 
(av samhället organiserad 
fritidsverksamhet. ) 
Företagsdemokrati. MBL 
Företagsekonomi / 
-organisation 
Föreningar 
Försvar 

Geografi 
Glesbygd 
Gränsfrågor 

Handel 
Handikappade 
Hem, hushåll 
Hembygd 
Historia 

OHI 
OHA 
OHA 
OHA 

OHF 
OHC 
A 
PS 
OEB 

OAA 

) OA 
P08 
DG 

OHA 
OAC 
IM 
QGB 
EV 
OHM 
M 
OV 
BF 
RO 
OHK 

OB 
Bl 
S 

N 
ODG 
OBA 

Ol 
OHF 
QC 
NVC 
K 

ÄMNE 
Uppslagsord och koder 

(Underhållning, musik och trailers klassas inte) 

Hobby P09 
Hotell och restaurang QM 
Hygien VN 

Industri (allm och särskilda 
grenar P05 

Invandrarfrågor OHD 

Jakt 
Jordbruk (inkl. rennäring) 
Juridik, lagar 

OGA 
OD 
OE 

Kommunala organ OD 
Kommunikationer (transp.) PR 
Konjunkturer QAC 
Konst, konstutställningar IA 
Konsumentfrågor QB 
Kriminalvård OE 
Kultur, allmänt BÛ 
Kulturhistoria KT 
Kulturgeografi ( = en samman 

fattande be 
skrivning av 
näringsliv, be
folkning, kom
munikationer, 
kultur o.s.v.) NC 

Könsroller OHJ 

Litteratur, förf. (progr. om) G 
Litteratur, uppläsning H 

(sagor Hö) 
Livsmedel QC 
Lokaliseringspolitik ODG 
Löner OHA 
Medicin V 
Miljöfrågor (allm. o. speciellt; UH 
Arbetsmiljö = OHA) 
Moral 
Motion, friluftsliv 
Musik (program om) 
Muséer 

Narkotikafrågor 
Naturvetenskap (allm. o. 

speciella) 
Nordiska frågor 

DG 
RO 
IJ 
BG 

U 
OB 

Nykterhet OHI 
Olyckor (trafik-, bränder etc) À 

Pensionärer, åldringsfrågor 
-Personporträtt 
Politiska partier 
Polis 
Post, Tele 
Press, journalistik 

Radio, TV 
Regering, riksdag 
Reklam 
Religion (program om) 
Renhållning 
Rennäring 
Räddningstjänst 
Rattsväsen 

Sagor, i 
Samhällsplanering 
Sjukdomar 
Sjukvårdsväsen 
Skatter 
Skogsbruk 
Skolfrågor 
Socialvård 
Sport 
Språk 
Stadsplanering, sanering 
Strejker, arb.konflikter 

Tandvård VK 
Teater (program om) IK 
Tekniska »prylar» PA 
Tele, Post OJ 
Trafik PR 
Trädgård OE 
Turism (jämför fritidsverk

samhet och friluftsliv) QM 

OHF 
LZ 
OCC 
OEP 
QJ 
BF 

BU 
OCC 
QBM 
C 
PP 
QD 
PA 
OEK 

HO 
ODG 
VE 
VP 
QA 
QF 
E 
OHF 
RB 
F 
ODG 
OHA 

Undervisning 
Utställningar (ej konst) 
(Konstutställningar IA) 

Värnplikt 

övrigt 

E 
BG 

Om något ämne absolut inte passar in på någon av kategorierna 
ovan Sätt ö och lämna desto fylligare beskrivning (Den som 
gjort eller hört ett program har alltid bättre kännedom om det än 
en helt utomstående.) 
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Bilaga 2 

Innehållsanalysen i 3.4 
Klasssificering i ämnesområden 

De av programrapportens ämnesord som förekommer i materialet (bi
laga 1) har klassificerats i nedanstående kategorier: 

1 Politik, ekonomi, samhälle 

ekonomi, företagsekonomi, försvar, värnplikt, lokaliseringspolitik, 
glesbygd, kommunala organ, regering, riksdag, politiska partier, 
juridik, lagar, rättsväsen, skatter, energi, handel, stadsplanering 

2 Arbetsliv och fackliga ämnen 

arbesmarknad, fackliga frågor, företagsdemokrati, löner, strejker, 
arb.konflikter, industri, jordbruk, skogsbruk 

3 Trafik och kommunikationer 

trafik, kommunikationer, renhållning, brandväsen, räddnings
tjänst, polis, post, tele 

4 Kultur och fritid 

fritidsverksamhet, friluftsliv, motion, sport, fiske, föreningar, kul
tur allmänt, kulturgeografi, turism, litteratur, bibliotek, böcker, 
teater, hobby, trädgård, jakt 

5 Sociala frågor 

bostäder, hyror, miljöfrågor, socialvård, barn- och ungdomsvård, 
sjukvård, åldringsfrågor, handikappade, invandrarfrågor, könsrol
ler, personporträtt, alkoholfrågor, nykterhet, narkotikafrågor, skol
frågor, undervisning 

6 Olyckor och brott 

trafikolyckor, brott 

7 Övrigt 
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Bilaga 3:1 

Referentkategorier 

1 Myndigheter och offentliga institutioner 

Till denna referentkategori har jag fört alla institutioner och per
soner som representerar det offentliga i samhället t ex landstinget, 
Högsta domstolen, en rektor vid en skola 

2 Företag och bolag 

Referenter som hör till näringslivet på något sätt, t ex Nord-teko, 
grusbolag och arbetsgivare. 

3 Fackliga och politiska organisationer 

Hit har förts referenter inom organisationer och föreningar som har 
någon facklig eller politisk anknytning t ex pappersindustriarbe
tarförbundet, socialdemokraterna, en centerpartist 

4 Ideella och kulturella organisationer 

I denna referentgrupp ingår föreningar som inte är fackliga eller 
politiska utan bildade på ideell eller kulturell basis, t ex en sport
fiskeklubb, de njursjukas förening, en ishockeytränare 

5 Medborgare 

Referenter som är enskilda medborgare utan att representera någön 
organisation eller annan sammanslutning hör hit. 

Var och en av dessa 5 grupper har sedan klassificerats på en av följande 
3 rollnivåer: 

1 Helhet 

På denna nivå faller alla kategorier in som betecknar helheten dvs 
namnet på referenten myndighet, institution, företag, förening m m 
t ex länsstyrelsen, kommunen, Vindelns sportfiskeklubb, företags
hälsovården i Vilhelmina 

2 Ledning 

Denna nivå täcker in alla typer av ledning som styrelser, verkstäl
lande direktör, företagsledningen osv. 

3 Medlemmar 

På den här nivån kommer de enskilda såsom medlemmar i en för
ening, anställda vid ett företag, elever osv. Till denna nivå förs dess
utom alla som klassificerats under 5 ovan, dvs alla enskilda med
borgare. 
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Bilaga 3:2 

Slutligen har alla referenter placerats i en av fyra kategorier beroende 
på vilken geografisk anknytning referenten har: 

1 lokal sändningsort 

Med sändningsort avses den ort varifrån lokalradion sänds i länet, 
den ort som är centralort och där huvudredaktionen befinner sig. 

2 Orter eller områden i övriga länet 

Hit hör de referenter som kommer från andra orter eller områden i 
länet. 

3 länet 

Alla referenter som omnämns utan att placeras geografiskt på 
annat håll får föras till hela länet. 

4 riks 

De referenter som kommer utifrån, dvs från andra län placeras 
här. 
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Bilaga 4 

Resultat av van Dijks undersökning av nyhetsstrukturen i 
internationella nyheter 

I jämförelse med det nyhetsberättelseschema som van Dijk använt i sin 
analys av tidningsartiklarna om Gemayels död är schemat för lokal
radionyheter mindre omfattande, en logisk konsekvens av att lokal
radionyheter oftast är kortare och således innehåller färre kategorier. 
Den kategori som tagits bort helt är 'historia' (jfr van Dijks schema 
1984:126). En historisk bakgrundsteckning återges ibland i framför 
allt längre tidningsartiklar, särskilt om de skildrar en utrikeshändel-
se. Däremot är historiskt bakgrundsmaterial knappast vanligt i lokal
radions nyheter. Vissa tillbakablickar görs även i lokalradioinslag 
men då rör det sig oftast om kategorin 'tidigare händelser'. 

Kommentarerna spaltas inte som i van Dijks schema upp i skilda 
underavdelningar. Anledningen är densamma som ovan att denna ka
tegori inte är så utförlig som i tidningstexter. Därför kan det vara svårt 
att i analysen särskilja om det t ex rör sig om en 'förväntan' eller en 
'värdering'. De allra flesta kommentarer består av det van Dijk kallar 
'verbala reaktioner', varför någon ytterligare uppdelning förefaller 
mindre motiverad. Van Dijk och Kintsch (1983:242) nämner här den 
tekniska förklaringen till att de minst viktiga händelserna i nyheten 
placeras i slutet. När redigeraren klipper i artikeln för att den ska 
passa utrymmet går bara den minst viktiga informationen förlorad. 
(Jfr 5.4, samma förklaring ges i de journalistiska handböckerna.) Den 
händelse van Dijk (1984) har analyserat med hjälp av schemat här 
ovan är en utrikesnyhet, mordet på den libanesiske presidenten Ge-
mayel i september 1982. Han har låtit analysera 138 tidningar från 72 
olika länder, såväl i-länder som u-länder. Ett av syftena med under
sökningen var att jämföra om nyhetsrapporteringen skiljer sig mellan 
i- och u-länder. Resultaten visar att skillnaderna i huvudsak var gan
ska små. I-ländernas artiklar innehåller emellertid mer bakgrunds
material än u-ländernas. U-ländernas tidningar hade i stället fler 
kommentarer, t ex i form av verbala reaktioner. En mindre undersök
ning av den brittiska pressen avslöjar att sådana kategorier som kont
ext, bakgrund, historia och konsekvenser är typiska för den s k kva
litetspressen, medan de är sällsynta eller obefintliga i den s k popu
lärpressen. 
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Bilaga 5:1 

Resultat av mätning av talhastighet 

Radio Gotland 
Tal Paus 
1. huvudsats + att-sats + 7.48 sek 40 stav 0.78 sek 

inbäddad sats 
2. huvudsats + bisats 5.14 sek 30 stav 0.75 sek 
3. huvudsatsfragment + 2.60 sek 0.21 sek 

satsförkortning 
4. huvudsatsslut 4.06 sek 34 stav 0.70 sek 
5. huvudsats 3.97 sek 0.21 sek 
6. bisats (som-) 1.67 sek 0.46 sek 
7. samordnad huvudsats 2.68 sek 43 stav 0.53 

+ bisats Genomsn paus 
efter huv sats 
(0.69) 0.7 

8. huvudsats + samordnad 4.75 sek 24 stav I övrigt 
huv sats (0.29 sek) 0.3 

Tid för tal + pauser= (32.35) sek 171 stav (3.64) sek 3.6 
(35.99) 36% pauser =10.1 32.4 (5.29 stav/ 

sek)=5.3 

Radio Västerbotten 

Tal Paus 
1. huvudsats 4.15 sek 20 stav 0.21 sek 
2. huvudsats + att-sats- 2.36 sek 0.27 sek 

fragment 
3. inskjuten rei sats 2.98 sek 0.21 sek 
4. att-sats-slut 2.82 sek 52 stav 0.29 sek 
5. huvudsatsfragment NP 2.14 sek 0.23 sek 
6. huvudsatsfragment VP 2.50 sek 26 stav 0.69 sek 
7. huvudsats 3.77 sek 0.26 sek 
8. samordnad huvudsats 4.48 sek 53 stav 0.20 sek 
9. huvudsats 2.24 sek 14 stav Genomsn. 

paus efter 
huvudsats 
(0.35 sek) 0.3 
I övrigt 
(0.24 sek) 0.2 

Tid för tal + pauser (27.44 sek) 165 stav 2.36 sek 
29.8 sek % pauser = 7.9 27.4 2.4 

6.01 stav/ 
sek = 6 
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Bilaga 5:2 

Radio Östergötland 

Tal Paus 
1. huvudsats 7.72 sek 29 stav 0.55 sek 
2. huvudsats 4.70 sek 0.45 sek 
3. samordnad huvudsats 6.14 sek 52 stav 0.72 sek 

+ bisats 
4. huvudsats 4.79 sek 0.35 sek 
5. rei bisats 1.86 sek 29 stav 0.82 sek 
6. huvudsats 4- konj bisats 5.74 sek 30 stav 0.96 sek 
7. huvudsats 4.96 sek 17 stav Genomsn. 

paus efter 
huvudsats 
(0.76 sek) 0.8 
I övrigt 
(0.40 sek) 0.4 

Tid för tal + pauser (35.91 sek) 157 stav 3.85 sek 
(39.76 sek) 39.8 35.9 (4.37 stav/sek) 

Antal Total Stav Antal Tot Genomsn pausdur Proc Tot tid 
stav dur /sek pauser dur menings inom paus tal + 

tal paus slut mening paus 
sek sek sek sek sek 

Go 171 32.4 5.3 7 3.6 0.7 0.3 10.1 36 
Va 165 27.4 6 8 2.4 0.3 0.2 7.9 29.8 
Ös 157 35.9 4.4 6 3.9 0.8 0.4 9.7 39.8 

Förklaringar: 

Total dur tal = 

Antal pauser = 

Total dur paus = 

Procent pauser = 

Stav/sek = 

den totala uppläsningstiden minus den totala 
paustiden (paus definierat som minst 0.2 sek 
tyst intervall på mingogram). 

antal tysta intervall om minst 0.2 sek 

den totala tiden för alla tysta intervall om minst 
0.2 sek 

den totala paustiden av den totala uppläsnings
tiden inklusive alla pauser 

antalet stavelser/sek av total dur tal 
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Bilaga 5:3 

Textutdrag av nyhetsinslag för mätning av informationstäthet 

Radio Gotland 

regeringen beslutade idag att två tusen arbetslösa ynglingar om dom 
själva vill får extrainkallas till militär grundutbildning 

regeringen fastställer för varje budgetår hur många värnpliktiga som 
ska kallas in till grundutbildning 

enligt beslut skall ÖB överbefälhavaren planera för två tusen extra 
värnpliktiga under nästa budgetår 

den här extra värnpliktsstyrkan ska bestå av såna arbetslösa ungdo
mar som redan har blivit inskrivna 

men dom får nu förtidsinkallas om dom så vill 

kostnaden beräknas till femtio miljoner kronor 

å inryckning kan ske redan i höst 

Radio Västerbotten 

två tusen arbetslösa ungdomar extrainkallas till militärtjänst 

regeringen beslutade idag att arbetslösa ungdomar som redan blivit 
inskrivna till militärtjänstgöring ska extrainkallas under 1979 till 
80 

dom två tusen extrainkallade ungdomarna får inkallas först efter eget 
samtycke 

ÖB ... ÖB överbefälhavaren ska samråda med arbetsmarknadsstyrel
sen under planeringen å får samtidigt rätt att överskrida dom militära 
utgifterna med femtio miljoner kronor 

pengarna ska sparas in under nästa budgetår 

Radio Östergötland 

Wahlkvists verkstäder i Ödeshög får inga statliga pengar till sin nya 
fabriksbyggnad i Ödeshög 

företaget hade sökt ett lokaliseringslån på tre komma fyra miljoner 
kronor 

men regeringen har nu sagt nej eftersom Ödeshög inte ligger i det 
allmänna stödområdet 

Wahlkvists verkstäder får nu söka pengar på annat håll till industri
byggnaden som ska stå färdig i maj 

ett tiotal personer kommer också att nyanställas när företaget flyttar 
in i nya lokaler 

Wahlkvists verkstäder tillverkar främst förpackningsmaskiner för 
mjölk 
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Bilaga 6:1 

Bastal och signifikansprövning för HP-analys i kapitel 6. 

HP-huv HP-und HP S:a S:a S:a 
/Antal /Antal /Antal antal MS antal ord HP+IHP 

Nyheter 1816 1041 2857 1923 27670 3785 
Väder 629 237 866 657 6219 906 
Sport 398 121 519 423 4421 601 
Meddel. 292 97 389 323 3776 545 

Totalt 3135 1496 4631 3326 42086 5837 

sign. sign. sign. 
pcO.OOl pcO.OOl pcO.OOl 
chi2= chi2= chi2= 
177.8 34.1 219.3 
(3 fg) (3 fg) (3 fg) 

Anm: Signifikansberäkning har utförts ßrHP-huv, respektive HP-und och HP-tot, jäm
fört med övriga HP. 

HP-huv HP-und HP S:a S:a S:a 
/Antal /Antal /Antal antal MS antal ord HP+IHP 

Gotland 848 318 1166 1057 12219 1768 
Västerb. 942 395 1337 1231 16117 2171 
Österg. 901 765 1666 1040 13785 1900 

Totalt 2691 1848 4539 3328 42121 5839 

sign. ej ej 
p<0.05 sign. sign. 
chi2= 
7.6 
(3 fg) 

Anm: Signifikansberäkning har utßrts ßr HP-huv, respektive HP-und och HP-tot, jäm
fört med övriga HP. 
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Bilaga 6:2 

Nedanstående tabell gäller endast ßr kategorin (Nyheter). 

HP-huv HP-und HP S:a S:a S:a 
/Antal /Antal /Antal antal MS antal ord HP+IHP 

Gotland 406 203 609 425 5431 761 
Västerb. 737 452 1189 768 11821 1476 
Österg. 690 386 1076 730 10418 1356 

Totalt 1833 1041 2874 1923 27670 3593 

ej sign. ej 
sign. pcO.OOl sign. 

chi2= 
23.9 
(3 fe) 

Anm: Signifikansberäkning har utförts for HP-huv, respektive HP-und och HP-tot, jäm
fört med övriga HP. 

Riksrtelegram 678 374 1052 683 10013 1391 
kommentar 1666 819 2485 1710 26877 3651 

Skilln. riks-telegram och lokalradio ßr HP totalt är sign., p<0.001 chi2=11.6 (1 fg). 
Skilln. riks-kommentar och lokalradio år sign., p<0.001 chi2=133.9 (1 fg). 

Tabell 5. Tilltalspronomen och lokalradiomedarbetarnamn i nyheter och med
delanden. Promille av antalet ord. Chi2-prövning. 

Radio Radio Radio 
Gotland Väster- Öster

botten götland 

Vi 
- innefattande 0.9 0.2 0.4 
ej sign. chi2—5.7 (1 fg) 
- utelämnande 5.0 0.9 3.0 
sign. p<0.001 chi2=29.9 (1 fg) 
Ni 2.2 0.2 0.0 
sign. p<0.001 chì2—43.7 (1 fg) 
Medarbetarnamn 4.1 0.3 2.3 
(se anm) 
sign. p>0.001 chi2=35.6 (1 fg) 

(n=8066) (n= 12072) (n=11308) 

Anm: I "medarbetarnamn" inkluderar också användandet av tilltalspronominet du till 
medarbetare i sändning. 
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Bilaga 7 

Sammanslagningar av materialet i tabell 14 p g a för små förväntade 
värden vid chi-2 beräkningarna i originaltabellerna (Siegel 
1956:178-179). 

Tabell 14. Andelen makrosyntagmer av olika typer fördelade efter programfor
mer och lokalradiostationer. Procent av det totala antalet makrosyn
tagmer. 

Väder Sport 

G V Ö G V Ö 

ej MA 
MA 

64.2 
35.8 

40.7 
59.3 

84.8 
15.2 

79.5 63.5 
20.5 36.5 

69.7 
30.3 

S:a 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 

n 257 241 158 146 200 76 

sign. pcO.OOl 
chi2=80.2 (2 fg) 

sign. p<0.01 
chi2=10.2 (2 fg) 

Meddelanden G V Ö 

ej MA 
MA 

89.0 
11.0 

100.0 
0.0 

90.7 
9.3 

S:a 100.0 100.0 100.1 

n 228 20 75 

ej sign. 
chi2=2.5 (2 fg) 
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Bilaga 8:1 

Bastal och signifikansprövningar 

Variansanalys, tabell 16 
Ordantal efter lokalradiostation och journalistkön 

Effekt av ... DF F Signif 

Variablerna tillsammans 3 19.514 .001 
Lokalradiostation 2 26.551 .001 
Journalistkön 1 .020 .888 

Chi2-prövningar av underordnade led, tabell 20-27. 

Tabell 20B. Antal relativsatser!1000 ord. 

Väster- Öster
Funktion Gotland botten götland Totalt Riks 

adverbinledda 
relatiivsatser 
- adverb 0,3 0,7 

ej sign. 
chi2=4,l (2 fg) 

0,2 0,4 2,0 
sign. p<0.001 
chi2=48.9 (1 fg) 

- attribut 0,5 1,0 
ej sign. 
chi2=3.0 (2 fg) 

1,1 0,9 1,7 
sign. pcO.OOl 
chi2=12.7 (1 fg) 

totalt 0,8 1,7 
ej sign. 
chi2=3.0 (2 fg) 

1,3 1,3 1,3 
ej sign. 
chi2=0.0 (1 fg) 

övriga relativ
satser 
- attribut 9,5 14,9 

sign. pcO.OOl 
chi2=17.0 (2 fg) 

13,8 13,0 13,2 
ej sign 
chi2=0.0 (1 fg) 

- i utbrytning 0,6 0,7 
ej sign. 
chi2=0.2 (2 fg) 

0,7 0,7 2,1 
sign. pcO.OOl 
chi2=34.8 (1 fg) 

- apposition 0,2 
(ej sign.prövat pga 
för små förv värden) 

0,2 0,1 0,2 
ej sign. 
chi2=1.7 (1 fg) 

- allmänna 0,2 0,4 
(ej sign.prövat pga 
för små förv värden) 

0,4 0,3 0,1 
sign. p<0.01 
chi2=7.8 (1 fg) 

totalt 10,3 16,2 
sign. p<0.001 
chi2=18.5 (2 fg) 

15,1 14,1 15,6 
sign. p<0.05 
chi2=4.4 (1 fg) 

n 12219 16076 13791 42086 92234 
(gäller även tabell 21B-27B). 
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Tabell 21B. Antal att-satser/1000 ord. 

Lokal-
Väster- Öster Radio 

Funktion Gotland botten götland Totalt Riks 

subjekt 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 
ej sign.prövat p g a sign. p<0.05 
för små förv. värden chi2=3.8 (1 fg) 

objekt 5,2 9,7 7,8 7,8 7,7 
sign. p<0.001 ej sign. 
chi2=17.9 (2 fg) chi2=0.9 (1 fg) 

egentligt subjekt 0,6 0,8 0,8 0,7 1,1 
ej sign. sign. p<0.05 
chi2=0.6 (2 fg) chi2=4.9 (1 fg) 

subjektiv 0,6 1,5 2,4 1,6 0,7 
predikativ 

sign. pcO.OOl sign. p<0.001 
chi2=14.1 (2 fg) chi2=23.1 (1 fg) 

adverbial 0,5 0,2 0,7 0,4 2,4 
ej sign. sign. pcO.OOl 
chi2=4.8 (2 fg) chi2=64.8 (1 fg) 

attribut 0,5 1,0 1,0 0,9 1,7 
ej sign. sign. p<0.001 
chi2=2.6 (2 fg) chi2=12.7 (1 fg) 

final 0,2 0,5 0,3 0,3 
ej sign.prövat p g a sign. pcO.OOl 
för små förv. värden chi2=28.4 (1 fg) 

totalt 7,9 13,8 13,3 11,9 13,5 
sign. pcO.OOl sign. p<0.05 
chi2=23.9 (2 fg) chi2=5.7 (1 fg) 

Anm. Uppställningen av satsdelarnas funktion följer den som presenteras i riksetermate-
rialet av Jörgensen och Svensson (1977:60 f). 
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Tabell 22B. Antal indirekta frågesatser/1000 ord. 

Lokal-
Väster- Öster Radio 

Gotland botten götland Totalt Riks 

Inledda med interroga-
gativ konjunktion 0,8 0,3 0,2 0,4 0,8 

sign. p<0.05 sign. pcO.Ol 
chi2=6.2 (2 fg) chi2=6.7 (1 fg) 

Inledda med frågande 
pronomen eller adverb 0,6 1,6 1,6 1,2 2,2 

sign. p<0.05 sign. pcO.OOl 
chi2=7.1 (2 fg) chi2=14.9 (1 fg) 

Totalt 1,4 1,9 1,8 1,6 2,9 
ej sign. sign. pcO.OOl 
chi2=1.2 (2 fg) chi2=19.7 (1 fg) 

Tabell 23B. Komparationssatser. 

Lokal-
Väster- Öster Radio 

Funktion Gotland botten götland Totalt Riks 

Totalt 1.2 0.4 0.5 0.7 1.2 
sign. p<0.05 sign. pcO.Ol 
chi2=8.3 (2 fg) chi2=7.3 (1 fg) 

Tabell 24B. Konditionala satser!1000 ord. 

Väster-
Gotland botten 

Öster
götland 

Lokal-
Radio 
Totalt Riks 

Totalt 3.6 2.0 
sign. p<0.05 
chi2=6.6 (2 fg) 

2.8 2.8 1.7 
sign. pcO.OOl 
chi2=17.1 (1 fg) 
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Tabell 25B. Övriga konjunktionssatser/1000 ord. 

Funktion 
Väster-

Gotland botten 
Öster
götland 

Lokal-
Radio 
Totalt Riks 

Totalt 5,1 4,1 4,3 4,5 2,8 
ej sign. sign. pcO.OOl 
chi2=1.5 (2 fg) chi2=24.9 (1 fg) 

Tabell 26B. Antal underordnade huvudsatser!1000 ord 

Väster- Öster
Gotland botten götland Totalt Riks 

Omkategoriserade 2,3 2,7 2,3 2,4 2,0 
ej sign. ej sign. 
chi2=0.5 (2 fg) chi2=2.2 (1 fg) 

Direkta anföringar 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 
ej sign.prövat p g a ej sign. 
för små förv. värden chi2=0 (1 fg) 

Inskjutna satser 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 
ej sign.prövat p g a ej sign. 
för små förv. värden chi2=0 (1 fg) 

Totalt 3.1 2.9 2.7 2.9 2.4 
ej sign. ej sign. 
chi2=0.4 (2 fg) chi2=2.8 (1 fg) 
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Tabell 27B. Underordnade fraser!1000 ord 

Lokal-
Väster- Öster- Radio 

Gotland botten götland Totalt Riks 

Koordinationsfraser 10,8 8,4 7,7 9,0 6,5 
sign. p<0.05 sign. pcO.OOl 
chi2= •7.8 (2 fg) chi2= =24.9 (1 fg) 

Infinitivfraser 7,8 7,5 8,6 8,0 13,8 
ej sign. sign. p<0.001 
chi2= =1.2 (2 fg) chi2= =81.9 (1 fg) 

Komparationsfraser 1,8 2,2 2,4 2,1 4,3 
ej sign. sign. pcO.OOl 
chi2= =1.0 (2 fg) chi2= =39.3 (1 fg) 

Övriga sats
förkortningar 13,8 7,1 9,7 10,2 5,3 

sign. p<0.001 sign. pcO.OOl 
chi2= =32.2 (2 fg) chi2= =101.9 (1 fg) 

Chi2-prövning av dubbla fundament. 

Tabell 30B. Andelen dubbla fundament av totala antalet MS. Procent. 

Gotland 
Väster
botten 

Öster
götland 

Lokal-
Radio 
Totalt 

Dubbelt fun
dament e subj 
Övriga DF 

3.5 
9.9 

3.2 
6.8 

5.5 
7.3 

4.1 
7.8 

n 533 715 641 1889 

sign. p<0.01 
chi2=14.3 (4fg) 
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