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Sammanfattning 

Det här är en undersökning som berör förutsättningar att få en idé såld till Sveriges Radios 

lokalradiostationer. Min forskningsfråga är just vilka förutsättningar krävs för att få sin 

produktion eller idé såld till en av Sveriges Radios lokalradiostationer. Uppsatsen ämnar inte 

förklara hur man som radioproducent ska gå till väga för att sälja in en idé, utan den ger en 

bredare bild av lokalradion, så man som radioproducent får en förståelse för vad stationerna 

kan tänkas vilja ha. Utifrån detta har jag tre teoretiska utgångspunkter som är: genre, 

radiospråk och tilltal. Analysen är uppdelad i tre delar. Först skriver jag om de tre begreppen 

utifrån tidigare forskning. Därefter kommer ett kapitel som är en tematisk analys på sju 

stycken intervjuer som jag har gjort med kanalchefer på Sveriges Radios lokalstationer. Dessa 

intervjuer har jag valt att göra för att ta reda på vad kanalcheferna själva tycker är viktigt när 

frilansare försöker sälja in någonting till stationen. Den avslutande delen av analysen knyter 

samman teorin med resultatet av den tematiska intervjuanalysen. Jag har valt att läsa in mig 

på de tre begreppen från tidigare forskning och därefter skriva om dem. För att få intervjuer 

med kanalcheferna har jag skickat ut ett gruppmail och därefter fått respons från sju stycken. 

När jag valt intervjufrågor har jag utgått ifrån de tre tevoretiska begreppen. Jag har även valt 

att göra en transkribering av intervjuerna för att jag anser att det är lättare att se vad 

kanalcheferna har sagt. Resultatet med denna uppsats är att om man som frilansande 

radioproducent försöker sälja in en produktion eller idé så är det väldigt viktigt att ämnet har 

en lokalanknytning. Om denna anknytning inte finns så är stationerna i stort sett inte 

intresserade. Det har även skett en utveckling med språket på de lokala stationerna. Den 

tidigare forskningen talar om att man ska värna om den regionala dialekten medan 

kanalcheferna idag säger att dialekten inte alls har någon betydelse 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Jag är student på institutionen för musik och media, vid Luleå Tekniska Universitet och läser 

sista året på programmet Radioproduktion i nya medier. Det mitt examensarbete handlar om 

är förutsättningar för att få en idé eller produktion såld till en lokalradiostation på Sveriges 

Radio. Detta är ett ämne som jag har funderat på länge under min utbildning, då jag själv har 

kommit på idéer som kan ha passat till lokalradiostationer.  Jag anser att detta ämne inte bara 

kan vara intressant för mig själv utan jag tror att även kan vara till intresse av många andra, 

studenter, lärare och kanske till och med personer som jobbar på Sveriges Radio eller 

personer som jobbar som frilansare inom radiomediet.  Anledningen till att det kan vara av 

intresse för andra människor än bara för mig är för att det finns andra som försöker sälja in 

sina idéer och produktioner till lokalradiostationer. För studenter och lärare kan mitt arbete 

vara ett litet underlag för diskussion kring ämnet. Detta är även intressant ur forskningsläget 

då det idag inte finns så mycket forskning om just producenten inom radio. Till min hjälp 

använder jag mig av tre begrepp som jag anser vara viktiga; genre, tilltal och språk.  

 Jag vill tacka de sju kanalchefer som ställde upp på intervjuer. Jag vill också tacka min 

handledare Martina Ladendorf, som har hjälpt mig under arbetets gång. Jag väll även passa på 

att tacka Rebecka Åhman som språkgranskat uppsatsen och har gett sina synpunkter. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att ge en djupare förståelse för vad som krävs av en 

radioproducent för att få idé eller produktion såld till Sveriges Radios lokalradiostationer. 

Syftet är även att få och förmedla en djupare förståelse för vad de ansvariga på lokalstationen 

tycker är viktigt de köper in en idé eller produktion. Arbetet är tänkt att ge radioproducenten 

en bredare förståelse om Sveriges radios lokalradiostationer och utifrån detta kunna forma 

sina idéer för lokalradion och kanske få dem sålda.  

 Min frågeställning är helt enkelt: vilka förutsättningar krävs för en radioproducent att få sin 

produktion eller idé såld till en av Sveriges Radios lokalstationer, enligt de sju kanalcheferna? 
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1.3 Disposition 

Efter detta introduktionskapitel kommer ett kapitel om teori, metod och tidigare forskning. 

Där diskuterar jag vilka tre teoribegrepp jag har och vilka metoder jag har använt. Sedan 

följer ett kapitel med tidigare forskning kring mina teoretiska begrepp, där jag även tar upp 

några exempel på vad som sägs i olika texter och avhandlingar. Efter detta kommer ett kortare 

begreppskapitel där jag gör en förklaring av de teoretiska begreppen. 

 Efter detta teorietiska kapitel följer en bakgrundsdel, för att du som läsare ska få en bredare 

syn på Sveriges Radios lokalradiostationer så har jag valt att skriva en historisk bakgrund 

innan själva undersökningen börjar. Analysen är uppdelad i tre delar. Jag inleder analysen 

med att diskutera genre. Vad betyder genre och vad är genre i Sveriges Radio och så vidare. 

Efter det diskuterar jag radiospråket och tilltal till publiken. Detta gör jag utifrån den valda 

litteraturen och vad kanalcheferna har sagt om dessa begrepp. I den andra delen av analysen 

har jag att analysera resultatet av intervjuerna med de sju kanalcheferna på de lokala 

radiostationerna. Det har jag gjort på ett tematiskt vis, vad en tematisk analys är förklaras 

under metodkapitlet (sid 4). Innan slutdiskussionen har jag valt att ha ett kapitel där analysen 

fördjupas med hjälp av de tidigare beskrivna teorierna.  

 

1.4 Urval och avgränsning 

När jag gjort mina intervjuer med lokalradiostationer valde jag att inte göra intervjuer med 

varje station, detta för att det idag finns 26 lokala radiostationer och jag hade en känsla av att 

det kunde bli samma svar från alla stationer. Inledningsvis tänkte jag att jag skulle göra 

intervjuer med hälften av dessa 26 stationer. När jag skulle göra mitt val av vilka 13 stationer 

jag skulle göra intervju med så hade jag tänkt blanda storleken på stationen och var i Sverige 

den är belägen. Jag valde slutligen en annan metod på mitt urval. Jag tänkte att inte alla har tid 

eller möjlighet att ställa upp på intervju.  Jag skickade därför ett e-mail till samtliga 

lokalradiostationer. Sammanlagt fick jag, utifrån dessa mail, 7 stycken som kunde ställa upp 

på intervju därför gjorde jag intervju med dessa. De lokalstationer som jag slutligen gjorde 

intervjuer med var Sundsvall, Skaraborg, Gotland, Jönköping, Västerbotten, Uppland och 

Kronoberg. De som blev intervjuade kommer trots allt relativt utspritt ifrån Sverige. Problem 

med detta urval har varit att jag inte fått veta exakt hur de är på varje station, denna 
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undersökning baserar sig inte ens på hälften av de lokala stationer som finns. Man kan fråga 

sig om resultatet hade blivit något annorlunda ifall man hade talat med alla stationer, eller om 

det hade blivit annorlunda om jag talat med några andra stationer än just dessa sju jag talat 

med i detta fall. 

 En annan avgränsning jag valt att göra är just att bara rikta mig till Sveriges Radios 

lokalstationer. Undersökningen skulle likväl kunna beröra andra delar av Sverige Radio som 

tillexempel P3.  Men det handlar inte min forskningsfråga om. Självklart skulle det vara 

intressant och göra en liknande undersökning på P3 men då ska det vara en annan 

forskningsfråga än den som jag har. 

 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori och metod 

 Mitt arbete är uppdelat i tre delar. Den första delen i mitt examensarbete diskuterar jag 

begreppen; genre, tilltal och radiospråk, som är mina teoretiska utgångspunkter. Det är tre 

begrepp som jag anser viktiga att tänka på när man kommer med förslag på produktion till 

radion. Det måste vara rätt språk, genre och tilltal till publiken och för att passa till 

lokalradion. Som hjälp för att diskutera dessa begrepp så har jag läst tidigare forskning kring 

begreppen. 

 Till min andra del av examensarbetet har jag tagit hjälp av kanalradiochefer på olika 

lokalradiostationer. Jag har ställt samma frågor till alla kanalchefer för att ta reda på vad som 

är viktigt för dem när de köper in en idé eller produktion. Som jag nämnde under urval så 

skickade jag ett mail till samtliga lokala stationer men det var endast sju stycken som kunde 

ställa upp på intervju, dessa var Sveriges Radio Uppland, Jönköping, Gotland, Västerbotten, 

Sundsvall, Skaraborg och Kronoberg. Eftersom de lokala stationerna är utspridda över hela 

Sverige så valde jag att göra telefonintervjuer med alla utom en. När jag gjorde min intervju 

med Upplands kanalchef så besökte jag honom på radiostationen, detta på grund av att jag just 

då befann mig i Uppsala.  När jag valde vilka frågor jag skulle ställa till kanalcheferna utgick 

jag ifrån min forskningsfråga och de tre teoretiska begreppen. Innan jag skulle börja analysera 

mina intervjuer så valde jag att transkribera varje intervju. Detta gjorde jag för att jag själv 

tycker det är lättare att se på papper vad var och en av kanalcheferna säger och det är även 
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lättare att markera viktiga citat. Jag valde även att transkribera intervjuerna på grund av att det 

finns litteratur som säger att det är en fördel att göra detta. Varje intervju tog kring 10 minuter 

så det vart en transkribering på ca fyra sidor per intervju. I valet av analysering av 

intervjuerna så valde jag att göra en tematisk analys utifrån hur Karin Widerberg i sin bok 

Kvalitativ forskning i praktiken förklarar vad tematisk analys är.1 Tematisk analys handlar om 

att man går igenom intervjuerna och sortera upp dem under olika teman.2 Widerberg skriver 

att hon markerade olika teman i intervjuerna ”och samlade in citat från samtliga intervjuer 

under respektive tema”.3 Det finns tre olika sätt att välja ut sina teman på, det går att välja 

utifrån empirin, teorin eller framställningsformen.4 Jag har valde att välja mina teman utifrån 

framställningsformen. Det innebär att man har en bild av sin text ska se ut som helhet när den 

är färdig, det finns en vision om helheten som man önskar och hur den ska göras.5Jag hade en 

bild av hur jag ville att min text skulle se ut redan från början. När jag valde vilka teman jag 

skulle ha så upptäckte jag ganska snart under intervjuernas gång att de pratade om väldigt lika 

saker, utifrån det valde jag mina teman, under intervjuerna uppstod det en så kallad mättnad. 

De teman jag har är lokalt, ämne, relation till publiken, ekonomi och att köpa från frilansare. 

Jag valde att göra en tematisk analys på grund av att jag ville veta vilka teman som är viktiga 

för kanalcheferna. Anledningen till varför jag inte valde att göra en diskursanalys är just för 

att jag inte ville veta vilken förställning kanalcheferna har när de köper in en idé eller 

produktion. Jag var ute efter det praktiska produktionsperspektivet och då passar det bra att 

göra en tematisk intervjuanalys. 

 I den tredje delen av analysen har jag valt att knyta an teorin till de tematiska analyserna. När 

jag gjorde detta så utgick jag ifrån vad jag skrivit under respektive begrepp och jämför med 

hur det ser ut i min egen undersökning. 

 

2.2 Forskningsläge 

Överlag är det väldigt svårt att hitta någon litteratur skriven om radio. Det som finns handlar 

mest om radiotekniken och i detta fall är inte radiotekniken relevant. Kring mitt ämne är det 
                                                 
1Karin Widerberg Kvalitativ forskning i praktiken(Lund 2002). 
2 Ibid sid 144f. 
3 Ibid sid 147. 
4 Ibid. 
5 Ibid sid 145. 
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ganska svårt att hitta någon tidigare forskning. Jag har lagt märke till att det som är skrivet om 

radio och kring mitt ämne är utgivet kring 80-talet. Det finns mycket skrivet och undersökt 

kring språket i radion, men däremot har det varit svårare att hitta någon tidigare forskning om 

mina övriga begrepp; tilltal och genre, i just radio. Jag har därför försökt gå utanför ramen 

radio och försökt hitta forskning kring tilltal och genre överlag. 

 

2.2.1 Forskning kring radiospråket  

Jan Einarsson och Christer Platzack har skrivit en rapport om etermediernas nyhetsspråk. Det 

är den tredje rapporten i en serie av fyra stycken i ett forskningsprojekt som startade 1973 i 

Lund vid namn ”Etermediernas språk”6. Bland annat kommer de fram till att rösten, tonfallet 

i uppläsningen och språkdräkten påverkar lyssnarens inställning till ett uppläst telegram. Med 

sin rapport visar de att det finns språkliga faktorer som kan påverka lyssnarens bedömning 

och reaktion på nyheterna.7 Trots att denna bok handlar om nyhetsspråket i etermedierna så är 

det intressant för mig, språket är en viktig del när man gör en radioproduktion. Och då även 

när man ska göra en pitch och sälja den till en lokalradiostation. Det gäller att ha rätt språk 

som tilltalar lyssnaren. I Einarssons rapport diskuteras det även skillnaden på att uttala de eller 

dom och om den som telegramsuppläsare ska använda sig av skriftspråk eller talspråk. En 

fråga som jag även anser röra radion överlag, när radioproducenten har ett skrivet manus eller 

har ett inslag/reportage eller liknande.  

 I Inga-Britt Lindblads avhandling Lokalradiospråket – En studie av tre lokalradiostationers 

sändningar8diskuterar hon den språkliga och innehållsliga nivån på lokalradion. Hon har 

analyserat tre stycken stationer: Radio Gotland, Radio Västerbotten och Radio Östergötland. 

Hon har i sin avhandling bland annat analyserat hur nyhetstexterna är uppbyggda, hur 

medarbetarna på stationerna kommunicerar med lyssnarna och vilka ämnen som berörs på 

varje radiostation. Avhandlingen är från 1980-talet och något som enligt denna avhandling var 

viktigt kring språket på lokalradiostationerna var just dialekterna. Det fick lyssnarna att känna 

en samhörighet med den lokala radioredaktionen.9 

                                                 
6 Jan Einarsson och Christer Platzack Etermediernas nyhetsspråk. 3, Lyssnaren och språket (Lund 1983). 
7 Inga-Britt Lindblad Lokalradiospråk – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985). 
8 Ibid. 
9 Ibid sid 34ff.  
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Åke Jonssons avhandling Den omsorgsfulle ordmålaren handlar om Sven Jerrings radiospråk, 

men i inledningen diskuteras även språket i radion under radions begynnande år. Detta visar 

att det fanns en djup diskussion om det redan då om hur hallåmannen skulle tala.  

 

2.2.3 Forskning kring genre 

Det finns en hel del forskning kring begreppet genre, inom radio är inte begreppet lika vanligt 

som det är inom tillexempel litteraturvetenskap och filmvetenskap. Men trots det finns det 

ändå viss forskning i radio kring begreppet genre. Håkan Åbrink avhandling »Gomorron 

Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnaren handlar om ”hur radion och 

radiopratet utvecklats, dels hur radion förhåller sig till den aktuella medieforskningen”.10 I 

kapitel tre diskuterar Åbrink just begreppet genre och säger att en genre är någonting som 

användarna känner igen och att det är en socialt förankrad textsort.11 

 Anja Hirdman har skrivit en avhandling om bilder, Tilltalande bilder.12 Men i ett av sina 

kapitel berör hon begreppet genre, hon skriver inte om genre just kopplat till bilder, utan om 

begreppet överlag. Hon säger bland annat att, liksom Åbrink att en genre har något 

igenkännande och att en genre kan utveckla sig till flera andra genrer. 

 

2.2.2 Forskningsläge kring tilltal till publiken 

 Lindblad diskuterar inte bara språket i Sveriges Radios lokalradiostationer. I ett kapitel berör 

hon även tilltal och för samman språket med just tilltalet till publiken.13 Där berättar hon 

bland annat att radioproducenten skapar en kontakt till lyssnaren bara genom att ibland tilltala 

dem och att ha en vardaglig stilton.14 Vid Sveriges Radio fanns en publik- och 

programforskningsavdelningen som gjorde diverse undersökningar genom åren. De har bland 

annat tagit fram boken, Radio och tv möter publiken, där de diskuterar tilltalet till publiken 

och vilka publiken är.15Ända sedan 1940-talet så har Sveriges Radios publik- och 

                                                 
10 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnaren (Tammerfors 
1998) sid.39. 
11 Ibid sid.68. 
12 Anja Hirdman – Tilltalande bilder (Falun 2002) 
13 Ibid sid 65. 
14 Ibid sid 65. 
15 Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio Radio och tv möter publiken (Stockholm 1972) 
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programforskningsavdelning (SR/PUB) gjort undersökningar kring befolkningen som 

radiopublik. Detta för att lära känna sin publik, de har bland annat undersökt publikens 

intressen, arbetstider och när de lyssnar på radion. SR/PUB har kommit dels kommit fram till 

att lyssnandet skiljer sig under dagen, vilka som lyssnar och hur de lyssnar. I en av dessa 

undersökningar diskuteras även den potentiella publiken och vad publiken har för 

fritidssysslor, när de är vakna och vad de helst lyssnar på. Med potentiell publik menas ett 

programs möjliga publik, stationerna tänker sig vem publiken är och utifrån detta formar de 

sina program och sitt innehåll.  

 

2.3 Teoretisk begreppsbefattning 

2.3.1 Genre 

Slår man upp ordet genre i Nationalencyklopedin kommer förklaringen att det är en 

”konstnärlig framställning med vissa gemensamma drag. Genre kan beteckna dels någon av 

litteraturens huvudformer, tex. epik eller dramatik, dels någon av ett antal etablerade 

motivtyper inom bildkonsten […], dels en grupp filmer med snarlika motiv, teman, 

rollkaraktärer och berättarmönster”.16 Begreppet kommer ifrån latinets genus och betyder 

slag, sätt, smak och begreppet har sedan 1700-talet använts med betydelsen konstart.17 Under 

1900-talet användes begreppet för att karakterisera olika slags texter i allmänhet, det 

vanligaste var att använda det för att karakterisera olika typer av tidningstexter. 18 Numer 

används genrebegreppet även för att beteckna olika programtyper av radio och teve, nyheter, 

magasinprogram och sportreferat representerar alla olika genrer.19  

 
 
2.3.2 Radiospråket 

Språket har inom Sveriges Radio alltid varit under diskussion. Det ska vara ett språk som 

passar till mediet och som passar till sina lyssnare. Under radion begynnande år var 

                                                 
16 Nationalencyklopedin www.ne.se/genre (2010-04-06). 
17 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 70. 
18 Ibid sid 70. 
19 Ibid sid 70. 
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radiospråket framför allt viktigt eftersom det sågs som normen för det svenska språket.20 När 

radiomediet var nytt och fanns det ingen tradition att falla tillbaka på, det var därför naturligt 

att det var ett tonläge och en stil som med den tidens akademiska bildade.21 Det sades att 

radion skulle användas för att stärka riksspråket.22 Till radion kom det föreläsare och 

berättade om hur hallåmannen, den som talade i radio, skulle tala, dessa föreläsare kom ofta 

ur samma talskola och var ofta akademiker.23 Dessa förespråkade ett formellt språk och det 

ledde till att språket i radion ofta var just formellt oantastligt och värdigt korrekt.24 

 
2.3.3 Tilltal 

Publiken är viktig för radion och därmed även tilltalet till publiken. Det gäller att ha rätt tilltal 

till sina lyssnare, så de känner att radion görs för dem och att radioproducenterna pratar med 

dem som lyssnare, att få lyssnaren att tillhöra gruppen, (mer om grupptillhörighet under 

kapitlet 4.2 Radiospråket sid 20). Den lokala radiopubliken ändrar sig under dagen, bland 

annat åldersgrupp och kön, därmed ändras även tilltalet. Det är olika tilltal beroende vem som 

tillhör publiken. Tilltalet handlar om vilket språk man använder, grammatiken och hur man 

som radioproducent väljer att formulera sig. Det ska vara formuleringar och språk som passar 

publiken och bestämma sig om man ska använda du eller ni när man talar med publiken. 

Använder radioproducenten du blir det mer personligt för någon i publiken. Men väljer 

radioproducenten att använda sig av ni talar denne till en hel grupp (mer om detta i kapitel 4.3 

Tilltal till publiken sid 23f). 

 

2.3 Material och litteratur 

Jag har använt mig av i stort sätt all den litteratur som nämnts i föregående kapitel, tidigare 

forskning (2.2 Forskningsläge sid 4ff). Utöver dessa utgår jag även ifrån de sju intervjuer som 

jag gjort med kanalchefer på lokalradiostationer.  

                                                 
20 Jan Einarsson och Christer Platzack Etermediernas nyhetsspråk. 3, Lyssnaren och språket (Lund 1983) sid 29. 
21 Åke Jonsson Den omsorgsfulle ordmålaren – Radion och språket under de första decennierna (Umeå 1982) 
sid 20-21. 
22 Ibid sid 41. 
23 Ibid sid 21. 
24 Ibid sid 21. 
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 I kapitlet genre har jag utgått ifrån två böcker, Håkan Åbrinks »Gomorron, Stockholm» som i 

ett kapitel diskuterar inte bara genrer begreppets historiska utveckling utan även vad som 

formar genrer och hur man känner igen genrer. Den andra boken jag har till grund i detta 

kapitel är Anja Hirdmans bok Tilltalande bilder. Jag har även använt mig av 

nationalencyklopedin, för att ge förklaring vad genre är. 

 Det andra kapitlet som kommer att handla om språket i radio så kommer jag utgå ifrån Åke 

Jonssons bok Den omsorgsfulle ordmålaren. Där han diskuterar språket från radions 

begynnelse men han nämner även hur det är utformat längre fram i tiden, då boken är skriven. 

I detta kapitel har jag även valt att använda mig av Etermediernas språk av Jan Einarsson och 

Christer och slutligen Inga-Britt Lindblads avhandling Lokalradiospråket – En studie av tre 

lokalradiostationers sändningar.  Jag kommer även att göra en koppling till gruppsykologi 

och samhörighet, för att göra en anknytning till detta använder jag mig utav Lars Svedbers 

bok Gruppsykologi.25 

 När jag i arbetet diskuterar tilltal till publiken har jag använt mig av Anja Hirdmans 

avhandling Tilltalande bilder. I tredje kapitlet diskuterar hon inte bara begreppet genre utan 

även tilltal. Det är inte enbart tillämpat på bilder, utan kan även användas i denna 

undersökning.  För att få en bredare syn på lokalradion bakgrund och hur Sveriges Radio 

tänker kring publiken så har jag använt mig av en undersökning som SR:s publik – och 

programforskning gjort, Lokalradions publik.26 Här utgår jag även från Radio och Tv möter 

publiken en text av Sveriges radios publik- och forsknings avdelning. 

 Utöver dessa skrivna texter kommer jag alltså även göra anknytningar till de intervjuer jag 

gjort med kanalcheferna. Med detta menar jag att jag i kapitlen om begreppen ger exempel på 

vad kanalchefer säger om dessa begrepp. Det ger en bild av hur de jobbar kring begreppen på 

stationerna idag. Jag har även använt mig av Sveriges Radios hemsida och deras nuvarande 

sändningstillstånd.  

 

                                                 
25 Lars Svedberg Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap (Studentlitteratur Lund 2003). 
26 Riccard Montén, Gunnila Wigren SR publik- och programforskning Lokalradions publik – Lokalradio i full 
skala (Stockholm 1985).  
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2.4 Begrepp 

I detta arbete har jag valt att använda begreppet radioproducent som ett samlat ord för 

reportrar, programledare och liknande i radio. Så när jag nämner radioproducent/er menar jag 

inte en producent i producentrollen utan alla medarbetare som arbetar på radio och når ut till 

lyssnarna. Anledningen till att jag valt att göra detta är för att lätt kunna beröra alla dess 

poster under ett och samma ord. Jag använder mig även utav publik som ett begrepp för 

radiolyssnarna.   

 

3. Bakgrund – Sveriges Radios lokalradiostationer 

3.1 Historia 

Sveriges Radio har funnits sedan 1930-talet och har fram till idag utvecklats till att ha ett 

flertal radiostationer, regionala, rikstäckande samt på webben. År 1977 startade sändningarna 

för lokalradio, etappvis under en 18 månaders period, till slut fanns det 24 lokalradiostationer, 

i princip en station i varje län.27 Då fanns det inom Sveriges Radio tre kanaler, P1,P2 och P3 

och lokalsändningarna startades på P3. Inledande så var sändningarna bara några timmar på 

förmiddagen och eftermiddagen, ”mellan kl 06.00 och 07.45, kl 12.00 – 12.30 samt kl 17.00 – 

18.00. Dessutom fick man några tider under helgerna”.28 Idag sänder lokalradion under större 

delen av vardagarna, de har även fått tid för nyheter under helgdagarna.29 Fem år efter starten 

började några stationer, däribland Radio Stockholm sända på andra tider och via egna sändare 

och ”hösten 1983 fördes förhandlingar mellan Riksradion […] och Lokalradion […] om de 

alltmer spridda försöken från olika stationers sida med andra än gängse sändningstiderna. 

Resultaten av dessa förhandlingar blev att endast Radio Örebro, Radio Göteborg och Radio 

Jönköping fick fortsätta med sändningar i P3 utöver de gängse sändningsfönstren”.30 Efter 

dessa förhandlingar så fick även samtliga lokalradiostationer en kvarts förlängda 

sändningstider på morgonen. Ett krav som lokalradion hade var att de ville ha ännu längre 

sändningstider under dagen och man ville även kunna nå ut till de lokala lyssnarna på andra 

                                                 
27Ibid sid1. 
28 Riccard Montén, Gunilla Wigren Lokalrarions publik – Lokalradio i full skala.(Stockholm 1985) sid1. 
29 Anja Hirdman – Tilltalande bilder (Falun 2002) (2010-04-17) 
30 Riccard Montén, Gunilla Wigren Lokalrarions publik – Lokalradio i full skala.(Stockholm 1985) sid1. 
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tider under dagen än de som P3 hade gett plats för.31 Under en tre månaders tid, år 1985, 

gjordes ett så kallat fullskaleförsök, detta inkluderande tre radiostationer – Malmöhus, 

Göteborg och Örebro, där försöket gick ut på att sända över en egen sändare. 32 

Målsättningarna med testet var lite olika mellan stationerna, men det rörde sig bland annat om 

att nå nya publikgrupper, utveckla dialogen med lyssnarna, skapa en programmix, bredd i 

ämnesval och sända direkt.33 

 

För samtliga aktuella lokalradiostationer innebar det så kallade fullskaleförsöket att 

man sände från klockan 06.00 till klockan 18.00 i egen kanal varje vardag. Under de 

tider då lokalradion har sändningsfönster i P3 sändes samma program både i P3 och den 

nya kanalen.34 

 

Försöket innebar för publiken att de fick en ny radiokanal att lyssna på, en kanal som sände 

lokalinformation, vilket förändrade lyssnarsituationen.35 Riccard Montén och Gunilla Wigren 

som arbetade vid Sveriges Radios publik- och programforskning tänkte att den nya kanalen 

kunde ”leda till större möjlighet att lyssna på det man ville höra men också leda till förvirring 

över vilken kanal man lyssnat på, speciellt då man i den nya lokalradiokanalen sände samma 

program som i P3 under blocktiderna”.36 Utvecklingen med de lokala sändningarna gick 

framåt och antalet lokalradiostationer har utökat sedan starten 1977, idag finns det totalt 26 

lokalradiostationer, som sänder på radiokanalen P4.37   

 

3.2 Uppdraget  

Under radion begynnande år var det talande språket i radion vikigt. Det hölls bland annat 

föreläsningar om hur en hallåman skulle tala (mer om detta under kapitel 4.2 Radiospråket, 

sid 17f). Eftersom språket var så viktigt sades det att radion dels skulle ”användas som ett 

                                                 
31 Ibid sid2. 
32 Ibid sid2. 
33 Ibid sid2-3. 
34 Ibid sid4. 
35 Ibid sid7. 
36 Ibid sid7. 
37 http://www.sr.se/p4/ (2010-03-18). 
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medel att stärka riksspråkets ställning”.38 Det fanns även en annan syn på vad radion skulle ha 

för språkligt ansvar. Man sade att ”man […] ska ta vara på dess möjligheter att till människor 

i olika delar av landet förmedla kännedom om - och därmed också respekt för - dialekter och 

andra regionala varianter”.39 I en proposition som lades fram när lokalradion startade sades 

det att radion skulle komplettera de lokala tidningarna.40 I samma proposition står de även att 

den skulle  

 

förstärka den gemenskap inom ett område till vilken orts – och länspress redan 

medverkar. Programinnehållet ska direkt anpassas till det område lokalstationerna 

tillhör. Lokalradions enheter skall behandla samhällsfrågor med självständigt 

redaktionellt arbete som bärande principer. Lokalradion ska också underhålla sin 

publik. Innehållet bör omfatta både sport och kulturella program av olika slag.41 

[…] 

Lokalradion ska enligt propositionen även ta aktiv del i del lokala samhällslivet. Den 

ska ge lyssnaren 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.42 

 

Sveriges Radios sändningstillstånd idag skiljer sig inte så mycket från denna proposition. I 

tillståndet står det att Sveriges Radio: 

 

har till uppgift att bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska 

präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till 

såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i 

samhället. Det är särskilt viktigt att SR slår vakt om programområden som är 

betydelsefulla för allmänintresse.43 

 

                                                 
38 Åke Jonsson Den omsorgsfulle ordmålaren – Radion och språket under de första decenierna (Göteborg 1982) 
sid 41. 
39 Ibid sid 42. 
40 Inga-Britt lindblad Lokalradiospråket – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 28. 
41 Ibid sid 28. 
42 Ibid sid 29. 
43 Sveriges Radio Sändningstillstånd (2009) sid 3. 
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Vidare i sändningstillståndet går det även att läsa att Sveriges Radio ska erbjuda någonting för 

alla, de ska underhålla och informera.44 Sveriges Radio ska sända ut till alla i hela landet, det 

”innebär att minst 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen ska kunna ta emot 

marknätssändningar”.45  

 

3.3 Programutbud 

Vilket programutbud som råder hör mycket ihop med Sveriges Radios uppdrag. I 

sändningstillståndet går det att läsa att; 

  

SR ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget 

till mer särpräglade programtyper. Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll ska 

utmärka programverksamheten.  

 Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser 

skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet 

ska spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av 

folkbildningsambitioner. SR ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria 

åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och menigsyttringar.46 

 

Vidare står det i sändningstillståndet att ”SR ska verka för mångfald i programverksamheten 

genom en variation i produktionsformer. Vid sidan om en betydande egen programproduktion 

ska utläggningar, samarbetsprojekt och inköp av program bidra till denna variation liksom 

utomståendes medverkan i den egna programproduktionen”, det står också att läsa att 

Sveriges Radio ska erbjuda ett mångsidigt kulturutbud.47  

 Sveriges Radio jobbar mycket med vilka dess lyssnare är och den tänkte publiken. Under 

lokalradions start var den tänkta publiken de som bodde lokalt i kommunen och hade arbete.48 

Den tänkta publiken skilde sig även under dagen, vilka det var som lyssnade. Som ett exempel 

på vad det var för programutbud så kan man nämna Radio Malmöhus som under en vecka 
                                                 
44 Ibid sid 3 ff. 
45 Ibid sid 3. 
46 Ibid sid 4. 
47Ibid sid 6. 
48 Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio Radio och tv möter publiken (Stockholm 
1972) sid 81ff. 
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hade sju stycken program som rullade. Det var program som Arbetsplatsdirekt (ett 

arbetsplatsreportage som var direktsänt med bland annat debatt, intervjuer och musik), Tre 

timmar tisdag (där kunde man ta upp alltifrån mat, drömmar, svartsjuka och dikter), Öppen 

telefon (ett frågeprogram) och Nyhetstimmen (lokala nyheter under 60 minuter, det kunde vara 

reportage telegram och debatter).49Inga-Britt Lindblad kom i sin avhandling fram till vilka 

program som fanns och vilka som dominerade sändningarna.  

 

Lokalradions programutbud dominerades av nyheter och samhällsprogram. Dessa utgör 

tillsammans omkring 2/3 av programtiden. Under 1979/80 sände lokalradiostationerna i 

genomsnitt ca 16 till 17 timmar i veckan, vilka fördelade sig på ämnesområdena enligt 

följande. 

Nyheter 5,54 timmar  levande musik 0,30 timmar 

Fakta 4,30 timmar  Grammofonmusik 2,12 timmar 

Kultur 2,30 timmar  Program på minoritetsspråk 1,36 timmar50 

 

 Idag ska lokalradion fyllas med program som stämmer överens med dess uppdrag. Det ska 

vara program som riktar sig till den lokala publiken och som är aktuella i tid och rum. Idag 

fylls alltså lokalradiostationernas programutbud med material med lokal anknytning. I Radio 

Uppland som ett exempel så har man på morgonen och förmiddag ett program som berör 

morgontrafiken, vad som händer under dagen etc.51 Fram efter lunch och eftermiddagen kan 

man ha besök av någon lokal känd person eller pratar om saker som händer/hänt i Uppland. 

Det kan även vara så att reportrar har tagit sig ut till något ställe i Uppland och berättar om 

någonting som händer där. 

 

4. Analysen 

4.1 Genre 

Redan Aristoteles försökte själv få ordning på begreppet genre inom talekonsten i sin text Ars 

rhetorica. Det han gjorde var att dela in det i tre grupper som var en för rättsväsendet, en för 

                                                 
49 Riccard Montén, Gunilla Wigren Lokalrarions publik – Lokalradio i full skala.(Stockholm 1985) sid 7. 
50 Inga-Britt lindblad Lokalradiospråket – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 41. 
51 Sveriges Radio www.sr.se (2010-04-17). 
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rådplädringar och en tredje för cermoniellt bruk, epideiktiskt tal.52 Under historiens gång har 

dessa tre grupper delats upp i ytterligare underavdelningar som i sin tur även dessa delats upp 

i underavdelningar och så vidare. 53 På grund av detta så beskrivs genrer ”ofta som genetiska, 

dvs. besläktade med varandra. ”En text står […] i förhållande till andra texter genom att den 

ingår i ett genresystem.” Enligt detta synsätt skulle olika texter kunna ordnas i hirarkiska träd 

eller taxonomier, s.k. texttypologier”.54 När man ska ta reda på vad som är idealiskt för till 

exempel en text inom en viss genre så brukar man av denna anledning diskutera 

genrebegreppet utifrån ett historiskt perspektiv. 55 

 Anja Hirdman skriver i sin avhandling Tilltalande bilder att genre inte är statisk utan den kan 

påverkas utav en rad olika faktorer, fyra av dessa faktorer är historiska sammanhang, 

medieformen, produktionsförhållandena och relationen till andra genrer. 56 Därför menar 

Hirdman att det handlar ”om att förstå de konventioner som vid en bestämd tid skapar olika 

genre och ger dem stabilitet”.57 En genres konventioner är ”de regler eller mönster som 

används för att säga något till publiken och som gör att vi känner igen och kan skilja en genre 

från en annan – en komedi från en wester.”58 Det är av anledningen att en genre utvecklas 

som man kan se ett genetiskt sammanhang mellan genrer, vilket som nämndes tidigare.  

 

En genres framgång, dess förmåga att erbjuda publiken något, är beroende av de 

konflikter den talar om […] Den repetiva formen, vilket gör en typ av genre till en 

genre, kan således sägas erbjuda igenkännande både med en typ av problematik och 

med dess lösningar. Varje genre, såväl actionfilmen som veckopressen, talar alltså om 

problem som har aktualitet och relevans för dess samtid.59 

 

                                                 
52 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 70-71. 
53 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 71. 
54 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 71. Taxonomi är vetenskapen om indelning, eller en så kallad klassificering. 
55 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 71. 
56 Anja Hirdman Tilltalande bilder (Falun 2002) sid 44.  
57 Ibid sid 44.  
58 Ibid sid 44. 
59 Ibid sid 44. 
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Det går även att se en sammankoppling mellan, språk, tilltal och genre. Hirdman säger själv 

att det finns tre karateristiska delar för en genre, dessa är ämnen, formalia och tilltal.60 Vidare 

skriver hon att medieinstitutioner skapar sin egen tanke på vem deras publik är, beroende på 

kön, ålder och ekonomisk status, utifrån detta så har de olika genrer för olika publiker. 61 Hon 

menar även att den finns en tendens att se genrer som skapande och formade utifrån publikens 

önskningar, medvetande eller omedvetna.62 Eftersom lokalradion ska rikta sig till den lokala 

publiken är det väsentligt att ha en genre på programmen som tilltalar publiken (mer om tilltal 

i kapitlet tilltal till publiken). 

 Håkan Åbrink menar i sin avhandling »Gomorron, Stockholm» att radiospråket är en form av 

en genre och att lyssnaren samt radioproducenten är medvetna om vad det är för olika genrer 

som utspelar sig. Han säger bland annat att lyssnaren kan lista ut genren genom 

radioproducentens röst och språk, framför allt har nyhetsuppläsaren ett starkt karakteristiskt 

språk.63 

 

Lyssnaren vet i allmänhet vad det är han lyssnar på, även om han kanske använder ett 

annat ord för företeelsen […]. Radioprataren vet också på det stora hela hur han ska 

bete sig för att det han gör ska betecknas som radioprat […]. En genre i en aktuell 

handbok i textanalys: ”En genre är en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn 

av sina användare och som är rotad i en viss gemenskap.” […] Det heter också att en 

genre ”spirar upp vid en viss tidpunkt, utvecklas och förändras och faller så småningom 

ur bruk eller uppgår i en annan genre”.64 

 

En genre känner man alltså igen utifrån hur den utformar sig, genrer bär igenkännande 

egenskaper. Det går som publik att sätta ord för vilken genre något tillhör eftersom den 

utformar sig på liknande vis som något vi redan lärt oss tillhör en viss genre. Det är precis 

som Hirdman antyder här över att det finns en repetiv form som gör en genre till en genre och 

                                                 
60 Ibid sid 46. 
61 Ibid sid 44-45. 
62 Ibid sid 44-45. 
63 Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 73. 
64 Ibid sid 68. 
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att denne erbjuder igenkännande.65 Men det är inte bara språket som hjälper lyssnaren att 

avslöja vilken genre den lyssnar på. Det finns andra faktorer i ett radioprogram som har starka 

igenkänningstecken. [J]inglar och signaturer, men också vilket ämne som behandlas och attityden 

till lyssnaren/ämnet, presenteringssätt osv. Dessa drag hör ihop med vilken stil som används, men är 

samtidigt viktiga vid all form av ramanalys.66 

 En genre följer ett visst mönster vilket hjälper lyssnaren att veta vad det handlar om för 

genre.  

 Åbrink menar vidare att om man ”slår fast att en genre är en någorlunda varaktig 

uttrycksform som ges en viss beteckning (etikett) av dem som använder den, så blir nästa 

uppgift att närmare ta reda på vilka egenskaper som krävs för att en text ska sorteras under en 

viss genre”.67 För att ta reda på detta så kan man fråga sig vilka de lingvistiska, stilistiska, 

innehållsliga och utomspråkliga egenskaper som bör infinna sig för att, till exempel, en text 

ska tillhöra/placeras under en viss genrebeteckning.68 

 

4.2 Radiospråket 

Åke Jonsson talar i Den omsorgsfulle ordmålaren om att radiorösten alltid talar till en enskild 

lyssnare i hemmet och inte till en stor församling. 69 På grund av detta sa man att 

Hallåmannens sätt att talar därför inte borde låta som en cirkusutropares, det duger inte heller 

med talfel och att det ska finnas en naturlig klangfullhet.70 Hallåmannen skulle även kunna 

förmedla sig på ett varierat sätt i enlighet med grammatiken, det sades även att en hallåman 

skulle ha bra kunskaper i utländska språk så denne kunde klara sig på egen hand och uttala 

ord rätt.71 Rösten skulle ha en behaglig ton, ha en jämn modulation och den skulle inte ha 

några egenheter som gjorde att den lät tröttande.72  ”Framför allt är det då riksradions 

nyhetsuppläsningar som kommit att betraktas som normgivande. Där skall den ”rena”, 
                                                 
65 Anja Hirdman Tilltalande bilder (Falun 2002) sid 44. 
66Håkan Åbrink »Gomorron, Stockholm» Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnarna (Tammerfors 
1998) sid 73. 
67 Ibid sid 72. 
68 Ibid sid 72. 
69 Åke Jonsson Den omsorgsfulle ordmålaren – Radion och språket under de första decenierna (Umeå 1982) sid 
21. 
70 Ibid sid 21. 
71 Ibid sid 22. 
72 Ibid sid 23. 
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”vårdade” svenskan talas, anser man. Där tillåts t ex inga dialektala uttalsnyanser.”73 Det är 

framför allt nyhetsspråket som oftast blivit undersökt. En rekommendation kom tidigt att 

använda ordet de och inte dom i nyhetsuppläsning, anledningen till detta var att 

”telegrammens språk inte bör vara ett samtalsspråk utan ”ett något stramare talat eller rättare 

sagt uppläst språk. Detta språk bör helst vara sakligt och så objektivt som möjligt i stilen och 

den språkliga tonen.” Rekommendationen gäller endast för nyhetsuppläsning, dvs. den del av 

nyhetsprogrammen som består av markerad uppläsning”.74 Man menade även att det inte 

skulle irritera lyssnaren om nyhetsuppläsaren använde sig av ordet de istället för dom.75 
 Under åren utvecklades tekniken för radion och med detta även språket. Den nya tekniken 

var det inte alla som förstod sig på, vilket gjorde att de till exempel spände sig när de skulle 

prata. Många av de som kunde tala i radio var föredragare och vana att stå inför människor 

och inte alls sitta framför ett bord med en mikrofon helt ensam.76 ”Många klarade inte den 

omställningen. Och inte bara det – deras högtravande retoriska språk bidrog nog mycket till 

att medverkande som inte var så vana att yttra sig offentligt blev osäkra om sitt eget språks 

värde i radio. […] Vid samtal och förövningar som föregick själva programmet kunde de 

använda sitt eget naturliga talspråk men inte när sändningarna började” för då skulle språket 

alltså vara vältaligt och formellt.77 En annan del i utvecklingen av radiospråket var de 

manuskript man använde sig av. Från början var de fullt utskrivna med det som skulle sägas 

eller spelas upp, detta var i stil med teater, de rörde allt mellan debatt, samhällsreportage och 

diskussioner.78 Men personer på radion började experimentera och jobba för att få ett mer 

ledigt språk och utveckla manuskripten till talspråk, tillexempel började man skriva dom, ä, 

eller e och så vidare.79 En orsak till det nya lättare språket sades dels bero på att man med den 

nya tekniken under 1930 – 40 talet kunde ”göra inspelningar i förväg” och Sven Jerring 

”tyckte också att de egna medarbetarna hade börjat bli djärvare och frimodigare i sitt 

                                                 
73 Jan Einarsson och Christer Platzack Etermediernas nyhetsspråk. 3, Lyssnaren och språket (Lund 1983) sid 29. 
74 Ibid sid 12. 
75 Ibid sid 12. 
76 Åke Jonsson Den omsorgsfulle ordmålaren – Radion och språket under de första decenierna (Umeå 1982) sid 
25. 
77 Ibid sid 25. 
78 Ibid sid 25-26. 
79 Ibid sid 28. 
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programarbete, något som påverkade den rent språkliga utformningen”.80 Språket blev även 

mycket ledigare om det exakta manuskriptet saknades helt.81 

 Utvecklingen kring språket fortsatte och redan under 1930- talet gavs det ut häften till de som 

arbetade på radion om hur man skulle prata, för de som föreläste för lyssnarna, i häftet fanns 

de tio budorden för att tala. Dessa tio budord var enkla råd om hur de skulle tala till lyssnarna, 

några exempel var ”levande tonfall”, ”en naturlig samtalston”, ”riksspråkets ideal bör 

eftersträvas” och ”längre meningar är i och för sig inte främmande för talspråket men de är av 

annan typ än talspråket”.82 

 I april 1979 gjordes det en enkät med samtliga lokalradioredaktioner, enkäten handlade om 

språk och form i lokalradion. 

 

[A]v samtliga lokalredaktioner, framgår det att alla stationer så när som på tre menar 

att de i språkligt avseende skiljer sig från Sveriges Radions riksprogram. Enligt svaren 

anses språket i regionalradion vara rakare, mindre abstrakt och mera begripligt än i 

riksradion. Redaktionerna menar att lokalradions medarbetare har en tydligare strävan 

mot enkelhet och begripighet. […] 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 särdrag.83 

 

En annan undersökning som nu gjordes på radiolyssnandet visar att lokalradion når en större 

publik än riksradion, en orsak till detta är att lokalradion har ett aktivt engagemang för ett 

språk som ligger nära dess publik. Detta språk kan påverka innehållet, positivt, i 

sändningarna.84 ”Innehåll (och språkform) påverkar således publikstorleken. Ett språk som 

ligger nära publiken, d v s uppvisar flera talspråksdrag, regionala drag, kontaktskapande 

uttryck o s v, drar till sig en större publik.”85 Inga-Britt Lindblad säger i sin avhandling att 

lokalradions språk är definitionsmässigt ett offentligt språk, men hon menar att det finns vissa 

                                                 
80 Ibid sid 29. 
81 Ibid sid 29f. 
82 Ibid 26ff 
83 Inga-Britt Lindblad Lokalradiospråk – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 34. 
84 Ibid sid 34. 
85 Ibid 1985 sid 34. 
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drag av ett privat språk i sändningarna.86 Även Lindblad pratar om lyssnarens samhörighet 

med lokalradion, tack vare det dialektala språket. Hon säger att en lyssnare som hör sin egen 

dialekt i radio säkerligen identifierar sig med den mer eller mindre. Vidare säger Lindblad att 

”[ä]ven på så sätt kan kommunikationen fungera som en samarbetshandling mellan lyssnare 

och reportrar. Eftersom riksradion har en stark förankring i riksspråket blir den regionala 

färgningen extra gemenskapsfrämjande. ”Tänk att den egna dialekten duger i radio. Det är fint 

det.”87 Lindblad menar även att det regionala igenkännandet i radion ger ”ett omedelbart sätt 

att ge 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”.88 Jag vill 

mena att det här inte är helt oundvikligt att se en central betydelse för språket i radion, under 

historiens gång. Språket och framförallt de regionala igenkännandena får människor att känna 

tillhörighet, man kan som lyssnare identifiera sig och beröras mer av de lokala sändningarna. 

Lars Svedberg skriver att ”[s]pråket tolkas inte enbart som ett resultat av kognitiva processer, 

utan språket innebär ett handlande, en aktiv ständigt pågående konstruktion av sociala 

verkligheter. Med hjälp av språket skapar vi ständigt mening. […] Genom mening skapas 

trygghet.”89 Men språket är mer än att det är en igenkänningsfaktor för lyssnarna. Ett eget 

radiospråk är ett redskap för lokalradion att hålla kontakt med sina lyssnare.  

 

På samma sätt som andra massmedier kan lokalradion inte existera utan sin publik. 

Lokalradion är beroende av kontakt med sina lyssnare. Redskapet för att fylla denna 

kontaktskapande funktion är främst språket. Utvecklingen inom etermedierna mot en 

ökad decentralisering med lokalradio, närradio et c har kommit att förstärka en sådan 

språksyn. 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.90 

 

                                                 
86 Ibid sid 56. 
87 Ibid sid 57. 
88 Ibid sid 57. 
89 Lars Svedberg Grupppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap (Polen 2003) sid 75. 
90 Inga-Britt Lindblad Lokalradiospråk – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 64. 
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Lindblad menar även att hur lokalradios medarbetare tilltalar sina lyssnare hör ihop med 

radiospråkets kontaktskapande och därmed kommer de närmare sin publik i sändningarna.91 

Slutligen säger hon att det regionala språkbruket som präglar lokalradions sändningar är det 

som främst, i de språkliga avseendena, skiljer lokalradion från riksradio. Den regionala 

radions språkbruk präglar ”sändningarna på ett mer omedelbart sätt än” riksradion.92  

 Ett eget radiospråk är även idag något som är viktigt i radion. Det är fortfarande viktigt för 

radioproducenten att värna om språket, det går till och med att läsa i det gällande 

sändningstillståndet.  

 

SR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. 

Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten. SR ska tillhandahålla ett mångsidigt 

utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket.93 

 

Men det är ingenting skrivet i sändningstillståndet som berör dialekter eller liknande som 

ovan. När man idag lyssnar på radion, på de lokala radiosändningarna så hör man att det inte 

är ett lika formellt språk, eller att det endast är en dialekt som talats, som det tidigare i kapitlet 

nämnts att det varit under radions begynnande år och fram till i 70 -80-talet. Nu är det ett mer 

avslappnat språk och ett språk som mer liknar talspråk. Till exempel har det blivit en 

utveckling kring ordet de/dem. Idag så använder reportrar eller programledare ordet dom 

stället för de, detta eftersom det är så man pratar till vardags. 

 

4.2.1 Kommentarer från kanalchefer 

Utifrån de intervjuer som gjorts så är det ingen av de lokala stationerna som anser att det 

regionala språket är viktigt för deras station. Kanalchefen på Sveriges Radio Jönköping, Dan 

Segersson, tror att den dialektala anknytningen kan vara viktigare där det finns en tydlig stark 

dialekt som till exempel Dalarna. ”[D]et kanske var viktigare på 70-talet när lokalradion 

startade att man kände någon slags identitet. Jag kan tänka mig att, jag tror att i vissa kanaler 

alltså vissa stationer i landet kan det vara viktigare. Kanske Gotland, kanske Dalarna, alltså 

                                                 
91 Ibid 70. 
92 Ibid 72. 
93 Sveriges Radio Sändningstillstånd (2009) sid 4. 
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där det finns en väldigt stark nationell känsla inom citationstecken alltså, vi gotlänningar vi 

dalmasar och så vidare.”94 Men SR Gotlands kanalchef Helena Bremberg vill själv mena att 

dialekt hos dem inte har någon betydelse, det kan ha varit något som hade större betydelse 

under lokalradions första år, men inte nu.95 

 

Ja hos oss […] är öppna för alla dialekter. Från början när lokalradion drog igång då var 

de ju ganska mycket diskussioner kring de […] på Gotland ville man gärna att det 

skulle vara gotländska röster och gotländsk dialekt. Men det där har avtagit med åren 

och jag vet inte om det beror på att lyssnarna […] har gett upp frågan eller om de tycker 

den är mindre viktig idag. Men […] alltså det viktigaste för oss är ju att folk har ett 

vårdat språk och […] har man dialekt så är det bara trevligt, men det viktigaste är ju att 

det […] hör och att man är tydlig, oavsett om man medverkar i nyhetsinslagen eller om 

man är programledare så måste man prata så pass tydligt så att man […] går igenom 

radioapparaten och att så att den som lyssnar hör och uppfattar det som sägs och det kan 

ju vara svårare om man har en […] kraftig dialekt.96 

 

Språket är viktigt på lokalradion, hur man formulerar sig och hur det låter. Andreas Möller, 

kanalchef på Sveriges radio Uppland berättar att medarbetarna på den lokala statinen ständigt 

får gå på språkkurser, så kallade Att tala i radiokurser, där får de lära sig att utveckla sitt 

språk, hur de kan formulera sig för att vara begripliga och så vidare97 ”Vi har ju ett krav på 

oss kan man säga […] att folk ska kunna förstå vad vi säger och […] det ska vara hörbart […] 

det pratar vi en hel del om liksom […] hur relaterar vi språket till ljudet som vi har, alltså ljud 

[…] och ljudbilden, vad ger vi för ljudbild och sådana saker. Så det pratar vi ganska mycket 

om faktiskt återkommande.”98 Möller menar att språket är under utveckling. ”[S]pråket lever 

ju hela tiden i gruppen liksom […] och där sker en språkutveckling som vi inte alltid […] 

tänker såhär medvetet nu sker det en språkutveckling, fast det är ju det.”99 

  

                                                 
94 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
95 Intervju med Helena Bremberg Sveriges Radio Gotland (2010-03- 29). 
96 Intervju med Helena Bremberg Sveriges Radio Gotland (2010-03- 29). 
97 Intervju med Andreas Miller Sveriges Radio Uppland (2010-04-01). 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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4.3 Tilltal till publiken 

För att fåt rätt tilltal till sin publik så måste man veta vem stationen har som just publik. 

Sveriges Radio har länge tänkt sig en potentiell publik, för att forma sina program efter. Den 

potentiella publiken är ett programs möjliga publik, som utgörs av alla som har tillgång till 

radio.100 ”Den idag oftast förekommande definitionen på ett ljudradioprograms potentiella 

publik är den andel som har möjlighet att lyssna vid programmets sändningstillfälle.”101 Som 

potentiell publik har man ”möjlighet att lyssna vid programmets sändningstillfälle. […] Med 

möjlighet att lyssna på radioprogram menas helt enkelt att man befinner sig i närheten av en 

radioapparat. Att man amtidigt sysslar med annat utesluter inte radiolyssnande, något som inte 

gäller tv-tittandet i samma utsräckning.”102 Mary Talbot talar även hon i Media Discourse om 

den potentiella publiken som radio och media skapar. Hon menar att det blir ett problem i 

kommunikationen mellan massmedia och betraktaren, eftersom de inte är ansikte mot ansikte.  

 

When we talk to one another face to fece, we can take into account who we are 

speaking to and design our talk accordingly. However, the distance built into mass 

communication means that addressers do not know who their addressees actually are. 

Addressing a distant, unknown audience imposes on media producers the need to 

construct an imaginary addressee.” 

 […] 

In having to construct an imaginary person to speak to, media producers are placed in a 

powerful situation. They are in a position to attribute values and attitudes to their 

addresses, presenting them in a taken-for-grated way [...] Taken for granted elements 

can often be less easy to perceive. An actual reader who has a great deal in common 

with the imaginary addressee inscribed in a text is likely to take up the positions it 

offers unconsciously and uncritically.103 

 

Att skapa sig en potentiell publik är alltså en lösning och utifrån denna publik formar 

stationen sitt tilltal: ”Ju närmare man beskriver ett programs potentiella publik, desto mer 
                                                 
100 Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio Radio och tv möter publiken (Stockholm 
1972) sid 70. 
101 Ibid sid 70. 
102 Ibid sid 82. 
103 Mary Talbot Media Discourse – Representation and Interaction (Edinburgh 1988) sid 47.  
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närmar man sig en beskrivning av den faktiska publiken.”104 Och ju närmare den faktiska 

publiken man kommer desto bättre vet man hur man som radiostation ska tilltala sin publik. 

 Tilltal handlar mer om vilken publik man har, när man vet det så kommer stationen alltså till 

frågan hur de ska formulera sig för att träffa publiken, detta kan handla om grammatik och 

språk. Lindblad nämner i sin avhandling om lokalradiospråket att ”[f]ör 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”.105 Hon gör i ett stycke en lång redogörelse för hur 

man ska hälsa sina lyssnare, och hur olika hälsningsfaser kan uppfattas. 

 

Tilltal görs först och främst med tilltalspronomen du och ni. Kategorin innefattar 

emellertid även andra personliga pronomen. Hit räknas sålnda även först person pluralis 

vi. När reportrarna förmedlar sig i ni-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, d v s utpekande, pronomen betraktas 

här som indikatorer på en lokalradiostations kontaktskapande funktion De pronomen 

som förekommer i materialet är vi, ni och i några enstaka fall du .Et 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 stationens gemenskap framhävs.106 

 

Lingvisten Roger Fowler talar även han om just det som Lindblad talar om, att skilda 

pronomen från talaren (radioproducenten) skapar olika relationer till sin publik. ”Här kan 

separata »du» och »jag» eller ett gemensamt »vi» finnas. Detta »vi» kan i sin tur ha två 

betydelser: inneslutande eller uteslutande.”107 Anja Hirdman menar, det som jag varit inne på 

tidigare, att den viktigaste aspekten när man bestämmer tilltal är att veta vilken ens publik 

är.108 Hirdman talar om textens tilltal till publik men det går att dra kopplingar till hur man 

                                                 
104 Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio Radio och tv möter publiken (Stockholm 
1972) sid 70. 
105 Inga-Britt Lindblad Lokalradiospråk – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 65. 
106 Ibid 70. 
107 Anja Hirdman Tilltalande bilder (Falun 2002) sid 46. 
108 Ibid sid 46. 
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utformar sitt tilltal i radion. Hirdman säger att ”[p]å grund av varje mediums specifika 

språkstil ser tilltalsätt också olika ut för varje tidning, även inom samma genre”.109 Även 

Lindblad talar om språket och tilltalet (som nämndes på sid 24). Hon menar att tilltalet som 

radioproducenterna har till sina lyssnare hör ihop med radiospråkets kontaktskapande.110 

 När man arbetar och bestämmer vilket tilltal man ska ha på stationen till sina lyssnare är det 

viktigt att veta vems ens publik är. På radion har de genom åren haft en potentiell publik, en 

publik som redan är förbestämd. Att ha en potentiell publik innebär att stationen kan 

bestämma vilket form av tilltal man ska ha. Tilltalet handlar även om språket, det handlar om 

att ha ett språk som passar sina lyssnare att använda ord och en talform som låter som ett 

naturligt talspråk. 

 

4.3.1 Kommentarer från kanalchefer 

 På de lokala radiostationerna ändrar man sitt tilltal till publiken, beroende på vilken målgrupp 

de har. Det skiljer sig lite olika åt vilka de riktar sig till. De har en målgrupp mellan 30 – 79 

år. Några av lokalradiostationerna, däribland Jönköpings radiostation har valt att specificera 

sig till just en del av sin publik, ”just vi har kanske valt att just lägga oss mot den yngre 

gruppen då, när det gäller just musikval, tilltal […] och sådana saker, ämnesval.[…] Det finns 

ju en risk annars då om man försöker att, tillfredställa hela den publiken […] att man mister 

hela stycket istället”.111 Dan Segerson, kanalchef på SR Jönköping menar att till exempel den 

musiksmak som 35-åringarna har, har inte 79-åringarna och så vidare.112 Karin Grönberg, 

kanalchef på SR Västerbotten för liksom Lindblad samman tilltal och språk. På Sveriges 

Radio Västerbotten talar de om tilltalet, framförallt programledare och nyhetsreportrar jobbar 

med tilltalet och när medarbetarna har utbildningar så pratar de om att tänka på tilltalet.113 

Men Grönberg menar även att de kan bli bättre på att jobba med tilltalet, ”det finns mycket att 

jobba med när det gäller det. [Vi] [f]år bli duktigare på att jobba med tilltal, för jag tror att det 

är väldigt, väldigt viktigt. Och särskilt när man har ett län så här, när man ska ha en […] lokal 

anknytning så måste man ha en känsla för det län man jobbar i och de människor som bor där 

                                                 
109 Ibid sid 47. 
110 Inga-Britt Lindblad Lokalradiospråk – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 70. 
111 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
112 Ibid. 
113 Intervju med Karin Grönberg Sveriges Radio Västerbotten (2010-04-11). 
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och där kan man verkligen genom att exkludera ena gången och, och verkligen öppna famnen 

en annan gång beroende på hur man jobbar.”114  

 

4.4 Tematisk analys av intervjuer 

Av de intervjuer som jag gjort med kanalchefer på sju olika lokalradiostationer runt om i 

Sverige finns det ett par tydliga mönster för vad som är viktigt för dem. I denna tematiska 

analys är det fem teman i intervjuerna som berörs: lokal anknytning, ämnesval, relation till 

publiken, ekonomi och frilansaren.  

 

4.4.1 Lokal anknytning 

Det som är viktigt då en regional station ska köpa in en programidé eller en inslagsidé är att 

det finns en lokal anknytning.  Helena Bremberg på Sveriges Radio Gotland säger att det 

finns de som ringer till stationerna med en generell inslagsidé, en idé som skulle kunna passa 

till vilken lokal station som helst. Hon säger att de vill ”att det ska vara utifrån ett Gotland 

perspektiv. Ofta är de ganska generellt hållna de här förslagen som kommer in. Det kan vara 

sådant som gäller över allt i hela landet men inte har någon speciell Gotlandsvinkel, och då är 

inte vi intresserade.”115 Även Dan Segersson på Sveriges Radio Jönköping säger att det ringer 

in frilansare eller liknande som har en generell idé som skulle passa över allt i Sverige. 

”Alltså det måste finnas en lokal förankring, det är många som ringer till oss och har en idé 

lite grann om sådant som skulle kunna vara lite generellt allmängiltigt för hela landet. Och det 

kan vara kul i och för sig, men kan man inte plocka ner det lokalt och göra lokala exempel av 

det, då är det sällan intressant för oss. Det är viktigt att det är röster från vårt län. […] Om 

man vill göra författarserie, (är det viktigt) att det är författare från vårt län det handlar om. 

[…] Eller som har rört sig i vårt län på något sätt.”116 På Sveriges Radio Sundsvall händer det 

inte så ofta att de köper in eller får erbjudanden på idéer eller inslag, detta för att det enligt 

kanalchefen Lena Tideström inte finns så många som gör just detta i trakterna kring 

Sundsvall. 117 Men när de väl köper in inslag eller idéer så är de i likhet med Jönköping och 

                                                 
114 Ibid. 
115 Intervju med Helena Bremberg Sveriges Radio Gotland (2010-03- 29). 
116 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
117 Intervju med Lena Tideström Sveriges Radio Sundsvall (2010-03-22). 
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Gotland inte intresserade om det är rent generellt för hela Sverige.118 Andreas Miller på 

Sveriges Radio Uppland menar också att det är viktigt med den lokala anknytningen, men han 

trycker inte lika hårt på det som de övriga gör.119 På Sveriges Radio Uppland så tänker de inte 

bara på den lokala publiken utan även utifrån vad en P4 publik vill ha, därför blir det inte bara 

lokalt.120 ”Det kan ju också vara så att man ser att det är någonting som i P4-uppdraget är av 

en sådan karaktär att […] det liksom passar in även om det inte har någon lokal anknytning i 

Uppland […] liksom.”121 P4-uppdraget som Miller talar om är det som står i 

sändningstillståndet, det innebär bland annat att de har ämnen och program som har betydelse 

för allmänintresset och att P4 sänder program som riktar sig till dess målgrupp.122 Men trots 

att de alla säger att det måste vara en lokalanknytning så sker det undantag. Sveriges Radio 

Sundsvall köper till exempel in en serie med filmrecensioner.123 Och även Sveriges Radio 

Uppland köper alltså inslag och idéer som inte har en lokal anknytning, just nu har de till 

exempel köpt in en serie om Elvis.124 

 

4.4.2 Ämnesval 

Det finns ett ämne som finns i alla de sju lokalradiostationernas sändningar och det är 

aktualitetsprogram och olika typer av serier. Men man jobbar lite olika med ämnesval på sina 

stationer. På Sveriges Radio Gotland sätter de upp mål på vad de ska ha för ämnen. Bremberg 

berättar att deras mål ofta är satta kring kön, att de ska ha med lika många kvinnor som 

män.125 Ett annat mål är att de ska ha ”inslag utifrån olika delar utav Gotland. Men det kan ju 

också vara så att man har valt ett ämne, det här ska handla om mycket om […] miljöfrågor 

eller näringslivsfrågor eller skolfrågor, och […] då kan man ju liksom välja att man […]  

hittar någon som är väldigt duktig på det området och köpa in ifrån.“126 Vidare säger 

                                                 
118 Ibid. 
119 Intervju med Andreas Miller Sveriges Radio Uppland (2010-04-01). 
120 Ibid. 
121 Intervju med Andreas Miller Sveriges Radio Uppland (2010-04-01). 
122 Sveriges Radio Sändningstillstånd (2009) sid 3 ff. 
123 Intervju med Lena Tideström Sveriges Radio Sundsvall (2010-03-22). 
124 Intervju med Andreas Miller Sveriges Radio Uppland (2010-04-01). 
125 Intervju med Helena Bremberg Sveriges Radio Gotland (2010-03- 29). 
126 Ibid. 
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Bremberg att de försöker sätta sig in i vad lyssnaren kan tänkas vilja ha, men hon menar att 

det inte alltid är lätt att träffa rätt.127 

 

Men vi försöker ju genom ämnesval ändå fundera om vi då har en målgrupp som är 

bland de yngre vuxna, då försöker vi ändå fundera […] i vilket skede i livet befinner de 

sig i. Är man 30-35 så är man kanske småbarnsförälder så då försöker man hitta ämnen 

som stämmer med ens målgrupp som då befinner sig i den åldersgruppen. […] Vi har ju 

liksom olika målgrupper över dagen. Det är inte alla stationer som har, som har det 

tänket. Men vi tänker så att morgonen är liksom en viss grupp och på förmiddagen en 

annan och så mitt på dagen så är det väl någon slags mix. Och sen så en liten förändring 

under eftermiddagen också. Så vi tänker väl att vi försöker vara lite bredare i vårt 

ämnesval på förmiddagen och mitt på dagen och sen att man är lite smalare på 

morgonen och sent på efter middagen.128 

 

Segersson talar om att man får utgå ifrån sin erfarenhet när man väljer vilka ämnen som man 

ska beröra.129 Det handlar om ”sin kompetens, fingerkänsla och sådana saker och […] den 

samlade kompetensen i huset.”130 Även Ulf Mattsson på Sveriges Radio Skaraborg hänvisar 

till att det handlar om erfarenhet när man väljer vilka ämnen stationen ska beröra i sina 

program.131 
 Sveriges Radio Uppland köper oftast in olika former av serier, det är inte så ofta som 

stationen köper in enstaka inslag och det är framförallt till förmiddagsprogrammet som de 

köper in serier.132  

 

[V]i är ju en flödesradio […]och där kan man ju säga det är mycket det dagsaktuella 

flödet som kommenteras så. […] Förra sommaren, om man tar det som ett exempel så 

köpte vi en nostalgiserie med Lasse Åberg. […] Och Lasse Åberg, han är ju en person i 

                                                 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
130 Ibid. 
131 Intervju med Ulf Mattsson Sveriges Radio Skaraborg (2010-03-25). 
132 Intervju med Andreas Miller Sveriges Radio Uppland (2010-04-01). 
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vårt län […] han finns i Bålsta […] det fanns flera kopplingar liksom. […] [N]u sitter vi 

och funderar vad vi ska göra till sommaren  

och […] då funderar man lite på vad som är somrigt då vad […] som träffar vår publik 

då.133  

 

Miller menar vidare att lyssnarna vill ha en mix av del lokala och nyheterna med 

riksangelägenheter, det ska finnas en mix mellan aktualitet och underhållning, för lyssnarna 

på lokalradion är nyheterna högre prioriterade än musiken. 134 

 

4.4.3 Relationen till publiken 

På Sveriges Radio Jönköping har man valt att rikta sig till den yngre delen av sin publik, för 

att de lättare ska kunna välja vilka ämnen de ska beröra.135 Segerson menar att det är för svårt 

att göra någonting för alla i målgruppen, det blir ingen bra radio och just därför valt att rikta 

sig till just en del av sin publik.136 Även på Sveriges Radio Kronoberg har man valt att göra 

detta, de har valt att rikta sig till de som är mellan 30-55 år och väljer alltså bort de som är 

pensionärer i publiken.137 

 Samtliga stationer jobbar ständigt med sambandet till sina lyssnare. Detta görs på olika vis, 

bland annat genom att bjuda in dem på olika vis i programmen. Det kan handla om att de 

antingen får ringa in eller skicka mail. Utöver detta så görs det ständigt 

lyssnarundersökningar, för att få veta vad lyssnarna tycker om lokalradion.  

 

Alltså dels jobbar vi ju i våra radioprogram med att bjuda in dem och delta i olika 

aktiviteter av olika slag. [...] Det är [...] frågeprogram, expertprogram […]. Vi är ute 

varje dag nästan och sänder, vi har HF – fordon, HF-utrustning så att vi kan vara med ut 

på arbetsplatser och på andra ställen. Olika typer av aktiviteter. Webben där har det ju 

ökat väldigt, både i form av […] synpunkter, våra medarbetare bloggar och får väldigt 

                                                 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
136 Ibid. 
137 Intervju med Ulf Merstam Sveriges Radio Kronoberg (2010-04-01). 
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många svar och synpunkter. Alltså det är ju inte ett sätt utan vi utnyttjar ju alla sätt som 

finns men det är en väldigt omfattande kontaktverksamhet totaltsätt med lyssnarna.138  

 

På Sveriges Radio Gotland uppmanar de lyssnarna att höra av sig med synpunkter och 

kommentarer, Bremberg berättar att de ”ber dem ha synpunkter på våra program, till […] att 

de ska ha synpunkter på särskilda inslag.”139 Det finns även en tjänst på webben som innebär 

att lyssnarna kan kommentera det radioproducenterna gör.140 Detta gör de även på Sveriges 

Radio Västerbotten, men just nu jobbar de även med ett nytt projekt med lyssnarna. De jobbar 

med att skapa en regelbundenhet med fokusgrupper hos sin publik för att just få en bredare 

inblick i vad lyssnarna tycker och tänker.141 

 När man bestämmer vilken idé man köper in så tänker kanalcheferna, utöver att det är lokalt, 

på vad lyssnaren vill ha och vad som kan passa deras målgrupp. En ganska gemensam bild 

hos kanalcheferna är att man tycker sig veta ganska bra vad sin publik vill ha, i och med att 

man känner sin publik.  Ulf Merstam kanalchef på Sveriges Radio Kronoberg säger att ”vi 

måste känna vår publik väl för att kunna göra ett bra program.”142 Att känna sin publik gör de 

via undersökningarna och (som tidigare nämnts) samt genom erfarenhet av alla år de har 

jobbart på radion. 

 

4.4.4 Ekonomi 

På Sveriges Radios lokalstationer så finns det enligt kanalcheferna en ganska stram budget. 

Denna budget är viktig när det kommer till beslut om stationen ska köpa in en produktion 

eller inte. Stationerna får varje är 16 till 17 miljoner kronor, ca 3 miljoner av dessa ska gå till 

inköp av externa bolag.143 Många sätter sin budget i början av året, vilket kan leda till att det 

inte finns så mycket pengar över till de frilansare som kan ringa under årets gång med en idé 

som de vill sälja in. Mattson berättar att nästan 2 miljoner av dessa 3 miljoner går tll 

programanställningar. 

                                                 
138 Intervju med Ulf Mattsson Sveriges Radio Skaraborg (2010-03-25). 
139 Intervju med Helena Bremberg Sveriges Radio Gotland (2010-03- 29). 
140 Ibid. 
141 Intervju med Karin Grönberg Sveriges Radio Västerbotten (2010-04-11). 
142 Intervju med Ulf Merstam Sveriges Radio Kronoberg (2010-04-01). 
143 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
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[A]v dessa nästan tre miljoner kronor, som vi köper in produktioner av olika slag för så 

använder vi nästan två miljoner, 1 miljon 93 tror jag att det var, […] till de här fasta 

programanställningarna så att säga och det är ju medarbetare som är inne i två år […] 

och eftersom vi sitter i en situation i Skövde i Skaraborg där det inte är så lätt att få 

snabbt få tag på vikarier, det finns inte så många produktionsbolag eller firmor som 

jobbar med radioverksamhet så är det här (programanställningarna) ett sätt att 

underlätta den här verksamheten.144  

 

Men Mattson på Sveriges Radio Skaraborg säger även att det finns en liten peng kvar som kan 

läggas på just de spontana som ringer till stationen med en idé.145  

 På Sveriges Radio Kronoberg så gör det först en behovsprövning, de kollar hur ekonomin ser 

ut och idé/produktionen håller kvalitetsmässigt, Merstam säger vidare att det har de väldigt 

ekonomiskt pressat, men att det kan se olika ut över året.146 Även Bremberg talar om en stram 

budget på Sveriges Radio Gotland men säger också att det finns en budget lagd åt just inköp, 

en budget som används just till externa medverkande i form av firmor, frilansare, 

programanställningar eller avtalsbunden medverkan.147 Bremberg menar att det är mycket av 

pengarna som de binder upp redan vid årets början och att de löser mycket med just 

programanställningar.148 ”[D]å har vi ju folk hos oss som vi vill ska göra olika uppdrag och 

[…] det är ju ganska kostsamt att köpa in enstaka produktioner ifrån olika bolag.”149 

 

4.4.5 Att köpa från frilansaren 

Alla stationer köper in idéer eller produktioner från personer utanför stationen. Men 

merparten av produktionen läggs på dem som finns inom stationens väggar. Men när de köper 

in från produktionsbolag eller frilansare så gör de flesta oftare egna beställningar från bolag 

än att de köper in från personer som själva ringer. ”[D]et är många som vill sälja sina 

produktioner till oss men […] det är väldigt sällan som det blir så.[…] det vi gör idag är att vi 

                                                 
144 Intervju med Ulf Mattsson Sveriges Radio Skaraborg (2010-03-25). 
145 Intervju med Ulf Mattsson Sveriges Radio Skaraborg (2010-03-25). 
146 Intervju med Ulf Merstam Sveriges Radio Kronoberg (2010-04-01). 
147 Intervju med Helena Bremberg Sveriges Radio Gotland (2010-03- 29). 
148 Ibid. 
149 Ibid. 



Annika Pettersson 
Examensarbete MKV Kandidat V0012F 
Radioproduktion i nya medier 
Institutionen för musik och media, LTU 
Anipet-7 
2012-05-25 
 

 

32 
 

har en två tre firmor som vi köper in ifrån och då är det liksom på regelbunden basis.”150 På 

Sveriges Radio Jönköping resonerar man på ett liknande sätt som Sveriges Radio Gotland. 

"[M]erparten alltså de vill säga 95 procent av allt som vi köper in via bolag, det är sådant som 

vi bestämmer på hösten innan helt enkelt. […] Men de här spontana att någon ringer till 

exempel och säger att nu har jag den här idén och så vidare vad tycker du om den, ska vi göra 

den? Under löpande budgetår, det förekommer men det är inte speciellt vanligt, inte för vår 

del i alla fall. Sen kan det se helt annorlunda ut tror jag på andra redaktioner, där man kanske 

avsatt en budget på ett annat sätt då för att just kunna köpa in sådant här. Men […] vi planerar 

ganska noga under hösten vad vi ska använda pengarna till.” 151Här är det återigen budgeten 

som får tala ifall de köper in någonting eller inte.  

 Sveriges Radio Skaraborg lägger ofta sin verksamhet på fast anställda, men ibland händer det 

att de hyr in personal. ”Ofta ligger det inom kultur eller aktualitetssektorn […] och där har vi 

programsatta punkter med experter som kommer in en gång i veckan eller var 14e dag eller en 

gång i månaden då det där året. Men det rör sig om en hel del pengar det också alltså. […] Det 

är inte så att dem kastar sig på telefon och erbjuder sina tjänster utan det är vi som har jagat 

fram dem här. ”152 Mattson förklarar även att de har några ”som gör […] programserier på en 

två upp till åtta program, som går under delar av året. […] Det bygger ju dels på förslag som 

dem här kommer med, men det bygger också på idéer som vi tycker bör förvandlas till 

program eller aktuell[a] […] magasins inslag är det väl ganska ofta.”153 

 Tideström på Sveriges Radio Sundsvall berättar att de köper in enstaka reportage men att de 

aldrig köper in något programformat.154 Tideström berättar hur det fungerar när de köper in 

produktioner eller idéer.  

 

Antingen så är det personer som kommer till mig och […] då vet jag vilka det är, därför 

att det är bara några få personer som är frilansande radiojournalister i Sundsvall, så 

känner jag dem jätteväl och de har jobbat hos mig flera av dem. Och så vet jag det här 

håller och så kollar jag på idén okej fine vi kör det här. Eller så får jag erbjudanden från 

                                                 
150 Ibid. 
151 Intervju med Dan Segersson Sveriges Radio Jönköping (2010-03-29). 
152 Intervju med Ulf Mattsson Sveriges Radio Skaraborg (2010-03-25). 
153 Ibid. 
154 Intervju med Lena Tideström Sveriges Radio Sundsvall (2010-03-22). 
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produktionsbolag […] som har en reportagetjänst eller så är det från de här som vi 

köper filmrecensioner eller andra produktionsbolag och då vet jag också vad de går på 

och då är det bara att jag ska titta, är det här någonting som vi är intresserade av och 

vad kostar det i förhållande till […] vad jag tycker att det är värt. 

 

Miller berättar även han att det varje vecka ringer människor till honom som vill sälja 

någonting. Det som avgör ifall han köper in någonting till Sveriges Radio Uppland är dels 

ifall de har något behov att det just nu, om de behöver det i sitt utbud.155 Nästa steg för dem är 

kvalitén: sedan tittar de på personen som försöker sälja.156”[H]ar vi köpt av den här personen 

tidigare, vet vi hur den här personen levererar. Om man inte har köpt av någon tidigare så tar 

man ofta referenser. Alltså man kollar ja, vad har den här personen gjort tidigare, kan han […] 

eller hon hänvisa till någonting, något inslag eller någonting sådant? Då lyssnar man på det 

och bedömer ja men […] det här funkar, eller det här funkar inte och sen […], kan man ju 

höra med andra kolleger (andra lokalstationer) […]då kan man kolla har ni handlat något av 

dom här och hur funkar dom och så vidare.”157Både Miller och Karin Grönberg kanalchef på 

Sveriges Radio Västerbotten talar om att det är viktigt att frilansaren är medveten om att P4 är 

en flödesradio, det finns en kontinuitet och programmen flyter in i varandra på ett snyggt 

sätt.158”[E]ftersom vi har lite pengar att röra oss med, så är det jätteviktigt att det är en person 

som vi vet kan vårat format, som kan flödesradion. […] [E]tt strålande bra reportage för P1 

kan låta artfrämmande och helt fel i P4 […] det gäller att det är någon som kan varat format 

och […] är det första gången som man jobbar med någon så är det referenser på att det här är 

en duktig journalist, så att man vet.”159 Med andra ord handlar det även om att kunna formatet 

som den lokala stationen har och kunna visa tidigare referenser. 

 

4.5 Övergripande analys 

Det som kan tyckas vara intressant att se när man jämför vad kanalcheferna har sagt och vad 

den tidigare forskningen säger, så skiljer sig åsikterna framförallt åt när det handlar om 

                                                 
155 Intervju med Andreas Miller Sveriges Radio Uppland (2010-04-01). 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Intervju med Karin Grönberg Sveriges Radio Västerbotten (2010-04-11). 
159 Ibid. 
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språket i radion. Inga-Britt Linbalad talar till exempel om att den regionala dialekten ger 

lyssnarna en närhet och grupptillhörighet och att denna dialekt är viktig att bevara just av den 

anledningen.160 Detta skiljer sig alltså från vad kanalcheferna själva säger. De menar att 

dialekten inte alls har någon betydelse för sina sändningar, som den kan ha gjort. Dan 

Segersson på Sveriges Radio Jönköping säger (som nämndes på sid 21) att dialekten kan ha 

varit viktigare under 70-talet, men han tror även att det kan vara viktigare i delar av Sverige 

där det finns en stark dialekt. Inga-Britt Lindblads avhandling är ifrån 1985 så det går att se en 

tydlig förändrad attityd till språket sedan den skrevs. Den grupptillhörighet och närhet som 

Lindblad talar om skulle kunna jämföras med vikten av att en lokalsändning har lokala 

anknytningar på sina ämnen. Att stärka grupptillhörigheten kan man säga de lokala 

stationerna gör genom att försöka skapa en kontakt med sina lyssnare. De flesta av 

kanalcheferna talar själva om att de inte är intresserade av inslag ifall de har ett ämne som är 

generellt hållna över hela Sverige, det måste finnas någon form av lokal anknytning (sid 26f). 

Stationerna försöker idag via bland annat kommentarfunktioner på webben och program med 

telefonväkterier ta reda på vad deras publik vill ha och tycker om programmen. Med andra 

ord så utvecklar de lokala stationerna den potentiella publiken som Publik- och 

programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio talade om (sid 23). Den potentiella, tänkta, 

publiken är numer även en publik som hör av sig om vad de tycker och tänker. Tack vare 

detta vet kanalcheferna vad de ska ha för ämnen och även vilket tilltal de ska ha till publiken. 

Det är just detta som Anja Hirdman talar om i sin text. Hirdman menar att den viktigaste 

aspekten när man ska bestämma vilket tilltal en medieproduktion ska ha är att veta vilken ens 

publik är (sid 24).161 

 Idag är det inte vanligt att radioproducenter använder sig av begreppet genre. I de gjorda 

intervjuerna var det inte någon av kanalcheferna som nämnde det begreppet. Istället kan man 

tänka sig att de använder sig av begrepp som format och ämne. Det ska vara ämnen som berör 

dess publik. Inom tilltal väljer de vilken, tilltalsgenre de ska ha, de väljer ämnen i olika genrer 

som passar publiken och den lokala anknytningen.  

 Anja Hirdman nämner att de tre karakteristiska delarna för en genre är ämne, formalia och 

tilltal (sid 16). Dessa är begrepp som de lokala stationerna arbetar med. Sedan menade hon 

                                                 
160 Inga-Britt Lindblad Lokalradiospråk – En studie av tre lokalradiostationers sändningar (Umeå 1985) sid 57. 
161 Anja Hirdman Tilltalande bilder (Falun 2002) sid 46. 
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även att medieinstitutioner ändrar genre beroende på sin publik. Kanalcheferna berättar att de 

på stationen arbetar med ämnesvalen så det finns någonting för i stort sätt hela sin publik. Det 

har bland annat filmrecensioner, personporträtt av lokala författare och lokala inslag. De 

lokala stationerna använder sig även av musik, nyheter, studioprat och intervjuer. Allt detta är 

olika typer av genrer. Så trots att de själva inte använder sig utav begreppet genre så arbetar 

det dagligen med det, programmen och den dagliga sändningen fylls med en massa olika typer 

av genrer. 

Det går att utläsa ett mönster utifrån den tematiska analysen. Det visar att alla dessa teman hör 

samman och även mina teoretiska begrepp. För att få rätt ämne och genre i lokalradion så 

måste stationen veta vilken publik den har, detta vet man genom att ha en potentiellpublik och 

genom att från lyssnarna få gensvar på inslag och program. När stationen vet vilken publik de 

har vet de vilket tilltal de ska ha och även vilket språk radioproducenterna ska använda sig av. 

Det är viktigt för dessa sju stationer (Uppland, Jönköping, Gotland, Västerbotten, Sundsvall, 

Skaraborg och Kronoberg) att de har lokala ämnen. Och när de kommer till frågan ifall de 

köper in inslag eller idéer från personer utanför stationen så är det en fråga om ekonomi och 

behov, behöver stationen detta just nu. Man undersöker även om denna frilansare har gjort 

någonting tidigare och om den har några referenser och att den ska kunna formatet, vilket 

hänger ihop med genre och tilltal. Som tidigare nämnts så går allt runt och hör samman. Det 

ena leder till det andra. 

 

5. Slutsatser och diskussion 

Det som tidigt går att se rörande de tre begreppen genre, språk och tilltal är att de alla hör 

samman, att det finns en koppling mellan dessa. Har man en idé och vill sälja in den till en 

lokalradiostation för Sveriges Radio så är det överlag viktigt att detta har en lokalanknytning. 

Det skiljer sig från de intervjuade stationer om hur ofta det händer att någon enskild frilansare 

ringer till stationen med en idé, det vanligaste är att stationen själv har en idé och gör en 

beställning på produktionen från något produktionsbolag som man jobbat med tidigare. Jag 

vill mena att det alltså, på grund av detta finns en marknad för frilansande radioproducenter. 

Just eftersom det inte är så vanligt. Trots att kanalcheferna alltså själva inte använder 

begreppen så ingående så är det begrepp som behandlas på de lokala stationerna. De arbetar 
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med att ha olika genrer och olika tillta i sändningar. Även radiospråket är under ständig 

diskussion. 

 Något som är en skillnad med språket från radions begynnande år till idag är att dialekter och 

riksspråket inte har den vikt de hade då. Inte om man utgår ifrån vad kanalcheferna på de sex 

stationerna har sagt. Förr skulle man värna om det svenska språket och man sa att dialekterna 

var viktiga på de regionala sändningarna.  Men språket är fortfarande viktigt och 

radiomedarbetare skickas på kurser för att utveckla sitt språk. Något som jag lärt mig under 

min utbildning är att lyssnare ofta ringer in när någonting inte uttalas på rätt vis i radio. Denna 

undersökning har utgått från vad kanalchefer tror om sina lyssnare och inte om vad lyssnarna 

själva tror. Så kanske är det så att lyssnarna tänker mer på det dialektala än vad kanalcheferna 

tror, det låter jag vara osagt. Det skulle vara intressant att ta reda på i någon annan 

undersökning. 

 Det är inte alla kanalchefer som tycker säljaren i sig har betydelse när de kommer med idé, 

dessa är ofta de stationer som själva gör beställningar. Men både Radio Uppland och Radio 

Västmanland talar om hur viktigt det är för dem, när de använder sig av en ny frilans, att ta 

reda på referenser. Är det en person som gjort något bra tidigare och så vidare. Radio 

Upplands kanalchef talar även om vikten om hur personen i sig är när denne lägger fram 

någonting. Men han är den enda som talar om detta. 

 Att göra denna undersökning och att skriva uppsatsen har gett mig vidare erfararenheter om 

Sveriges Radios lokalradio. Jag har dels fått bredare förståelse om hur det går till på en 

lokalstation när de köper in idéer och jag tycker det är intressant att det tydligen inte är så 

många som ringer med idéer eller produktioner. Innan jag började med det här arbetet så 

trodde jag det var väldigt vanligt och att det var många som ringde. Det här kan alltså vara en 

framtida marknad för frilansande radioproducenter.  

 Men arbetet har inte bara gett mig bredare förståelse. Tack vare detta arbete har jag skapat 

kontakt med olika kanalchefer runt om i landet. Jag tycker denna uppsats, dess resultat, kan 

vara viktig för omvärlden efter som den visar att det faktiskt kan finnas en marknad för 

frilansare inom lokalradiostationerna. Det gäller bara att skapa en kontakt med stationerna, ha 

en lokalanknytning på sina ämnen, veta vad kanalen ifråga har för genrer helt enkelt veta det 

mesta som går att veta om stationen, framför allt även vem deras publik är. För vet man allt 

detta så får man nog ganska lätt till idéer som skulle kunna passa just den stationen. Ur ett 



Annika Pettersson 
Examensarbete MKV Kandidat V0012F 
Radioproduktion i nya medier 
Institutionen för musik och media, LTU 
Anipet-7 
2012-05-25 
 

 

37 
 

medieproduktionsforskningsperspektiv ger uppsatsen också en inblick i hur kanalcheferna 

resonerar utifrån mina valda teoretiska begrepp. 
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Intervju med Ulf Mattsson Sveriges Radio Skaraborg (2010-03-25) 
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7.  Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

Brukar ni köpa in olika former av inslags idéer eller produktioner från personer utanför er 

station?  

Hur ofta inträffar detta? 

Vilka köper ni då ifrån? 

Vad är det som avgör om ni köper en idé eller produktion?  

Vad är det för typ av produktioner eller idéer ni köper in? 

Vad kollar ni efter när någon försöker sälja en produktion eller idé till er? 

- Ämne 

- Personen som säljare.  

Hur tycker du personen som kommer med ett förslag ska vara? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på ifall man ska sälja in en idé eller produktion till en 

lokalradiostation? 

- Ämne 

- Genre 

- Språk 

Hur arbetar ni kring ämnesval? 

Vilka ämnen anser kanalen vara viktiga att beröra? 

Vilka är er publik? 

Vad tänker ni er att er publik vill ha?  

Hur arbetar ni med er relation till publiken? 

Vad för typ av språk använder ni?  

- Formellt, pratspråk 

Hur viktigt är språkets utformning? 

 


