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Sammanfattning 
En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område och 

dialekter var tidigare inte tillåtna i radio. På 1970-talet började de dock bli mer accepterade 

och idag är dialekter vanligt förekommande i radio. Attityden till dialekter i radio har alltså 

förändrats. Utifrån det är syftet med undersökningen att resonera kring och dra slutsatser om 

vad mängden dialekt i två radiokanaler (P1 och P3) kan säga om kanalernas attityd till 

dialekter.  

 

Resultatet av undersökningen visade att dialekter var vanligare i P3 än i P1 men för att 

resultatet skulle vara representativt behövde antalet program och antalet programledare i 

respektive kanal undersökas i förhållande till mängden dialekter. Gällande samband mellan 

mängd dialekt och programkategori kunde endast tendenser urskiljas, då bland annat antalet 

program inom varje kategori skiljde sig för mycket mellan kanalerna för att det skulle bli 

jämförbart. Även i undersökningen av typ av dialekter kunde endast tendenser urskiljas, 

tendenser som visade på att sydsvenska är den vanligast förekommande dialekten i båda 

kanalerna. Resultatet av undersökningen kan visa på dialekters framtida spridning och 

omfattning i radio, men det är dock svårt att förutspå framtiden då ett flertal faktorer påverkar 

utvecklingen. 

 

Nyckelord 

Dialekt, attityd, radio, Sveriges Radio, dialektutjämning, rikssvenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................ 4 
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 4 

2. Bakgrund och tidigare forskning ....................................................................... 5 
2.1 Sveriges Radio .................................................................................................................. 5 

2.2 Dialekt i radio ................................................................................................................... 5 

2.2.1 Programledares åsikter .............................................................................................. 6 

2.3 Historisk tillbakablick ...................................................................................................... 7 

2.4 Språklig förändring .......................................................................................................... 8 

2.5 Attitydforskning ............................................................................................................. 10 

3. Teori ................................................................................................................ 12 
3.1 Dialektbegrepp ............................................................................................................... 13 

3.2 Dialektskala .................................................................................................................... 14 

3.3 Fonetisk variation ........................................................................................................... 14 

3.3.1 Vokaler och konsonanter ......................................................................................... 15 

3.3.2 Prosodi ..................................................................................................................... 15 

3.4 Dialektområdesindelning ............................................................................................... 16 

3.5 Fonetisk geografi ............................................................................................................ 16 

3.5.1Sydsvenska ............................................................................................................... 16 

3.5.2 Götamål ................................................................................................................... 16 

3.5.4 Sveamål ................................................................................................................... 17 

3.5.5 Norrländska ............................................................................................................. 17 

3.5.6 Östsvenska (estlands- och finlandssvenska) ........................................................... 17 

3.6 Fonetisk analys ............................................................................................................... 17 

4. Metod ............................................................................................................... 18 
4.1 Metodval ......................................................................................................................... 18 

4.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 19 

4.3 Urval och avgränsningar ................................................................................................ 19 

4.4 Metodkritik ..................................................................................................................... 21 

5. Material............................................................................................................ 22 

6. Resultat ............................................................................................................ 23 
6.1 Hur ser mängden dialekter ut i P1 och P3 i förhållande till varandra? .......................... 23 

6.2 Finns samband mellan programkategori och förekomst av dialekt? .............................. 25 

6.3 Vilken typ av dialekt är vanligast förekommande i P1 och P3? .................................... 31 

7. Diskussion ....................................................................................................... 32 
7.1 Resultatet ........................................................................................................................ 32 

7.2 Tidigare forskning .......................................................................................................... 35 

7.3 Dialekter i media ............................................................................................................ 37 

7.4 Slutsatser ........................................................................................................................ 41 

8. Slutord ............................................................................................................. 42 

9. Källförteckning ................................................................................................ 43 

10. Bilagor ........................................................................................................... 47 

 



 4 

 

1. Inledning  

Dialekter har länge haft låg status och det var tidigare enbart rikssvenska som var tillåtet i 

radio. Det var först på 1970-talet som dialektal variation blev mer accepterat i samband med 

att lokalradio introducerades och idag är dialekter relativt vanligt förekommande i och med att 

antalet programledare med dialekt har ökat successivt. För medverkande i radio har dialekter 

alltid varit accepterat medan acceptansen för medarbetares dialekter har vuxit fram gradvis.  

 

Dialekter är ett aktuellt språkligt fenomen och det har diskuterats kring huruvida de är på väg 

att dö ut. Utifrån detta är de intressanta att undersöka för att om möjligt erhålla en överblick 

över den aktuella situationen. Det är även rimligt att fokusera undersökningen på 

programledares eventuella dialekter med anledning av att den acceptansen vuxit fram gradvis 

och är något som visar på radions attityd till dialekter.  

 

Vår hypotes är att dialekter är mer vanligt förekommande i P3 och att kanalen och lyssnarna 

har en mer positiv attityd till dialekter än P1, eftersom de har en yngre målgrupp och en annan 

inriktning. P1 har en äldre målgrupp som kan ha lyssnat på Sveriges Radio innan 

medarbetares dialekter blev accepterat. Majoriteten av lyssnarna i P3 är däremot födda senare 

än 1970 och har därför inte varit med om utvecklingen av acceptansen för dialekter i radio. 

Utifrån det tror vi att förekomsten av dialekter i P1 måste öka successivt för att förhindra att 

de äldre lyssnarna tappar förtroendet för kanalen då en bristande tydlighet kan uppstå i 

samband med fler dialekter. I P3 behöver inte utvecklingen ske lika långsamt då majoriteten 

av lyssnarna inte upplevde Sveriges Radio när dialekter inte var tillåtna på samma sätt. 

Innehållet i P1 har ett större fokus på nyheter medan innehållet i P3 har ett större fokus på 

underhållning. Då kraven är störst på tydlighet i program som behandlar nyheter tror vi att 

dialekter är mindre vanligt förekommande i P1 som har ett nyhetsinriktat innehåll.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att resonera kring och dra slutsatser om vad mängden dialekt i 

två radiokanaler (P1 och P3) kan säga om kanalernas attityd till dialekter.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser mängden dialekter ut i P1 och P3 i förhållande till varandra?  

 

2. Finns samband mellan programkategori och förekomst av dialekt? 

 

3. Vilken typ av dialekt är vanligast förekommande i P1 och P3?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en kortfattad presentation av Sveriges Radio med fokus på språkvård. 

Vidare följer en beskrivning av dialekters förekomst i radio från 1970-talet till idag, en 

historisk tillbakablick och en beskrivning av språklig förändring. Slutligen presenteras 

attitydforskning som är relevant för diskussionen senare i uppsatsen.   

 

2.1 Sveriges Radio 

Sveriges Radio har funnits sedan den första januari 1925 och har som uppdrag att sända radio 

i allmänhetens tjänst (Sveriges Radio 2008 och 2016). I uppdraget ingår även att ha ett 

mångsidigt och brett programutbud och ett särskilt ansvar för det svenska språket. Vidare vill 

Sveriges Radio spegla hela landet och variationen i befolkningen utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv samt vara opartiska och sakliga (Sveriges Radio 2016).  

 

Sveriges Radio tar hänsyn till språkvårdsfrågor och har en egen språkpolicy. Språket ska 

kännetecknas av gott omdöme och användas med medvetenhet, samtidigt som lyssnare utan 

störningar ska kunna uppfatta och tillgodogöra sig innehållet i deras sändningar. Sveriges 

Radios mål är att ha ett begripligt, levande och korrekt språk och de vill på så sätt nå fram till 

lyssnare effektivt och utan onödiga störningar. Sedan 1981 finns ett språkbrev med språkliga 

råd för Sveriges Radios medarbetare. Syftet med brevet är att informera medarbetarna om 

språkliga förändringar så som nya ord och uttryck. Sveriges Radio använder sig även av 

språkvårdare för att hjälpa sina anställda med begriplighet, tydlighet och språkriktighet i radio 

(Sveriges Radio 2010).  

 

 

2.2 Dialekt i radio 

Dialekter hade tidigare låg status och förekom inte mycket i media, det var istället endast 

rikssvenska som var tillåtet. Det var först på 1970-talet som dialektal variation blev mer 

accepterat i och med att lokalradio introducerades. Idag är dialektala inslag i radio relativt 

vanligt förekommande då det finns radioprogram som behandlar ämnet och många 

programledare och nyhetsuppläsare har dialekt (Institutet för språk och folkminnen 2014).  

 

Dialekt hos medverkande i radio har alltid varit accepterat medan acceptansen för 

medarbetares dialekter har vuxit fram gradvis (Sveriges Radio 2009). När Kerstin Brunnberg, 

tidigare chef för Sveriges Radio, medverkade i UR:s program I love språk konstaterade hon 

att radio är det vårdade talspråkets medium och att språket ska vara neutralt (Sveriges 

Utbildningsradio 2009).  

 

Tidigare var centralsvenskt och uppsvenskt språk (rikssvenska) normen hos hallåmän och 

nyhetsuppläsare och Jonsson (1989) menar att en möjlig orsak till att just rikssvenska blev 

normen, kan ha varit att Stockholm var den dominerande sändningsorten och att de anställda i 

huvudsak var från Mellansverige. En annan orsak var att de första som hördes i radio, bland 



 6 

andra Sven Jerring och Bo Willners, talade uppsvenska och således blev detta språket att 

eftersträva för nyhetsuppläsare och hallåmän. För andra medarbetare, såsom kommentatorer, 

utrikeskorrespondenter och reportrar, var det däremot tillåtet att behålla ett språk som var 

regionalt färgat så länge det var begripligt för allmänheten. 1976 tilläts en nyhetsuppläsare 

med skånsk dialekt för första gången i ett rikssänt nyhetsprogram. Hans skånska väckte starka 

reaktioner hos lyssnarna men Sveriges Radio tog ingen hänsyn till lyssnarnas klagomål och 

han fick därför fortsätta som nyhetsuppläsare. Denna sydsvenska dialekt ledde dock inte till 

en ökad mängd dialekttalande nyhetsuppläsare i riksradio, utan fortsatt anställdes främst 

nyhetsuppläsare som talade rikssvenska (Jonsson 1989, s. 68–69).     

 

Eriksson och Lindfelt (2006) anser att språket i radio, och då framförallt i nyhetsradio, bör 

vara det vårdade talspråket. Vidare menar de att lyssnarna ofta har åsikter om språket i radio, 

vilket bland annat innefattar dialekter. Skånskan är den dialekt som är minst omtyckt men 

samtliga som talar utpräglad dialekt bör vara medvetna om att deras dialekt kan skapa 

reaktioner. Eriksson och Lindfelt menar att det blir ett problem när lyssnaren endast retar sig 

på hur något sägs och inte lyssnar på vad som sägs. I samband med att Sverige blir mer 

mångkulturellt förändras även språket och Sveriges Radio strävar efter att anställa 

medarbetare med olika etniska bakgrunder. Precis som med dialekters förekomst i radio kan 

olika brytningar dock skapa problem då begripligheten och tydligheten kan påverkas. Det är 

därför viktigt att hitta en medelväg och att medarbetarna är medvetna om sin eventuella 

brytning eller dialekt (Eriksson & Lindfelt 2006, s. 90–91).  

 

Jenny Öqvist, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, förklarar i Dagens Nyheter att 

acceptansen för dialekter har ett samband med den ökade globaliseringen (Jönsson, Dagens 

Nyheter 2011). Globalisering är en förändringsprocess som binder samman stater och 

samhällen (Nationalencyklopedin 2016). I och med globaliseringen har ett ökat behov av 

lokal och regional anknytning uppstått, vilket ger en trygghetskänsla. Vidare förklarar Stefan 

Lundin, tidigare språkvårdare på Sveriges Radio, att det finns de som motsätter sig dialekter i 

radio, men att det främst är den äldre generationen (Jönsson, Dagens Nyheter 2011).  

 

2.2.1 Programledares åsikter  

Katja Magnusson, utrikeskorrespondent på Sveriges Radio, tycker att det är givet att Sveriges 

Radio ska spegla samhället på alla vis när det gäller dialekter, brytning och bakgrund. Hon 

anser att förekomsten av brytning och dialekt är rimlig i radio då det är så folk talar i 

samhället, men samtidigt får dialekter inte störa förståelsen för lyssnarna. Magnusson berättar 

att hon hellre hade velat tala rikssvenska än dialekt när hon började jobba som radiojournalist, 

för att slippa väcka uppmärksamhet. Lyssnare har hört av sig med negativa reaktioner på 

hennes dialekt men själv gör hon ingenting för att förminska den i radio (personlig kontakt 

med Katja Magnusson).  

 

Även Farah Abadi, programledare på Sveriges Radio, anser att dialekter speglar samhällets 

mångfald och därför behövs i radio. Hon berättar att hon aldrig tänker byta eller träna bort sin 
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skånska, men att hon ibland tänker på att tala extra tydligt för begriplighetens skull (personlig 

kontakt med Farah Abadi). 

 

Rasmus Persson, programledare på Sveriges Radio, har en kluven attityd till den egna 

dialekten, men menar samtidigt att dialekter behövs. Han beskriver det svenska 

medielandskapet som urbant och att landsbygdsperspektivet, i och med det, lätt glöms bort. 

Därför bär han alltid med sig ett landsbygdsfokus, där dialekten fungerar som ett av flera 

redskap. Han talar mer utpräglad dialekt när han inte utgår från ett manus. Hans kluvna attityd 

till den egna dialekten, värmländska, består delvis av en positiv attityd då han förknippar 

dialekten med den värmländska kulturen som var en stor del av hans uppväxt. Men samtidigt 

finns det en negativ attityd då han i vissa sociala sammanhang anses låta ”bonnig” (personlig 

kontakt med Rasmus Persson).   

 

 

2.3 Historisk tillbakablick  

I samband med att det gemensamma nordiska fornspråket, som talades av hela Norden, 

förändrades uppstod dialekter. Med anledning av att förändringarna skedde över hela det 

nordiska språkområdet, och inte endast inom ett land, kan dialekter på olika sidor om en 

landsgräns vara mycket lika (Engstrand 2012, s. 117 & 126). Dialekter förändras ständigt och 

det är möjligt att nya dialekter tillkom ända fram till 1800-talet. Med anledning av det var 

skillnaderna mellan dialekter troligtvis störst under slutet av 1800-talet fram till början av 

1900-talet. Flytten in i städerna från landsbygden hade en negativ påverkan på dialekterna då 

de började talas i mindre utsträckning än tidigare (Engstrand 2012, s. 136).  

 

Rikssvenska användes inte som begrepp innan 1800-talet, istället ansågs språket hos de högre 

klasserna och i huvudstaden vara det som var eftersträvansvärt då det skiljde sig från folkets 

språk, dialekterna. Senare uppkom begreppet ”det vårdade språket” som fortfarande används 

på samma sätt som begreppet rikssvenska. ”Vårdat” betydde att en talare skulle använda sin 

dialekt med varsamhet och i vissa situationer, av omtanke för sin samtalspartner, tala extra 

tydligt utan dialektala ord och uttryck som inte kunde förstås av alla. Det fanns en 

medvetenhet kring dialekter även innan 1800-talet och de sociala skillnader som varieteter i 

språket kunde medföra, men det var under 1800-talet som dialekter och talstilar blev mer 

uppmärksammade. Skapandet av det fonetiska alfabetet gjorde det möjligt att upptäcka och 

jämföra regionala, sociala eller stilistiska varianter av uttal (Teleman 2013, s. 94–95).  

 

Det var på slutet av 1800-talet som begreppet rikssvenska infördes och det finns tre möjliga 

faktorer som kan ha bidragit vid framtagandet av ett riksspråk. Den första faktorn utgick från 

att ett standardiserat skriftspråk redan fanns vilket kunde verka som en mall för ett 

standardtalspråk, det vill säga rikssvenska. Den andra faktorn utgick från att det fanns ett 

geografiskt mera enhetligt talspråk som användes av de högre samhällsklasserna i och kring 

huvudstaden. Slutligen utgick den tredje faktorn från en kontinuerlig invandringsprocess 

vilket bland annat innebar förbättrad kommunikation och urbanisering (Teleman 2013, s. 40–

41).  
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Under de senaste 100 åren har det skett en dramatisk samhällsutveckling och på samma sätt 

har det svenska språket och dialekterna förändrats. Det har varit möjligt att se en förändring 

av begrepps- och ordförråd, samtidigt som många av de traditionella dialektorden har 

försvunnit vilket har resulterat i en dialektutjämning (förklaras i teoriavsnittet 3.1 

Dialektbegrepp). Även uttalet har förändrats men inte i samma utsträckning då uttal inte 

påverkas av samhällsutvecklingen på samma sätt som ordförrådet (Bruce 2010, s. 30).  

 

 

2.4 Språklig förändring  

Sundgren (2007) menar att all språklig förändring grundar sig i språklig variation, men det 

innebär inte att all variation leder till bestående förändring. Den språkliga 

variationsforskningen uppkom på 1960-talet och innan det ansågs det omöjligt att observera 

språkförändringsprocesser (Sundgren 2007, s. 85). Människor är de som talar ett språk och är 

därför de som kan påverka förändringsprocessen. Utifrån vilken inställning vi har till en 

annan samtalspartner uttrycker vi antingen samhörighet eller avståndstagande, vilket beskrivs 

av ackommodationsteorin. Antingen gör vi vårt språk mer likt (konvergens) vår 

samtalspartners språk eller mer olikt (divergens). Trudgill (Sundgren 2007) anser att en sådan 

kortvarig språklig förändring kan leda till långsiktig språkförändring. Vidare menar han att 

radio och tv inte är de viktigaste spridningskällorna av språkdrag utan att direkt kontakt och 

interaktion mellan människor är den främsta spridningskällan (Sundgren 2007, s. 96–98).  

 

Enligt Bruce (2010) går språkliga förändringar förhållandevis långsamt och uppfattas medan 

de pågår som språklig variation. Språkliga förändringar sker inte kontinuerligt utan i perioder, 

vilket innebär att det kan ske stora förändringar under kort tid medan de sedan stannar av. Den 

språkliga variationen idag anses vara början till en möjlig språkförändring och med anledning 

av det har det pekats på samband mellan språklig variation, attityder till språkliga drag och 

språkförändringar. Språkförändringar har även en koppling till hög respektive låg prestige, 

makt och statusförhållanden (Bruce 2010, s. 207–208).  

 

Bruce (2010) förklarar att språkliga förändringar har en tendens att vara långsammare i 

samhällen med starka sociala band medan de sker snabbare i samhällen där banden är svagare. 

Samhällen med starka band är oftast små och stabila, med få yttre kontakter. Svaga band 

återfinns i större och mera instabila samhällen med många yttre kontakter. Ju fler yttre 

kontakter desto snabbare förändringstakt. Den språkliga förändringstakten är till exempel 

långsam i lantliga miljöer, så som i övre Dalarnas älvdals- och orsamål och i övre Norrlands 

pite- och överkalixmål. Där är språkliga drag i stort sett desamma nu som för flera hundra år 

sedan. I storstäder däremot är den språkliga och dialektala förändringstakten mer påtaglig och 

det är i dessa områden som nya uttalstrender skapas och det är därifrån de sprids (Bruce 2010, 

s. 209–210). För hundra år sedan var språket, och således även dialekten, mindre varierat än 

idag då de flesta på en ort talade på samma sätt. Idag är svenska språket desto mer varierat, 

inte bara lokalt och regionalt, utan även på andra sätt. Den stora sociala och geografiska 
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rörligheten bland befolkningen och inflyttningen från andra språkliga kulturer gör språket 

mindre enhetligt. Idag förväntas befolkningen i större städer tala olika (Bruce 2010, s. 212). 

 

Attityden till språkvård är inte densamma i alla länder. USA har till exempel ett negativt 

förhållningssätt då landets storlek gör att brukarna av språket inte känner något hot från andra 

språk. I Sverige är däremot attityden mer positiv. Vi har en intensiv språkvårdsrörelse och 

språkvårdsdebatt och svenska språkvårdstjänster är mycket efterfrågade av allmänheten, 

myndigheter och företag. Det finns språkbrukare som är motståndare till variation i språket 

och vill att det endast ska finnas ett språk som är korrekt. För att motivera och förklara dessa 

åsikter är det möjligt att använda sig av två argument, majoritetsargumentet och 

mönsterargumentet. Det första argumentet innebär att majoriteten alltid har rätt och 

språkutvecklingen följer ofta den. Det andra argumentet innebär att det språk som en grupp 

med hög status talar bör eftersträvas. Det kan till exempel handla om att sträva efter en viss 

dialekt eller det språk som talas i radio (Sigurd & Håkansson 2007, s. 178–181). Eriksson och 

Lindfelt anser dock att språket i radio, och främst nyhetsradio, inte ska leda en språklig 

förändring utan endast vara en del av en sådan (Eriksson & Lindfelt 2006, s. 88).  

 

Åsikterna om hur stor roll massmedia har som språkförändrare skiljer sig åt. Vissa anser att 

massmedia, och då främst tv, har för stor påverkan på språket medan andra anser att 

massmedia inte alls har så stor språklig makt. Andersson (2004) menar att massmedia kan 

påverka språket på ett övergripande plan, snarare än mer konkreta språkliga detaljer. Vidare 

menar han att massmedia hade kunnat ha en större roll som språkförändrare om media hade 

kunnat ha direkt kontakt, istället för envägskommunikation, med lyssnare och talare 

(Andersson 2004, s. 32). 

 

Det finns en föreställning om att de dialektala skillnaderna i svenska språket minskar och att 

dialekterna, på sikt, dör ut. Föreställningen uppkom på 1920-talet då radion introducerades 

men samtidigt har språkvetenskapen visat på att språk och dialekter förändras över tid. Det 

finns alltså en medvetenhet kring att språkliga förändringar sker men det är dock inte möjligt 

att säga någonting om hur de sker. Bruce (2010) menar att risken för en svensk dialektdöd är 

relativt liten men att det däremot kan ske en viss utjämning och en regionalisering. En viktig 

faktor som verkar för dialekternas bevarande är den sociala identifikationen och viljan att 

tillhöra en viss social grupp. Det förekommer dock att språk och dialekter dör ut och exempel 

på möjlig dialektdöd är dialekterna i övre Dalarna (älvdalsmål och orsamål) och dialekterna i 

övre Norrland (pitemål och överkalixmål). Det finns en risk för dialektdöd när det lokala 

målet inte längre förs vidare till den yngre generationen. Vidare resonerar Bruce (2010) kring 

den möjliga uppkomsten av nya dialekter då nya språkformer borde kunna uppstå precis som 

att gamla kan dö ut. Ett exempel på en sådan ny språkform skulle kunna vara den 

invandrarsvenska som uppkommit i storstädernas förorter, en språkform som skulle kunna 

utvecklas till en ny svensk dialekt (Bruce 2010, s. 206–207). Engstrand (2012) hävdar dock att 

nya dialekter inte tillkommer, bland annat på grund av att befolkningen är föränderlig och 

lättrörlig. Han menar att traditionella dialekter, exempelvis olika typer av bygdemål, inte 

tillkommer men att språket fortfarande förändras i takt med samhället. Vidare anser Engstrand 

att olika typer av invandrarsvenska håller samman förorternas etniska mångfald, men till 
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skillnad från Bruce (2010) ser han inte invandrarsvenska som en blivande dialekt (Engstrand 

2012, s. 138). 

 

 

2.5 Attitydforskning  

Nedan presenteras teorier och tidigare forskning inom ämnet. 

 

Attitydforskningen grundar sig i socialpsykologin och forskningen kring attityder och språklig 

variation uppkom på 1960-talet. Uppkomsten kan kopplas till det ökade intresset för kognitiva 

teorier under samma tidsperiod. Detta ledde till ett intresse för hur stor roll språkattityder 

spelar för hur en mottagare i en kommunikationssituation tolkar ett språkligt budskap. 

Attitydforskningen inom socialpsykologin är möjlig att applicera på studiet av språkattityder, 

vilket i sin tur har blivit en viktig del av dialektforskningen (Bijvoet 2007, s. 113–114).  

 

Enligt Bijvoet (2007) kan språkattityder beskrivas som värderande inslag kring människors 

attityder gentemot språkliga variationer och deras talare. Inslagen kan ta form dels som 

inställning, dels som beteende. Det kan till exempel vara möjligt att tycka bra eller dåligt om 

ett visst språk eller vissa ord och att undvika användningen av vissa ord eller språkljud 

(Bijvoet 2007, s. 119).   

 

Språkattityder kan verka på flera olika språkliga nivåer, det kan till exempel vara 

språkpolitiska beslut och språkliga varieteter (dialekter och rikssvenska). Språket kan fungera 

som en identitetsmarkör och genom att till exempel tala en viss dialekt är det möjligt att visa 

grupptillhörighet vilket är en viktig utgångspunkt för studiet av språkattityder (Bijvoet 2007, 

s. 119). Olika språkliga varieteter kan framkalla olika attityder, vilket kan ha två förklaringar. 

Vissa varieteter anses vara mer korrekta och logiska och framkallar en mer positiv attityd än 

andra. Olika attityder till olika varieteter kan även bero på den sociala omgivningen som kan 

påverka vilken attityd som befästs (Edwards 1982, s. 21).  

 

Andersson (2004) resonerar kring attityder till dialekter. Han menar att vi inte bara lär oss ett 

språk utan även attityder till olika ord och olika språkbruk. Språk lär vi oss från de olika 

språkinlärningsinstanserna: familj, skola/arbete, vänner och massmedia. De tre första 

instanserna är vi i direkt kontakt med vilket innebär att det handlar om en tvåvägs-

kommunikation (Andersson 2004, s. 30). Gällande massmedia handlar det istället om en 

envägskommunikation då vi inte har en direkt kontakt med media. Det innebär att media 

endast kan skapa språkliga modeller som vi kan välja om vi vill låta oss påverkas av. På 

samma sätt som att vi lär oss språk från de olika instanserna lär vi oss även attityder till språk 

från dem. Vi kan ärva attityden till den egna dialekten från familjen om föräldrar exempelvis 

väljer att inte föra vidare sin dialekt till sina barn. Då dialekter tidigare hade låg prestige 

kunde barnen istället få lära sig att tala ”riktig” svenska, det vill säga rikssvenska (Engstrand 

2012, s. 138). Medias roll i skapandet av våra attityder beror på vilka attityder vi erhållit från 

de tidigare instanserna, familj, skola/arbete och vänner (Andersson 2004, s. 30–31). 
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Attityder till svenska dialekter kan delas in i två mönster, det allmänna och det egocentriska. 

Enligt det allmänna mönstret (bild 1) är nordvästliga dialekter högre värderade än sydöstra 

dialekter med undantag för gotländska (Andersson 2004, s. 139–140).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det allmänna mönstret 

Bild 1 

 

Det egocentriska mönstret (bild 2) utgår från attityder till omgivningen. Den innersta ringen 

symboliserar den egna dialekten, den andra ringen granndialekterna, den tredje ringen 

dialekter längre bort och den yttersta ringen dialekter ännu längre bort. Enligt mönstret finns 

det en tvådelad attityd till den egna dialekten medan det finns en generellt negativ syn på 

granndialekterna. Dialekter längre bort har vi en generellt mer positivt syn på (Andersson 

2004, s. 140).  

 

 

 

 

 

 

 

Det egocentriska mönstret 

Bild 2 

 

Attityder till dialekter kan förklaras olika. Stereotypa åsikter och fördomar kring människor i 

olika delar av landet kan påverka attityden till deras dialekter. Det finns till exempel en 

fördom om att stockholmare är överlägsna och smålänningar är snåla, vilket kan leda till en 

negativ inställning till dialekten. Den stereotypa åsikten om norrlänningar och gotlänningar är 

däremot att de är trygga och snälla, vilket leder till en positiv inställning till dessa dialekter. 

Vidare kan maktrelationer i samhället vara en betydande faktor till attityderna kring dialekter. 

Stockholm har mycket makt, till skillnad från Gotland. Det leder till att attityden till 

stockholmska blir mer negativ än den till gotländska (Andersson 2004, s. 141). 
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Som tidigare nämnts är attityden till den egna dialekten tvådelad och detta kan bero på att det 

i skolan är eftersträvansvärt med riksspråket, samtidigt som den egna dialekten associeras 

med vänner och familj (Andersson 2004, s. 142). Einarsson (2009) utvecklar i sin bok 

Språksociologi Anderssons resonemang kring den kluvna attityden. Einarsson förklarar att 

den beror på en statusprincip och en solidaritetsprincip. Enligt statusprincipen ska en dialekt 

med hög status eftersträvas (rikssvenska), medan det enligt solidaritetsprincipen handlar om 

att förhindra dialektutjämning, genom att bevara den egna dialekten (Einarsson 2009, s. 222). 

Enligt Andersson finns det flera faktorer som är avgörande för vilken princip en talare väljer 

att sträva efter, faktorer som kan vara av social, psykologisk och politisk natur (Andersson 

2004, s. 142).  

 

Slutligen kan attityder till dialekter förklaras med misstänksamhet mot våra närmsta grannar. 

Dialektalt skiljs vi åt men samtidigt är vi nära inpå varandra. Utifrån detta kan språket bli ett 

sorteringsinstrument. Ett speciellt drag i dialekten kan utvecklas till markör för vilken grupp 

en talare tillhör. Markören kan alltså användas för att sortera in talare i olika dialektala 

grupper. Samma princip kan även användas för att avgöra vilken social miljö talaren kommer 

ifrån, det vill säga sociolekt (förklaras mer utförligt i teoriavsnittet 3.1 Dialektbegrepp) 

(Andersson 2004, s. 143). 

 

Institutet för språk och folkminnen (2015) skriver om tidigare undersökningar av Bengt 

Loman från år 1973 och Jasmina Bolfek Radovani från år 2000 som visade att dialekter i 

norra och västra Sverige var de mest omtyckta under den tiden. Även gotländskan var populär 

medan skånska och stockholmska var desto mindre omtyckta. Det är dock svårt att visa på hur 

attityderna till svenska dialekter ser ut idag då forskningen inom ämnet är begränsad och inte 

tidsenlig. Attityder till dialekter skiljde sig åt i olika delar av landet, norrländska var till 

exempel inte omtyckt av skåningar samtidigt som skånska inte var omtyckt av norrlänningar 

(Institutet för språk och folkminnen 2015). Privata erfarenheter och relationer kan påverka 

attityden till en specifik dialekt. En dialekt kan förknippas med en särskild individ, vilket 

innebär att vår attityd till dialekten blir densamma som vår attityd till individen. Till exempel 

om en vän talar skånska blir attityden till dialekten skånska positiv. (Institutet för språk och 

folkminnen 2016). 

 

 

 

3. Teori 

I följande avsnitt kommer relevanta begrepp och en dialektskala presenteras och förklaras. 

Sedan följer en kortfattad beskrivning av fonetiken och en grundläggande dialekt-

områdesindelning. Slutligen presenteras en fonetisk analys.  
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3.1 Dialektbegrepp 

Enligt Institutet för språk och folkminnen (2014) är en dialekt en språkart som talas av 

invånarna inom ett avgränsat geografiskt område. Det behöver dock inte betyda att alla 

dialekttalande inom ett visst område talar likadant (Institutet för språk och folkminnen 2014). 

Begreppet dialekt är väl etablerat i det svenska språket. Utifrån det är det många som menar 

att dialektgränser och landskapsgränser sammanfaller, men så behöver det inte vara.    

 

Vidare menar Andersson (2004), att begreppet dialekt utgår från begreppet språklig variabel. 

Med en variabel menas det att det finns en variation på fonologisk, morfologisk, lexikal eller 

syntaktisk nivå, det vill säga att det ska finnas två eller fler alternativa uttrycksätt. 

Fonologiska variabler är till exempel bakre eller främre r medan syntaktiska variabler 

exempelvis behandlar han eller honom som objektsform; jag har sett han/honom (Andersson 

2004, s. 60–61).  

 

Ett begrepp som är nära besläktat med dialekt är sociolekt, då det är möjligt att finna sociala 

skiktningar i levnadsvillkor och språkbruk inom ett visst dialektområde. Det är även möjligt 

att uppfatta att användandet av dialekt inom ett visst språkområde är klasskiljande. Enligt 

Einarsson (2004) är grundprincipen att ju mer utpräglad dialekten är, desto längre ner på den 

sociala skalan befinner sig talaren medan talaren befinner sig högre upp på den sociala skalan 

om dialekten är närmare riksspråket (Einarsson 2004, s. 146–147). Det innebär att attityder till 

dialekter även handlar om attityder till sociolekter. Vid undersökandet av sociolekter används 

en social kartläggning av individerna, istället för en geografisk karta. Den vanligaste metoden 

för att göra en sådan social kartläggning är att beräkna socialt index och få fram en siffra 

utifrån individens inkomst, utbildning och yrke. Genom att utföra en sådan beräkning går det 

att erhålla flertalet sociala klasser, men det brukar i huvudsak talas om tre till fem klasser. 

(Andersson 2004, s. 65–66) 

 

Samhällsutvecklingen under de senaste 100 åren har lett till stora språkliga förändringar. 

Dialekter var tidigare lokala språkvarianter med flertalet specifika särdrag, medan de idag är 

mer lika varandra med färre särdrag. Denna förändringsprocess kallas dialektutjämning. 

Dialektutjämning berör uttal, ordförråd och böjningssystem, det vill säga alla delar av en 

dialekt. Delarna förändras dock inte i samma grad och hastighet, till exempel förändras en 

dialekts melodi väldigt långsamt medan ord och uttryck förändras snabbare. Det som har haft 

störst påverkan på dialektutjämning är den ökade rörligheten i samhället. Idag flyttar 

människor i större utsträckning än tidigare och över längre avstånd. (Institutet för språk och 

folkminnen 2014) 

 

En fortsättning på dialektutjämningen är begreppet rikssvenska, eller neutralt standardspråk, 

vilket är ett språk som inte avslöjar talarens geografiska härkomst. Vissa hävdar dock att ett 

sådant språk inte existerar utan att det istället är det regionala standardspråket uppsvenska 

(sveamål) med Stockholm som centrum (Andersson 2004, s. 64). Det finns en kluven 

inställning till den så kallade rikssvenskan; i skriftspråket är den att föredra medan dialekter är 

mer uppskattade i media. Även språkvetarna har haft en kluven inställning då de alltid 
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intresserat sig för variation och då särskilt i talspråk. På 1960-talet kombinerades detta 

intresse med en insikt om att standardnormen var ett redskap för förtryck. Det blev dock inte 

ett problem då exempelvis regionala och sociala skillnader i språkbruk var förhållandevis små 

och majoriteten av befolkningen hade samma modersmål (Josephson 2004, s. 162–163).  

 

När en talare växlar från dialekt till rikssvenska kallas det kodväxling. Kodväxling kan 

förekomma när dialekten i fråga skiljer sig starkt från rikssvenskan eller från dialekten en 

samtalspartner har. Vid sådana tillfällen är det möjligt att byta kod och börja tala rikssvenska 

istället för dialekt, något som är vanligt för till exempel talare av älvdalska och överkalixmål 

(Institutet för språk och folkminnen 2014). Andersson (2013) menar att talare uttrycker sig 

mer standardspråkligt i mer formella situationer. Vidare menar han att det finns en skala 

mellan det dialektala och det standardspråkliga uttryckssättet, där det handlar om en glidning 

mellan dialekt och rikssvenska. Tidigare var det vanligare med kodväxling medan det nu är 

vanligare med en glidning mellan dialekt och rikssvenska, idag förekommer det dock växling 

mellan svenska och ett invandrarspråk (Andersson 2013, s. 59–60)  

 

3.2 Dialektskala  

Det är vanligt att enbart tala om dialekter, rikssvenska och skillnaderna dem emellan. 

Andersson (2004, s. 61–62) menar att det istället för en artskillnad är fråga om en 

gradskillnad. Det vill säga en dialektskala med fyra grader: 

 

Neutralt standardspråk – Regionalt standardspråk – Utjämnad dialekt – Genuin dialekt 

 

Den genuina dialekten är vanligast på landsbygden och hur många som talar så beror på hur 

man definierar begreppet genuin dialekt. Ett krav skulle kunna vara att den genuina dialekten 

måste skilja sig från standarspråket på samtliga språkliga nivåer. Detta skulle i sin tur 

innebära att dialekten skulle vara svår att förstå för de som inte talar den (Andersson 2004, s. 

62). Dialekter som hörs i radio och TV är oftast så kallad utjämnad dialekt och förekommer 

både i tätorter och på landsbygden. Exempel på utjämnad dialekt är storstadsmål så som 

göteborgska och stockholmska men även skånska, västgötska och värmländska (Andersson 

2004, s 63). Andersson (2004) menar att det finns fem regionala standardspråk inom 

svenskan: ett sydsvenskt standardspråk, ett västsvenskt standardspråk, ett uppsvenskt 

standardspråk, ett finlandsvenskt standardspråk och ett norrländskt standarspråk. Neutralt 

standarspråk är enligt Andersson detsamma som rikssvenska, vilket tidigare har förklarats (3.1 

Dialektbegrepp) (Andersson 2004, s. 63–64).  

 

 

3.3 Fonetisk variation    

Fonetiken är vetenskapen som utgör studien av människans tal (Nationalencyklopedin 2016).  

Ljudet i det talade språket delas in i tre huvudklasser: vokaler, konsonanter och prosodi och 

samtliga har betydelse för dialektal variation (Bruce 2010, s. 34).  
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3.3.1 Vokaler och konsonanter 

Det är framför allt hos vokalerna som den dialektala variationen är stor då enskilda vokalers 

uttal kan variera även lokalt. Det som förorsakar variationerna hos vokalerna är 

huvudsakligen att de kan uppträda på flera olika sätt. De kan vara mjuka, hårda, långa och 

korta. I ordet mos är till exempel vokalen o lång medan o:et i ordet mops är kort (Bruce 2010, 

s. 102 & 112). Vokaler kan även vara diftongerade vilket innebär att det är två olika vokaler i 

en och samma stavelse. I dagens rikssvenska förekommer diftonger endast undantagsvis 

medan det är desto vanligare i dialekter. Monoftonger är motsatsen till diftonger och innebär 

således att det är en vokal i en stavelse (Bruce 2010, s. 119).  

 

Till skillnad från vokalerna har konsonanter mindre dialektal variation i svenska språket. 

Trots det är uttalet av r-ljudet något som tydligt särskiljer vissa dialekter. R-ljudet brukar 

delas in i två varianter. Den ena är det främre, som även kallas ”rullande”, och den andra är 

det bakre, som även kallas ”skorrande”. Det ”skorrande” r-ljudet förekommer i södra Sverige 

och gränsen mellan de två r-ljuden är den tydligaste dialektala gränsen i svenskan (Bruce 

2010, s. 142–146).  

 

3.3.2 Prosodi 

Prosodi är delen av fonetik som behandlar det talade språkets rytm och melodi 

(Nationalencyklopedin 2016). Språkets melodi har betydelse för identifikationen av en talares 

regionala hemvist och melodin utgör grunden för indelningen av dialekter. Intonationen 

(språkmelodin) kännetecknas av tonstigningar och tonfall samt kombinationer av dessa. Den 

tonala timingen, det vill säga när en tonal uppgång eller nedgång sker, är viktig för den 

dialektala identifieringen (Bruce 2010, s. 68–69).  

 

Det finns två svenska melodityper, melodityp 1 och melodityp 2. Satsmelodin i melodityp 1 är 

relativt enkel medan satsmelodin i melodityp 2 är mer komplex. I melodityp 1 står ord med 

samma accenttyp tillsammans (förklaras senare i detta teoriavsnitt). I melodityp 2 är det 

istället vanligt med en växling mellan de olika typerna, de behöver inte nödvändigtvis stå 

tillsammans (Bruce 2010, s. 87–88).  

 

Det finns även två typer av ordaccenter, accent 1 (akut) och accent 2 (grav), och de handlar 

om att framhäva olika stavelser i ord (Nationalencyklopedin 2016). Ord där betoningens 

placering är densamma kan ha olika ordaccent, till exempel ljúden (akut) och jùden (grav). 

Användandet av ordaccenterna bidrar till dialektal variation men det finns dialekter i svenskan 

som inte har någon ordaccent. Dessa dialekter befinner sig i utkanten av det svenska 

språkområdet, de finlandssvenska dialekterna (inklusive åländska) och tornedalssvenskan 

(Bruce 2010, s. 55–56).  
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3.4 Dialektområdesindelning   

Wesséns klassiska dialektområdesindelning (Bruce 2010, s. 27) grundar sig i att det finns en 

uttalsvariation i det talade språket, från mera lokalspråkligt via regionalspråkligt till mera 

standardspråkligt (Bruce 2010, s. 25). Wesséns svenska dialektgrupper är sydsvenska, 

götamål, gotländska, sveamål, norrländska och östvenska (estlands- och finlandssvenska) 

(Bruce 2010, s. 27). Indelningen påminner om Anderssons (2004) beskrivning av de fem 

regionala standardspråken och den enda skillnaden är att Wessén har gotländska som en egen 

dialektgrupp.  

 

 

3.5 Fonetisk geografi  

I följande avsnitt redogör vi för de svenska dialektgrupper som nämndes i föregående 

teoriavsnitt (3.4 Dialektområdesindelning).  

 

3.5.1 Sydsvenska 

I den sydsvenska dialektgruppen är Lund centralort och till gruppen hör skånska, 

sydhalländska, sydsmåländska och västblekingska (Einarsson 2004, s. 140 och Bruce 2010, s. 

174). Sydsvenskan härstammar från danskan och i och med det skiljer den sig från neutralt 

standardspråk, det vill säga rikssvenska. Språkmelodin (typ 1) är enkel i förhållande till den 

rikssvenska men sydsvenskan har en annan tonal manifestation när det kommer till 

motsättning mellan akut och grav accent. Det innebär att när tonen går upp i sydsvenskan är 

den på väg ner i rikssvenskan. Det som ofta förknippas med sydsvenskan är uttalet av r-ljudet 

samt förekomsten av diftongerade vokaler (Bruce 2010, s. 174). Skog blir exempelvis skeog 

på skånska (Institutet för språk och folkminnen 2015).  

 

3.5.2 Götamål 

Götamål talas främst i norra och mellersta Götaland med Göteborg som naturlig centralort. 

Målet förknippas främst med östgötska och västgötska men även en hel del småländska och 

värmländska hör hit. Fonetiska likheter kan vara svåra att identifiera för en så stor grupp 

dialekter men melodin är ett gemensamt drag. Götamål tillhör melodityp 2 vilket innebär att 

en talare framhäver vissa ord i en sats starkare än andra ord. Det är då vanligt att talaren i 

början av satsen betonar slutet av ett ord vilket följs av ett något mindre framhävt ord utan 

betoning (Bruce 2010, s. 190).   

 

3.5.3 Gotländska 

Gotländska talas i stort sett endast på Gotland och Fårö och det mest utmärkande är 

språkmelodin och uttalet av vokalerna. Språkmelodin är av typ 1 precis som i sydsvenskan 

och det finns en blandning av diftongerade och monoftongerade vokaler. De korta vokalerna 

uttalas alltid monoftongiskt medan de långa vokalerna har ett varierat uttal. Bland 

konsonanterna finns däremot inga avvikelser från rikssvenskan (Bruce 2010, s. 184–185).  
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3.5.4 Sveamål 

Sveamålet påminner mycket om rikssvenskan men det finns dock en del skillnader inom 

målet. En sådan fonetisk variation är till exempel de långa, slutna vokalerna som 

kännetecknas av en lätt slutningsdiftongering medan språkmelodin (typ 2) är densamma som i 

rikssvenskan. Sveamål talas huvudsakligen i Uppland, delar av Gästrikland, Hälsingland, 

Dalarna, Södermanland och Närke och Stockholm är den naturliga centralorten i 

dialektområdet (Bruce 2010, s. 198–200).  

 

3.5.5 Norrländska  

Norrländska är väl utbrett geografiskt och talas från norra Hälsingland och norrut med Umeå 

som centrum (Einarsson 2004, s. 140 och Bruce 2010 s.187). Det som är karaktäristiskt för 

målet är språkmelodin (typ 1) och vokalerna men även uttalen av l-ljud och sje-ljud. 

Vokalerna i norrländskan är huvudsakligen monoftongiska, alltså inte diftongiska som de till 

exempel kan vara i gotländskan. Konsonanterna är till största del likt de i rikssvenskan men 

skillnader, så som de tidigare nämnda l-ljuden och sje-ljuden, förekommer. Gemensamt för 

hela Norrland är användandet av tjocka l-ljud, som i ordet älg, medan användandet av sje-

ljudet är mer varierat. I Västerbotten och Norrbotten är det vanligare med det ljusa sje-ljudet 

men överlag är det mörka sje-ljudet i norrländskan mer påtagligt (Bruce 2010, s. 187–189).  

 

3.5.6 Östsvenska (estlands- och finlandssvenska) 

Östsvenska talas i flera delar av Finland nämligen på Åland, i Åboland, i västra och östra 

Nyland samt längre norrut i Österbotten (Bruce 2010, s. 179). Östsvenska har Helsingfors 

som centrum och precis som i sydsvenskan finns det fonetiska skillnader som skiljer målet 

från rikssvenskan (Einarsson 2004, s. 140 och Bruce 2010, s. 179). Det finns även flera 

fonetiska skillnader inom målet till exempel mellan österbottniska och åboländska. Det som 

främst utmärker östsvenskan är språkmelodin, som är av typ 1, och en del konsonantuttal. En 

vanlig missuppfattning om finlandssvenska är att den är densamma som finsk brytning. 

Finlandssvenskan är en svensk regional variant och tillhör därför svenskan medan finsk 

brytning uppstår när finländare lär sig svenska som andraspråk (Bruce 2010, s. 179–180).  

 

 

3.6 Fonetisk analys  

Det finns två metoder för fonetisk analys, klassisk fonetik och instrumentell fonetik. Klassisk 

fonetik, även kallad öronfonetik, innebär avlyssning, imitation, själviakttagelse och 

uppteckning (transkription). Öronfonetiken benämns som subjektiv då det endast är 

människan själv som avgör förekomsten av dialekt och därmed även avsaknaden av dialekt 

(Bruce 2010, s. 38).  

 

Instrumentell fonetik, även kallad maskinfonetik, innebär ett studium av talsignaler och den 

här metoden är istället objektiv då man använder sig av yttre fonetiska hjälpmedel. Inom 
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maskinfonetiken används inspelning, registrering och mätning av talsignaler (Bruce 2010, s. 

38–39).  

 

 

 

4. Metod 

I följande avsnitt redogör vi för vår metod. Under rubriken metodval kommer vi att presentera 

och motivera vårt val av metod, bland annat kommer dialektskalan som vi har använt oss av 

för att identifiera dialekter presenteras. Vidare kommer valet av tillvägagångssätt och urval 

motiveras. Slutligen diskuteras eventuella brister under rubriken Metodkritik.   

 

 

4.1 Metodval 

Vår uppsats syftar delvis till att undersöka mängden dialekter inom två olika radiokanaler och 

därför vill vi ha ett generellt resultat, vilket i sin tur innebär att vi har gjort en kvantitativ 

analys. Med mängden dialekt menar vi antalet programledare med dialekt och inte antalet 

tillfällen en programledare talar dialekt. Vi undersökte även vilken typ av dialekt som talades 

och klassificerade dem utifrån Wesséns svenska dialektgrupper.  

 

En kvantitativ analys gjorde vi genom att samla in data som vi sammanställde i tabeller och 

sedan sammanfattade, dessa tabeller finns i sin helhet som bilagor. I resultatet finns dock 

förenklade tabeller för att ge en överblick i samband med redovisningen av resultatet. För att 

få ett mer generellt resultat vid jämförelsen av mängden dialekter redovisades resultatet även 

procentuellt, vilket avrundades till heltal. När vi exempelvis räknade ut hur stor andel av 

programledarna i en kanal under en dag som talade dialekt dividerade vi antalet dialekter med 

antalet programledare. Antalet programledare i P1 som talade dialekt under söndagen var 23 

och antalet programledare under söndagen i P1 var 99 och för att räkna ut hur många procent 

som talade dialekt dividerade vi 23 med 99, vilket är 0,17, alltså 17 procent. Vi utgick från 

öronfonetiken då den innebär avlyssning och subjektiva avgöranden, en metod vi ansåg var 

relevant för uppsatsens syfte.  

 

För att identifiera förekomsten av dialekter i radiokanalerna använde vi oss av Anderssons 

(2004) dialektskala (3.2 Dialektskala). När det kom till att avgöra vad som var dialekt och vad 

som inte var det drog vi gränsen mellan neutralt standardspråk och regionalt standardspråk. Vi 

räknade neutralt standardspråk som rikssvenska vilket vi valde att inte räkna som dialekt. 

Regionalt standardspråk däremot valde vi att se som dialekt. Utjämnad dialekt är oftast det 

som hörs i radio men vi valde att även räkna regionalt standardspråk som dialekt. Vi såg alltså 

graderna genuin dialekt, utjämnad dialekt och regionalt standardspråk som dialekt medan 

graden neutralt standardspråk sågs som rikssvenska, det vill säga inte dialekt.  
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De sex dialektgrupperna påminner om de fem regionala standardspråken med den enda 

skillnaden att Wessén har gotländska som egen dialektgrupp. Med anledning av det och att vi 

drog gränsen mellan neutralt standardspråk och regionalt standardspråk i dialektskalan, hade 

begreppen dialektgrupperna och de regionala standardspråken samma betydelse, det vill säga 

dialekter. 

 

Dialektområdesindelningen (3.4 Dialektområdesindelning) användes inte som metod utan 

enbart som ett hjälpmedel för att identifiera dialekter. Utifrån indelningen av regionala 

standardspråk utgick vi från det som främst kännetecknar ett specifikt standardspråk, till 

exempel bakre, skorrande r i sydsvenskan och sje-ljud i norrländskan. Vi fokuserade även till 

stor del på språkmelodin. I och med att vi valde att dra gränsen mellan neutralt standardspråk 

och regionalt standardspråk var det rimligt att fokusera på just de regionala standardspråken 

för att gränsen skulle bli tydlig mellan neutralt standardspråk och regionalt standardspråk. 

Undersökningen utgick från svenska dialekter och inkluderade därför inte eventuella 

brytningar på andra språk.  

 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens tillvägagångssätt motiveras av tidigare nämnda teorier och utgick från en 

tvådagarsanalys av de två radiokanalerna. Vi utgick från tredje och fjärde april 2016 och 

lyssnade på alla program under de dagarna i efterhand. De valda datumen är en söndag och en 

måndag, det vill säga en helgdag och en vardag. Detta med anledning av att 

undersökningsmaterialet blev större då tablåerna inte är identiska och vi kunde då dra fler 

generella slutsatser (Tablå, Sveriges Radio). Analysen skedde i efterhand för att vi skulle 

kunna använda samma dagar för båda kanalerna. Vi ville ha möjligheten att lyssna igenom 

hela tablåer under de dagarna vilket inte hade varit möjligt om vi hade lyssnat på programmen 

under direktsändning. En annan fördel var att vi enkelt kunde lyssna igen om tveksamheter 

uppstod kring eventuella dialekter eller antalet programledare. Vi lyssnade samtidigt på ett 

program i taget och lyssnade då tills samtliga programledare i programmet och deras 

eventuella dialekter hade identifierats. Vi förde en diskussion kring de eventuella dialekterna 

medan vi lyssnade för att gemensamt erhålla ett resultat. Dialekterna klassificerades efter att 

mängden dialekter hade undersökts.  

 

 
4.3 Urval och avgränsningar  

Vi undersökte enbart eventuella dialekter hos programledarna, varken gäster eller musik, och 

därför behövde vi inte lyssna igenom hela program utan endast tills vi hade identifierat 

programledarnas eventuella dialekter. När vi klassificerade dialekter utgick vi från de 

dialektgrupper som tidigare presenterats (3.5 Fonetisk geografi), vi valde alltså att inte 

fördjupa oss i ytterligare dialektala nivåer. En talare med sydsvensk dialekt kan exempelvis 

samtidigt tala skånska och malmöitiska men då vi utgick från dialektgrupperna stannade vi 
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vid den första nivån, sydsvenska. Den värmländska dialekten kan tillhöra både götamål och 

sveamål men i och med att den största delen av värmländskan hör till götamål (3.5.2 Götamål) 

räknade vi all värmländska som en del av götamål.  

 

Vad gäller nyhetssändningar inkluderade vi även eventuella reportrar och korrespondenter i 

undersökningen, det vill säga vi räknade dem som programledare. Anledningen till att vi även 

inkluderade korrespondenter och reportrar var att det gav en mer representativ bild av 

kanalen. Presentatörer exkluderas dock med anledning av att de främst fanns på P1 och deras 

korta medverkan innan programmen gjorde det svårt att hinna identifiera eventuella dialekter. 

Om samma reporter eller programledare medverkade i flera olika sändningar räknades 

dialekten vid varje sändningstillfälle. Detta för att det är ett val av kanalen om programledaren 

eller reportern i fråga ska medverka i fler program.   

 

Program som inte fanns tillgängliga att lyssna på i efterhand uteslöts, då vi inte hade någon 

möjlighet att undersöka dem. Då vi undersökte typ av dialekt efter mängd dialekt var det 

ytterligare program som inte fanns tillgängliga att lyssna på i efterhand och därför blev det 

undersökningsmaterialet mindre. Anledningen till att typ av dialekt inte undersöktes i 

samband med den första analysen var att vi först senare såg behovet av ytterligare en analys 

och undersökningsmaterialet hade då blivit mindre. Vi uteslöt även de program där 

programledarna spelade tillgjorda karaktärer då det inte gick att avgöra om de eventuella 

dialekterna var genuina eller tillgjorda. Det fanns program där inslag från andra program 

förekom och dessa inslag räknades inte. Detta med anledning av att de var just inslag och inte 

hela program. Detsamma gällde för information om kommande sändningar i andra program, 

något som främst förekom på P3 och som inte heller var hela program. Ovanstående 

uteslutningar av program och inslag borde inte ha någon påverkan på resultatet då det 

handlade om få program.  

 

Vi lyssnade på radioprogrammen under de valda dagarna och redovisade resultatet i form av 

två tabeller för respektive kanal och dag med följande fyra spalter: namnet på programmet, 

tema på programmets innehåll, antal programledare och antal dialekter (se bilagor). Temat på 

programmet var relevant att belysa då det hade betydelse för diskussionen av resultatet och då 

vi antog att mängden dialekter i exempelvis nyhetsprogram och underhållningsprogram skulle 

variera. Vi skapade elva kategorier som vi placerade vardera program i:Nyheter, Samhälle, 

Kultur, Människan, Politik, Fakta, Debatt, Religion, Väder, Sport, Underhållning. Några av 

programmen tillhörde en kombination av två kategorier då det inte gick att placera dessa i 

endast en kategori. Vi valde att göra dessa kombinationer istället för att skapa ytterligare 

kategorier då vi ville ha ett så litet antal kategorier som möjligt för att underlätta för 

överblicken av resultatet. Dessa kombinationer av kategorier räknades i resultatet två gånger, 

program tillhörandes till exempel kombinationen samhälle/underhållning räknades alltså både 

som samhällsprogram och som underhållningsprogram. Bortfallet av program vid 

undersökningen av typ av dialekt innebar att det inte var möjligt att jämföra typ av dialekt och 

programkategori, då exempelvis majoriteten av programmen inom kategorin Nyheter inte 

längre var tillgängliga att lyssna på.  
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Vi valde att analysera endast två dagar då undersökningsmaterialet hade blivit för omfattande 

om vi hade undersökt kanalerna under en längre tid. Undersökningen gav ändå ett relativt 

generellt resultat då den största skillnaden i tablåerna sker mellan helg- och vardagar.  

 

Gällande repriserade sändningar inkluderade vi inte repriser från samma dag, men vi räknade 

dock repriser från tidigare dagar. Detsamma gällde för reporterinslag i nyhetssändningar, då 

inslagen endast räknades som repriser om hela inslaget var repriserat. Om delar av inslaget 

var nytt, till exempel om en längre variant av ett reporterinslag sändes, inkluderades det i 

undersökningen. Anledningen till exkluderingen av repriser var att de inte stämde överens 

med kanalens relation till dialekter. Om vi hade valt att räkna med repriser hade risken funnits 

att de gett en missvisande bild i undersökningen då mängden repriser på kanalerna varierade, 

exempelvis om den ena kanalen hade en större mängd repriserade sändningar än den andra. 

Anledningen till att vi dock valde att ta med repriser från tidigare dagar var att de 

sändningarna var nya för den undersökta dagen.  

 

 

4.4 Metodkritik 

Genomförandet av undersökningen har tre huvudsakliga brister. Den första är bristen på 

objektivitet vid avgörandet av förekomsten av dialekter, då det är vi själva som avgör vad som 

räknas som en dialekt och vad som inte gör det. Vår undersökning bygger på vår subjektiva 

syn på dialekter och samma undersökning kan därför få ett annat resultat om den genomförs 

av andra. Vi valde att dra den dialektala gränsen mellan neutralt standardspråk och regionalt 

standardspråk vilket innebär att vi räknade alla grader på dialektskalan förutom neutralt 

standardspråk som dialekt. Det innebär i sin tur att om andra skulle göra en liknande 

undersökning kan de anse det mer lämpligt att dra gränsen mellan regionalt standardspråk och 

utjämnad dialekt. Detta skulle ge ett annat resultat än vårt. Med anledning av att vi valde att 

dra gränsen nära rikssvenska kan vårt resultat visa på en större mängd dialekter än vad 

lyssnarna eventuellt kan uppleva. Skulle gränsen till exempel dras mellan regionalt 

standardspråk och utjämnad dialekt skulle båda kanalerna ha betydligt färre dialekter än vad 

de hade i resultatet av vår undersökning. Resultatet av denna typ av undersökning är alltså 

helt beroende av var den dialektala gränsen dras.  

 

Den andra bristen gäller svårigheten att identifiera dialekten hos programledaren då det är 

möjligt att programledaren förminskar sin dialekt i direktsänd radio för tydlighetens skull. En 

lösning på problemet hade kunnat vara att ta reda på programledarnas ursprung och utifrån det 

bedöma personens sätt att tala. Uppsatsens syfte är dock delvis att identifiera mängden 

dialekter i radio vilket gör programledarnas sätt att tala utanför sändningstid irrelevant. Vi 

utgår därför enbart från hur de talar i radio.  

 

Den tredje bristen är undersökningens omfattning. Vårt mål med undersökningen är att den 

ska vara kvantitativ och den behöver därför vara mer omfattande, det vill säga att vi skulle ha 

behövt undersöka materialet i en vecka istället för två dagar. Bortfallet av program vid 

undersökning av typ av dialekt gjorde, som tidigare nämnts, att undersökningsmaterialet blev 
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mindre än det hade behövt vara för att erhålla ett representativt resultat. Men det var ändå 

möjligt att säga något om vilken dialekt som var vanligast förekommande i och med att vi 

ändå kunde klassificera en del dialekter.   

 

Vidare finns det ytterligare brister i metoden som är möjliga att se på förhand. Det finns till 

exempel en risk att vi vid ett tillfälle anser att en programledare har dialekt och vid ett annat 

tillfälle anser att den inte har det. Det beror på att vissa ord uttalas med mer dialekt av 

programledaren än andra, vilket gör det svårt att avgöra om programledaren faktiskt talar 

dialekt eller inte. Vid dessa tillfällen använder vi oss av dialektskalan (3.2 Dialektskala) och 

lyssnar igen på tidigare sändningar där programledaren varit aktiv. Detta i sin tur innebär att 

vi fokuserar på fonetiska avvikelser i talet i sin helhet och inte enstaka ord.  

 

En svårighet med att identifiera dialekter är att det i vissa program kan finnas många röster. 

Risken finns att vi till exempel förbiser en reporter eller misstar en presentatör för 

programledare. Vi löser detta problem genom att vi lyssnar på samtliga program i efterhand, 

och då lätt kan lyssna igen om tveksamheter uppstår.  

 

Risken med att vi placerar programmen i de valda programkategorierna är att samma program 

kan komma att tillhöra en annan kategori om undersökningen skulle utföras av någon annan. 

Anledningen till att vi har dessa kategorier är att vi ska kunna upptäcka möjliga samband 

mellan typ av program och mängden dialekter. Det i sin tur innebär att dessa samband kan se 

annorlunda ut om undersökningen utförs av någon annan.  

 

Slutligen har P1 fler program i sina tablåer vilket hade gjort det rimligt att utgå från att 

mängden dialekter är större i P1 än i P3. P1 har däremot fler sändningar som sänds i repris 

under samma dag och fler program som inte är tillgängliga att lyssna på i efterhand. Dessa tas 

därför bort från undersökningsmaterialet. Detta är dock något som vi tar hänsyn till vid 

diskussion av resultatet.  

 

 

 

5. Material 

Det huvudsakliga materialet i denna undersökning är innehållet i två radiokanaler, P1 och P3. 

Valet av radiokanaler grundade sig i att kanalerna har olika inriktningar samt riktar sig till 

olika målgrupper och därför utgick vi från att förekomsten av dialekter skiljer sig åt. 

Innehållet i P1 är nyhetsinriktat och kanalen fördjupar sig bland annat inom vetenskap, konst 

och litteratur (Sveriges Radio 2010). P3 däremot fokuserar på underhållning, samhälle och 

kultur ur ett ungt perspektiv (Sveriges Radio 2010). Kanalerna har lika många 

nyhetssändningar men P1 har ett större fokus på nyheter i sitt programinnehåll utöver 

nyhetssändningarna.  
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P1 har målgruppen 35–79 år och P3 16–35 år (Sveriges Radios lyssnarservice) och utifrån 

kanalernas inriktningar men även målgrupper utgick vi från att förekomsten av dialekter är 

mindre i P1 och större i P3. Vid framförandet av nyheter i radio har tydlighet tidigare 

uppmuntrats och förekomsten av dialekter var därför relativt liten. Det är med anledning av 

detta som vår hypotes är att dialekter är vanligare i P3.  

 

Anledningen till att vi enbart valde kanaler tillhörande Sveriges Radio är kanalernas avsaknad 

av reklam och fokus på talad radio jämfört med de kommersiella radiokanalerna där musik 

står i ett större fokus. Det skulle därför vara svårare att genomföra en undersökning inklusive 

de kommersiella kanalerna eller en jämförelse mellan dem. Då skulle förekomsten av 

dialekter vara mindre enbart på grund av bristen på radioprat.  

 

Sveriges Radios resterande kanaler, P2, P4 och P5, valdes bort då resultatet hade blivit 

missvisande. P2 valdes bort då kanalen dels prioriterar musik, dels sänder program på andra 

språk än svenska (Sveriges Radio 2013). Även om P4 sänder nationella program associeras 

kanalen främst med lokalradio, vilket innebär att dialekter är mer vanligt förekommande än 

hos de rikstäckande kanalerna och är därför inte heller lämpligt undersökningsmaterial. 

Detsamma gäller för P5 som sänds endast i Stockholm och inte är rikstäckande. 

 

 

 

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet är uppdelat efter uppsatsens 

frågeställningar och det kommer redovisas med hjälp av förenklade tabeller för att ge en 

överblick. Tabellerna i sin helhet finns att se i avsnittet bilagor.   

 

 

6.1 Hur ser mängden dialekter ut i P1 och P3 i förhållande till varandra?  

För att mängden dialekter i radiokanalerna ska vara jämförbar är det inte möjligt att undersöka 

endast mängden. Det måste även finnas en medvetenhet kring exempelvis antalet program 

under respektive dag.  

 

Antalet program i P1 under söndagen den tredje 

april var 55 medan det i P3 var 34. Antalet 

program i P1 under måndagen den fjärde april var 

73 medan det i P3 var 37. Detta visar att P1 hade 

ett större antal program under båda dagarna, 

samtidigt som det visar på en större skillnad i antal 

program mellan söndagen och måndagen i P1. 

Skillnaden i antalet program i P3 mellan söndagen 

och måndagen var således inte lika markant. Procentuellt sett ökade antalet program i P1 från 



 24 

söndagen till måndagen med 25 procent medan antalet ökade med endast 8 procent i P3. Vid 

jämförelse av kanalerna är det möjligt att konstatera att P1 hade 38 procent fler program än P3 

under söndagen och 49 procent fler program under måndagen. Den främsta orsaken till 

skillnaden i antalet program mellan P1 och P3 är att P3 hade längre sändningar, vilket innebär 

att tablån rymmer färre program. Detsamma gäller för skillnaden i P1 mellan söndagen och 

måndagen.  

 

Vidare är det även viktigt att vara medveten om 

antalet programledare för att resultatet ska vara 

jämförbart. Tabellen intill visar att antalet 

programledare var större i P1 och att antalet 

programledare under måndagen var större i 

jämförelse med söndagen i kanalen. Även P3 hade 

ett större antal programledare på måndagen i 

jämförelse med söndagen, men antalet var knappt 

hälften av antalet programledare i P1. Procentuellt sett ökade antalet programledare i P1 med 

39 procent från söndagen till måndagen medan antalet i P3 ökade med 21 procent. Vid 

jämförelse av kanalerna är det möjligt att konstatera att P1 hade 39 procent fler programledare 

under söndagen och 53 procent fler under måndagen. Återigen är det längden på sändningarna 

som har haft betydelse för resultatet.  

 

Med rubriken Antal dialekter i tabellen intill  

menas antalet dialekttalande programledare. Med 

anledning av urval och val av avgränsningar 

räknades till exempel endast programledarnas 

dialekter och repriserade sändningar exkluderades, 

vilket är något som beskrivs mer utförligt i 

metodavsnittet. Antalet programledare som talade 

dialekt var större i båda kanalerna under måndagen 

men antalet var större i P1 i jämförelse med P3. 

Procentuellt sett hade båda kanalerna en ökning med 39 procent från söndagen till måndagen. 

Vidare hade P1 17 procent fler dialekter än P3 under söndagen och 18 procent fler dialekter 

under måndagen. Att mängden dialekter var större i P1 är möjligt att koppla till tidigare 

resultat gällande antal program och programledare. I och med att P1 hade fler program och 

fler programledare är det rimligt att kanalen även hade fler dialekter. P1 hade därmed större 

möjlighet att uttrycka dialektal variation.  

 

Vidare undersöktes antal program utan dialekt. 

Antalet program utan dialekt under söndagen var 

34 i P1 och 18 i P3. Under måndagen var antalet 

41 i P1 och 11 i P3. Procentuellt sett skedde en 

ökning med 17 procent i P1 från söndagen till 

måndagen och en minskning med 39 procent i P3 

från söndagen till måndagen. En jämförelse av 

kanalerna visar att P1 hade 47 procent fler 

program utan dialekt än P3 under söndagen och 73 procent fler program utan dialekt än P3 
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under måndagen. Resultatet visar att mängden program samt mängden program utan dialekt 

var större i P1, vilket gör det möjligt att konstatera att förekomsten av dialekt utifrån detta var 

vanligare i P3 trots att kanalen hade färre program och färre programledare.  

 

Slutligen kommer ovanstående tabeller jämföras med varandra för att kunna visa på ett mer 

generellt resultat. Under söndagen talade 23 av 99 programledare dialekt i P1 medan 19 av 60 

programledare talade det i P3. Det innebär att 23 procent av programledarna i P1 talade 

dialekt under söndagen och att 32 procent av programledarna i P3 talade dialekt under 

söndagen. Utifrån detta är det möjligt att konstatera att mängden dialekt under söndagen var 

större i P3. Vidare visar resultatet av måndagens analys att 38 av 162 programledare i P1 

talade dialekt medan 31 av 76 programledare i P3 talade dialekt. Det innebär 23 procent i P1 

och 41 procent i P3. Även utifrån detta är det alltså möjligt att konstatera att mängden 

dialekter under måndagen var större i P3.  

 

Av samtliga 55 program i P1 under söndagen saknade 34 dialektal variation och av samtliga 

34 program i P3 saknade 18 dialektal variation. Procentuellt sett var det relativt jämnt mellan 

kanalerna, 62 procent av programmen i P1 saknade dialekt och 53 procent av programmen i 

P3. Analysen av måndagen visade att 41 av 73 program i P1 saknade dialektal variation och 

11 av 37 program i P3 saknade dialektal variation. Det innebär 56 procent i P1 och 30 procent 

i P3. Precis som vid föregående jämförelse visar även detta att dialekter förekom mer i P3, då 

dialekt förekom i 70 procent av programmen på kanalen i jämförelse med 44 procent av 

programmen i P1.  

 

 

6.2 Finns samband mellan programkategori och förekomst av dialekt? 

Som tidigare nämnts delades programmen in i elva kategorier: Nyheter, Samhälle, Kultur, 

Människan, Politik, Fakta, Debatt, Religion, Väder, Sport och Underhållning. Detta för att 

visa på eventuella samband mellan programkategori och förekomst av dialekt. Nedan 

presenteras samtliga kategorier var för sig och sedan följer en sammanfattning där eventuella 

samband fastställs. Med rubriken Program i tabellerna menas det totala antalet program inom 

en viss kategori och med rubriken programledare menas det totala antalet programledare 

inom en kategori. Med rubriken dialekter menas hur många av programledarna som var 

dialekttalande. Antalet olika dialekter som förekommer redovisas i avsnitt 6.3. 
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Antalet nyhetsprogram var relativt jämnt mellan kanalerna, förutom under måndagen i P1. 

Gällande nyhetsprogram utan dialekter var det även där jämnt mellan kanalerna, förutom 

under måndagen i P3. Detta innebär att det i 75 procent av nyhetsprogrammen i P3 under 

måndagen fanns dialektvariation, medan det i P1 fanns i 54 procent av nyhetsprogrammen. 

Anledningen till att antalet nyhetsprogram i princip var detsamma i P3 på söndagen som i P1 

på söndagen är att P3 inte har några egna nyhetssändningar under helgdagar. Därför ger 

analysen av nyhetsprogrammen i P3 under måndagen en mer representativ bild av hur nyheter 

vanligtvis sänds i P3 och därmed hur vanligt förekommande dialekter är. Detsamma gäller för 

antalet programledare med dialekt i förhållande till antalet dialekter. Under söndagen hade P1 

56 programledare och under måndagen 101. Trots den markanta skillnaden i antalet 

programledare var de procentuellt sett jämna, 20 respektive 23 procent. Under måndagen i P3 

var det däremot 40 procent av programledarna som hade dialekt, vilket visar på att 

förekomsten av dialekt var vanligare i P3.   

 

 
Vidare visar undersökningen av samhällsprogram att P1, till att börja med, hade fler program 

än P3 inom kategorin. Under måndagen hade P1 exempelvis tolv program medan P3 hade ett 

och under söndagen hade P3 sju och P1 tre. Procentuellt sett hade dock 100 procent av 

programmen i P3 dialektal förekomst medan programmen i P1 hade mellan 40 och 50 

procent. Detsamma gäller vid jämförelsen av antalet programledare och antalet dialekter. 

Procentuellt sett hade 67 procent av programledarna i P3 under måndagen dialekt medan 27 

procent av programledarna i P1 hade dialekt. Detta beror främst på skillnaden i mängden 

programledare då P1 hade 33 programledare och P3 3.  
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Gällande kategorin Kultur visar resultatet av undersökningen att antalet program var relativt 

jämnt mellan kanalerna, med undantag för söndagen i P3 då antalet endast var två. P3 hade en 

lägre andel program utan dialekt då 43 procent av programmen under måndagen var utan 

dialektal förekomst. I P1 var andelen högre båda dagarna, med 67 procent under söndagen 

och 50 procent under måndagen. Vidare var förekomsten av programledare med dialekt 

relativt jämn i P1, 33 procent under söndagen och 37 procent under måndagen. I P3 däremot 

hade 100 procent av programledarna dialekt under båda dagarna. Detta resultat är mer 

representativt om kanalerna jämförs söndag mot söndag och måndag mot måndag då antalet 

programledare då var mer jämnt. Dock skiljde sig antalet programledare relativt mycket åt.  

 

 
Vidare till kategorin Människan, där resultatet återigen visar på att förekomsten av dialekter 

var vanligare i P3. P3 hade visserligen endast ett program per dag medan P1 hade fyra 

respektive tre program, men antalet var ändå förhållandevis jämnt. Trots att P1 hade fler 

program än P3 var ändå antalet program utan dialekt procentuellt sett relativt högt. Då antalet 

program på båda kanalerna dock är lågt är det inte möjligt att erhålla ett generellt resultat 

inom denna kategori.  
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Inom kategorin Politik är det inte heller möjligt att visa på ett generellt resultat då det som 

mest var ett program i tablån varje dag. Resultatet visar att förekomsten av dialekter var större 

i P3 då till exempel två av tre programledare under måndagen hade dialekt, men det är ändå 

inte möjligt att göra en representativ jämförelse av kanalerna. P3 hade visserligen inga 

politiska program under söndagen men det speglar dock inte kanalens attityd till dialekter.  

 

 
Vidare visar undersökningen av faktaprogram att P1 hade fler program och fler programledare 

än P3, men att den dialektala förekomsten ändå inte var särskilt stor. Under söndagen var 80 

procent av programmen i P1 utan dialektal variation och under måndagen var 67 procent utan 

dialektal variation. P3 hade inga program under söndagen men under måndagen var 50 

procent utan dialektal variation. Resultatet är dock inte jämförbart då P3 endast hade ett fåtal 

program och programledare även inom den här kategorin.  
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Inom debattkategorin saknar P1 dialekter vilket kan bero på att antalet program inte var 

särskilt stort. Vidare är resultatet inte jämförbart med P3 då kanalen saknade program inom 

kategorin.  

 

 
Även inom kategorin Religion hade P3 en total avsaknad av program vilket innebär att 

kanalen inte kan jämföras med P1. P1 däremot hade ett fåtal program och ett fåtal dialekter. I 

25 procent av programmen under söndagen fanns dialekter och av 4 programledare hade 2 

dialekt. Under måndagen hade den enda programledaren dialekt i det enda programmet.  

 

 
Inte heller när det kommer till väder är resultatet jämförbart mellan kanalerna, med anledning 

av att P3 saknade väderprogram. P1 hade sex program och sex programledare båda dagarna, 

dialektal variation förekom dock endast under söndagen. I 33 procent av programmen 

förekom dialekter och 33 procent av programledarna hade dialekt.  
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Vidare till kategorin Sport var det en total avsaknad av program i P1 under söndagen. Under 

måndagen hade dock kanalen flest program, tre, medan P3 under söndagen och måndagen 

hade ett respektive två program. Trots färre program hade P3 den enda dialekten inom 

programkategorin.  

 

 
Analysen av den elfte och sista kategorin Underhållning visar att P3 var den kanal med flest 

program vilket återkopplar till kanalens inriktning. P1 däremot hade endast två program inom 

kategorin. I 75 procent av programmen i P3 under söndagen förekom dialekter och 45 procent 

av programledarna hade dialekt. Under måndagen i P3 fanns dialektal variation i 78 procent 

av programmen och 43 procent av programledarna hade dialekt. Utifrån detta är det möjligt 

att konstatera att dialekter var mer vanligt förekommande i P3 än i P1. Antalet program och 

programledare inom en kategori behöver dock nödvändigtvis inte spegla kanalens attityd till 

dialekter, det är snarare det totala antalet program i relation till antalet dialekter som är 

avgörande.  

 

Sammanfattningsvis är det endast möjligt att fastställa tendenser till samband mellan 

programkategori och förekomst av dialekter. Det finns till exempel tendenser till att antalet 

programledare med dialekter i nyhetsprogram är lågt, då antalet dialekter i P1 i förhållande till 

antalet programledare var mellan 20 och 23 procent. Det vill säga 11 av 56 samt 23 av 101. 

Ytterligare en tendens är att det i underhållningsprogram förekommer dialektal variation i 

större utsträckning än i nyhetsprogram. I P3 hade exempelvis 5 av 11 samt 10 av 23 

programledare dialekt, vilket utgör 45 respektive 43 procent. Samtidigt fanns det i 75 samt 78 
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procent av programmen dialektal variation, vilket innebär 1 av 4 program samt 2 av 9. Dessa 

tendenser kan vidare återkopplas till kanalernas respektive inriktningar, där P1 som tidigare 

nämnts är mer nyhetsinriktat och P3 mer underhållningsinriktat.  

 

6.3 Vilken typ av dialekt är vanligast förekommande i P1 och P3? 

I och med att analysen av typ av dialekt inte gjordes samtidigt som analysen av mängd 

dialekt, var undersökningsmaterialet mindre än vid det första analystillfället. Den tidigare 

analysen av antal program utan dialekter i P1 under söndagen visade att av 55 program var 34 

program utan dialekt, vilket innebär att det i 21 program fanns dialekter. Vid analysen av typ 

av dialekt gick 9 program av 21 att lyssna på igen, det vill säga 43 procent. Under måndagen i 

P1 var 41 program utan dialekt vilket innebär att 32 program hade dialekter. Av dessa 32 

program var 13 tillgängliga att lyssna på vid analysen av typ av dialekt, vilket är 41 procent. I 

P3 under söndagen hade 16 program dialekter varav 4 gick att lyssna på igen, det vill säga 25 

procent. Slutligen hade P3 under måndagen 26 program med dialekter varav 6 gick att lyssna 

på igen, vilket är 23 procent. Med anledning av att undersökningsmaterialet var mindre vid 

det andra analystillfället och att P1 hade fler program som var tillgängliga att lyssna på igen är 

det inte möjligt att erhålla ett representativt resultat. Det är dock möjligt att säga något om 

vilken dialekt som var vanligast förekommande i respektive kanal.  

 

 

 

 

 

 
Vid en första anblick av resultatet är det möjligt att konstatera att sydsvenska är den vanligast 

förekommande dialekten i både P1 och P3. Resultatet visar även att samtliga dialekter 

förekom i P1 under de två analysdagarna medan gotländska och östsvenska inte förekom i P3. 

Av de 10 dialekter som identifierades under söndagen i P1 var 60 procent sydsvenska och 50 

procent av dialekterna under måndagen i P1 var sydsvenska. I P3 var inte sydsvenska fullt 

lika dominerande men ändå den mest vanligt förekommande dialekten, med 33 procent under 
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söndagen och 50 procent under måndagen. Den näst vanligaste dialekten i båda kanalerna var 

enligt undersökningen götamål. I P1 var 10 procent av dialekterna under söndagen götamål 

och under måndagen var 25 procent av dialekterna götamål. Under söndagen i P3 var 

sydsvenska och götamål lika vanligt förekommande med 33 procent, medan 30 procent av 

dialekterna under måndagen var götamål. Norrländska och sveamål var förhållandevis lika 

vanligt förekommande i båda kanalerna under båda analysdagarna. Procentuellt sett skilde sig 

mängden norrländska och sveamål åt under måndagen i båda kanalerna, vilket beror på det 

låga antalet dialekter och program. I P1 under måndagen var exempelvis 13 procent av 

dialekterna norrländska medan 6 procent var sveamål, vilket i antal motsvarar 2 

programledare med norrländsk dialekt och 1 programledare som talade sveamål. Östsvenska 

förekom en gång och endast i P1 och detsamma gällde för gotländska.  

 

 

 

7. Diskussion  

I följande avsnitt diskuterar vi resultatet och anknyter det till tidigare forskning. Vi kommer 

även resonera kring vad resultatet kan visa på och vad det kan säga om framtida attityder till 

dialekter.  

 

 

7.1 Resultatet 

Utifrån den första frågeställningen kunde vi konstatera att dialekter procentuellt sett var mer 

vanligt förekommande i P3 än i P1, vilket gällde under båda analysdagarna. Detta stämmer 

med vår tidigare nämnda hypotes som utgår från kanalernas respektive inriktning samt 

målgrupp. Samtidigt hade P1 en högre andel dialekter än väntat. Till exempel fanns dialektal 

variation i 44 procent av måndagens program, vilket motsvarar 32 av 73 program, det vill 

säga nästan hälften.  

 

P3 fokuserar på underhållning, samhälle och kultur och har en yngre målgrupp (16–35 år) 

vilket gör att vi tror att de har ett annat tilltal än P1 och därför har en annan attityd till 

dialekter. Alltså en inriktning, en målgrupp och ett tilltal som eventuellt gör förekomsten av 

dialekter mer tillåten. P1 har däremot en äldre målgrupp (35–79 år) och i och med det ett 

annat tilltal som möjligen bidrar till en annan attityd mot dialekter. Det är en attityd som vi 

tror är mindre tillåtande mot dialekter i kanalen. Vår hypotes överensstämmer med Eriksson 

och Lindfelts (2006) teori om att språket i radio, och då framförallt i nyhetsradio, bör vara 

vårdat.  

Med anledning av Eriksson och Lindfelts teori är det rimligt att vår hypotes säger att P1 är 

mindre tillåtande mot dialekter, då kanalen är mer nyhetsinriktad än P3. Kanalens inriktning, 

samt målgrupp, kan göra behovet av begriplighet och tydlighet större och förekomsten av 

dialekter i kanalen mindre.   
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Som tidigare nämndes i resultatet är det inte möjligt att endast fokusera på mängden dialekter 

och utifrån det dra slutsatser om i vilken kanal dialekter är vanligare. Det måste även finnas 

en medvetenhet om antalet program och programledare. Resultatet visar att P1 har fler 

program och fler programledare, vilket kan vara en bidragande orsak till att kanalen har fler 

dialekter än vad vi trodde. Fler program och programledare ger en större möjlighet till 

dialektal förekomst. Vi valde dock att inte räkna repriser från samma dag vilket ledde till att 

antalet program i P1 blev mer jämförbart med antalet program i P3. En inkludering av 

repriserade sändningar från samma dag hade inte visat på kanalens attityd till dialekter, vilket 

innebär att vår avgränsning var relevant.  

 

Utifrån den andra frågeställningen som behandlade eventuella samband mellan 

programkategori och mängden dialekter kunde vi konstatera att det endast fanns tendenser till 

samband. Den första tendensen visade på att nyhetsprogram innehöll ett lågt antal dialekter i 

förhållande till antalet programledare. Den andra tendensen var att det i 

underhållningsprogram förekom dialektal variation i större utsträckning än i nyhetsprogram. 

Dessa tendenser bekräftar vår hypotes om att dialekter är vanligare i P3, med anledning av att 

P3 hade ett större antal underhållningsprogram och P1 hade ett större antal nyhetsprogram.  

 

Det är dock svårt att fastställa samband mellan programkategori och förekomst av dialekter. 

Det beror delvis på att antalet program inom varje kategori skiljer sig mellan kanalerna, vilket 

gör att det inte är möjligt att undersöka kategorin utifrån båda kanalerna samtidigt. Kanalerna 

måste istället analyseras separat inom kategorin. Det är även den totala avsaknaden av 

program inom en kategori som gör att det inte är möjligt att upptäcka samband. Finns det inga 

program finns det helt enkelt inga samband.  

 

Vidare har den ojämna fördelningen av antalet program inom en kategori betydelse för 

svårigheten att upptäcka samband. P1 hade program som berörde i stort sett alla 

programkategorier medan programmen i P3 inte hade lika jämn spridning mellan 

kategorierna. Detta gör att kanalerna återigen måste analyseras separat för att inte resultatet 

ska bli missvisande. Att P1 hade en mer jämn spridning av program mellan kategorierna kan 

vara ytterligare en bidragande orsak till att antalet dialekter i kanalen var förhållandevis stort. 

I och med att P1 hade program inom fler kategorier blev innehållet mer varierat, vilket gör 

tilltalet mer skiftande. Innehållet i P3 var inte lika varierat vilket gör att tilltalet inte var lika 

skiftande.  

 

Slutligen grundar sig svårigheten med att upptäcka samband i att undersökningsmaterialet inte 

är tillräckligt stort för att synliggöra samband. Om undersökningen hade inkluderat fler dagar, 

hade det varit möjligt att visa på en generell bild inom varje kategori. Resultatet är nu istället 

slumpmässigt, det vill säga resultatet visar endast hur förhållandet mellan programkategori 

och förekomst av dialekter är under de valda analysdagarna, inte hur det är generellt. 

 

Det bristande undersökningsmaterialet vid det andra analystillfället gör den tredje 

frågeställningen svår att besvara. Undersökningsmaterialet hade behövt vara större för att 

resultatet skulle bli representativt, men det är dock möjligt att se tendenser till vilken typ av 
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dialekt som är vanligast förekommande i P1 och P3. Resultatet visade att sydsvenska tenderar 

att vara den vanligaste dialekten i kanalerna, ett resultat som skiljer sig i förhållande till 

tidigare undersökningar som visade på en mer negativ attityd till den sydsvenska dialekten. 

Eriksson och Lindfelt (2006) menade till exempel att skånskan var den minst omtyckta 

dialekten i radio medan resultatet av undersökningen visade att skånska, som är en del av 

sydsvenska, var den vanligast förekommande dialekten. Detta kan visa på en förändrad attityd 

till just den dialekten och en generellt förändrad attityd till dialekter i radio.  

 

Den generellt förändrade attityden till dialekter i radio kan förklaras utifrån samhällets 

förändrade attityd till dialekter. Tidigare hade dialekterna låg prestige vilket resulterade i att 

lyssnarna ansåg att dialekter inte var lämpade för radio, de föredrog istället rikssvenska. Idag 

har däremot dialekterna högre status och i och med det förekommer de i radio i större 

utsträckning då lyssnarna och samhället har en annan attityd till dialekter. Att just den 

sydsvenska dialekten var den vanligast förekommande är svårare att förklara då tidigare 

undersökningar visat på motsatsen. En möjlig förklaring till den förändrade attityden kan vara 

att det skett en gradvis ökning av dialekter i radio, men samtidigt finns det ingenting i den 

utvecklingen som visar på en förändrad attityd till just sydsvenska. En annan möjlig 

förklaring till den förändrade attityden är att även attityden till sveamål, som inkluderar 

stockholmska, kan ha förändrats över tid då resultatet av vår undersökning visade att sveamål 

var relativt vanligt förekommande. Tidigare var språket i huvudstaden eftersträvansvärt 

medan senare undersökningar visade på att stockholmska, liksom skånska, var mindre 

omtyckt än till exempel gotländska. Den eventuellt förändrade attityden till sveamål, 

stockholmska, visar att en attityd till en enskild dialekt kan förändras och i och med det är det 

rimligt att även attityden till sydsvenska kan förändras över tid. Det finns dock ingenting som 

pekar på att attityden till den sydsvenska dialekten har förändrats överhuvudtaget då det 

endast var möjligt att visa på tendenser vid undersökandet av vanligast förekommande dialekt 

i P1 och P3.  

 

Resultatet av vår undersökning visade att sydsvenska tenderar att vara den vanligast 

förekommande dialekten vilket kan visa på en positiv attityd till dialekten från Sveriges 

Radio. Det behöver dock inte betyda att alla har en positiv attityd till sydsvenska eftersom 

flera faktorer spelar in då attityden till en enskild dialekt erhålls. En persons attityd till en 

dialekt kan till exempel bero på personens ursprung och egna dialekt. Andersson (2004) 

menar att attityder till svenska dialekter kan delas in i två mönster, varav det egocentriska 

utgår från attityder till just omgivningen. Enligt det mönstret är attityden till granndialekten 

mer negativ medan attityden blir mer positiv ju längre bort dialekten i fråga befinner sig från 

den egna dialekten. Det finns dock undersökningar som visar på det motsatta, det vill säga att 

attityden till dialekter långt bort istället är negativ. Institutet för språk och folkminnen (2015) 

menar att norrlänningar har en negativ attityd till skånska och tvärtom, vilket går emot 

Anderssons teori.  

 

Det är svårt att säga något om vilken teori som är den rätta och vilken teori vi tror stämmer, 

då flertalet faktorer spelar in. En persons attityd till en dialekt beror alltså inte endast på 

personens ursprung och egna dialekt. En faktor utgår till exempel från privata erfarenheter 
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vilket kan försvåra möjligheten att visa på generella mönster gällande attityder till dialekter då 

valet av attityd är individuellt. En dialekt kan som tidigare nämnts förknippas med en särskild 

individ, vilket innebär att attityden till dialekten blir densamma som attityden till individen. 

Till exempel om en vän talar gotländska blir attityden till dialekten gotländska positiv. I och 

med detta är det svårt för oss att förutse en persons attityd till en viss dialekt, då attityden 

beror på privata erfarenheter och relationer.  

 

Vidare visade resultatet av undersökningen att samtliga dialekter förekom i P1 under de två 

analysdagarna medan gotländska och östsvenska inte förekom i P3. Det kan delvis bero på att 

P1 hade fler program som var tillgängliga att lyssna på vid det andra undersökningstillfället. 

Det kan i sin tur bero på att P1 hade ett större antal program och ett större antal programledare 

under båda analysdagarna än P3, vilket innebär att P1 även bör ha ett större antal program 

som är tillgängliga vid det andra undersökningstillfället. Ett större antal program som var 

tillgängliga att lyssna på ger en större möjlighet till dialektal förekomst, det vill säga en större 

möjlighet till att dialekter från samtliga dialektgrupper hörs.  

 

I den tidigare analysen av mängd dialekt visade resultatet att dialekter var mer vanligt 

förekommande i P3 i förhållande till det totala antalet program i respektive kanal. I analysen 

av typ av dialekt visade däremot resultatet att P1 hade ett större antal dialekter, vilket delvis 

berodde på att kanalen hade fler program som fanns tillgängliga vid det senare analystillfället. 

En jämförelse av antal dialekter i respektive kanal i förhållande till antal program som fanns 

tillgängliga att lyssna på visar dock att dialekter är mer vanligt förekommande i P3. I snitt 

hade P3 1,5 respektive 1,7 dialekter per program medan P1 hade 1,1 respektive 1,2 dialekter 

per program.  

 

En viktig del att belysa i resultatet av undersökningen är att de dialekter som hördes i P1 och 

P3 främst var utjämnade dialekter samt regionalt standardspråk. Detta innebär att förekomsten 

av dialekter kan upplevas som mindre påtaglig än vad den egentligen är. I P3 var dialekter till 

exempel relativt vanligt förekommande utifrån hur vi valde att genomföra undersökningen. 

 

7.2 Tidigare forskning 

Andersson (2004) menar att vi lär oss språk och attityder till språk från de olika 

språkinlärningsinstanserna, familj, skola/arbete, vänner och massmedia. Det innebär att de 

attityder P1 och P3 har till dialekter har betydelse för vilka attityder vi själva erhåller. Med 

anledning av resultatet, som visade att P3 har en mer tillåtande attityd till dialekter, är det 

rimligt att utgå från att även kanalens lyssnare erhåller en positiv attityd till dialekter då de 

utsätts för dialekter regelbundet. I P1 var förekomsten av dialekter inte lika påtaglig, vilket 

kan leda till att deras lyssnare uppmärksammar dialekter på ett annat sätt. Det är även möjligt 

att tänka sig det motsatta, att attityder som lyssnaren tidigare anammat kan påverka valet av 

radiokanal. Familj, skola/arbete och vänner är de språkinlärningsinstanser som vi kommer i 

kontakt med först och därmed utvecklar de våra attityder till språk tidigare och i större 

utsträckning än massmedia. Utifrån detta är det möjligt att attityderna påverkar valet av 

radiokanal.  
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En positiv attityd till språk och dialekter kan göra att valet av radiokanal faller på P3, där 

dialekter var mer vanligt förekommande. En mer negativ attityd kan istället göra att valet 

faller på P1, där dialekter inte var lika vanligt. Valet av kanal beror naturligtvis även på andra 

faktorer, till exempel innehållet som är avgörande vid valet av att börja lyssna på en kanal. 

Attityder till dialekter i radio är istället en mindre avgörande faktor vid valet av att fortsätta 

lyssna på en kanal. Det är möjligt att till exempel en lyssnare är missnöjd med flertalet 

företeelser i kanalen och att förekomsten av dialekter i kanalen är en av dessa företeelser.  

 

Vidare kan kanalernas målgrupp och resultatet av undersökningen visa på lyssnarnas attityd 

till dialekter. Dialekter var vanligare i P3 som har en yngre målgrupp än P1, vilket gör det 

möjligt att anta att yngre har en mer positiv attityd till dialekter. Det är dock inte möjligt att 

fastställa något på grund av undersökningens bristande omfattning. Det enda vi egentligen kan 

fastställa är att dialekter var vanligare i P3 under de valda analysdagarna och att yngre i och 

med det kan ha en mer positiv attityd till dialekter.  

 

Enligt Bijvoet (2007) kan språkattityder beskrivas som värderande inslag och dessa inslag kan 

ta form som inställning och beteende. Det är något som kan ha haft betydelse för resultatet av 

vår undersökning då programledarens attityd till sin dialekt kan påverka beteendet, det vill 

säga hur väl dialekten framhävs. Det kan även vara så att en programledare i P1 väljer att 

förminska sin dialekt då kanalen har en äldre målgrupp och att tydlighet då eftersträvas mer.  

 

Einarsson (2009) resonerar kring den kluvna attityden till den egna dialekten med hjälp av 

statusprincipen och solidaritetsprincipen. Dessa principer kan vara möjliga att tillämpa på 

radiokanalernas attityder till dialekter. P3 hade fler dialekter och detta kan visa på en 

användning av solidaritetsprincipen, som strävar mot att förhindra dialektutjämning. Enligt 

vår hypotes skulle P1 använda sig mer av statusprincipen, som eftersträvar rikssvenska, men 

resultatet av undersökningen visade att även P1 tenderar att dras mot solidaritetsprincipen. 

Dock inte i lika hög grad som P3 då dialekter inte är lika vanligt förekommande. Eftersom 

solidaritetsprincipen innebär att den egna dialekten har högre status än rikssvenska, är det 

möjligt att visa på att båda kanalerna har en positiv attityd till dialekter då de strävar mot just 

den principen. I nuläget kan P1 se ut att använda sig av statusprincipen, men resultatet visar 

ändå att P1 drar mer mot solidaritetsprincipen nu än tidigare.  

 

Precis som att det är svårt att visa på generella mönster vid attityd till dialekt är det även svårt 

att fastställa vilken princip kanalerna tenderar att dras mot, då bland annat sociala, 

psykologiska och politiska faktorer spelar in. Om kanalerna dras mot solidaritetsprincipen, 

vad i faktorerna kan visa på det? Andersson utvecklar inte sitt resonemang kring dessa 

faktorer och vad de innebär, men utifrån den politiska faktorn kan till exempel den förändrade 

attityden till dialekter i samhället påverka vilken princip som kanalerna tenderar att dras mot 

och vidare vilken attityd de har till dialekter. Idag har dialekter högre status än tidigare vilket 

kan återspeglas i den mer positiva attityden kanalerna har till dialekter. Om dialekter istället 

hade haft låg status i samhället, som de hade tidigare, hade de även haft låg status i Sveriges 

Radio det vill säga inte varit vanligt förekommande då Sveriges Radio speglar hur samhället 
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ser ut. Sveriges Radio har, som tidigare nämnts, i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst 

och spegla samhället vilket innebär att radion utgår från samhället och således inte är 

självständig. Om dialekter har hög status i samhället har de alltså hög status i Sveriges Radio 

och tvärtom.  

 

Vidare kan den psykologiska faktorn spela in vid valet av princip. Lyssnarens familj, skola 

och vänner kan till exempel påverka vilken attityd lyssnaren har till dialekter i radio. Om 

lyssnarens föräldrar väljer att inte föra vidare sin dialekt, kan lyssnaren erhålla antingen en 

positiv eller en negativ attityd till dialekter. En negativ attityd till dialekter kan uppstå om 

lyssnaren delar föräldrarnas uppfattning om att rikssvenska är att föredra, medan en positiv 

attityd kan uppstå om lyssnaren istället väljer att gå motsatt väg som sina föräldrar. I och med 

att dialekter hade låg status tidigare och att P1 har en äldre målgrupp är det möjligt att 

lyssnare i P1 har utsatts för en negativ attityd till dialekter i större utsträckning än lyssnare i 

P3. Detta kan i sin tur kopplas till vår teori om att P3 i högre grad dras mot 

solidaritetsprincipen än P1. Med anledning av den äldre målgruppen i P1 kan utvecklingen av 

dialekter i kanalen inte gå i samma takt som i P3, men den kan fortfarande gå i samma 

riktning.  

 

 

7.3 Dialekter i media 

Som tidigare nämnts var det först på 1970-talet som dialekter i radio blev mer accepterat och 

idag är det relativt vanligt förekommande, vilket resultatet av vår undersökning visade på. 

Dialektal variation hos medverkande i radio har däremot alltid varit accepterat medan 

acceptansen för medarbetarna gradvis har vuxit fram. Enligt vår hypotes trodde vi att detta 

skulle stämma i P3 i större utsträckning än i P1. Men det visade sig att dialekter även är 

vanligt förekommande i P1. Resonemanget kring den gradvisa acceptansen till 

programledares dialekt går att koppla till vårt val av att endast undersöka programledares 

dialekt. Valet att undersöka programledares dialekt gör det möjligt att se hur utvecklingen av 

dialekter i media har sett ut tidigare och även ser ut idag.  

 

Det finns dock ett problem med att endast undersöka programledares dialekter då det finns en 

risk att de förminskar sin dialekt i radio och övergår till rikssvenska för till exempel 

tydlighetens skull. En sådan växling mellan dialekt och rikssvenska kallas kodväxling och kan 

förekomma när dialekten skiljer sig starkt från rikssvenska. Vid kodväxling handlar det, enligt 

Andersson (2013), om ett medvetet byte av språk medan det idag är vanligare med en glidning 

mellan dialekt och rikssvenska, vilket innebär att endast vissa ord är dialektala. Rasmus 

Persson, programledare på Sveriges Radio, menar att han talar med mindre dialekt när han 

läser från ett manus och med mer dialekt då han talar fritt. I det fallet kan det alltså handla om 

både en kodväxling och en glidning.  

 

Teorin om att en glidning mellan dialekt och rikssvenska är vanligare idag är möjlig att 

tillämpa på analysen av dialekter i P1 och P3. Eftersom just glidningen är vanligare idag var 

det rimligt att vi i vår undersökning räknade en programledare som gled mellan dialekt och 
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rikssvenska som en programledare som talade dialekt. Anledningen till att vi valde att räkna 

det som dialekt var att det oftast är utjämnad dialekt som hörs i radio och inte genuin dialekt. 

Hade vi valt att endast räkna genuina dialekter i kanalerna, hade vi fått ett betydligt mindre 

antal dialekter. Resultatet hade då inte varit jämförbart mellan kanalerna och inte heller visat 

på en representativ bild av kanalernas attityder till dialekter. Ett lågt antal genuina dialekter 

hade visat på en negativ attityd till dialekter hos kanalen, vilket inte behöver stämma. 

Avsaknaden av genuina dialekter i radio beror snarare på utvecklingen av dialekter i samhället 

än på kanalens attityd till dialekter. Genom att räkna även regionala standardspråk och 

utjämnade dialekter i undersökningen är det möjligt att erhålla en mer representativ bild av 

kanalernas attityd till dialekter, då många idag har utvecklat sin genuina dialekt till en mer 

utjämnad dialekt eller ett regionalt standardspråk.  

 

I och med att vi valde att undersöka Sveriges Radios P1 och P3 och inte exempelvis två 

kommersiella kanaler kan resultatet visa på en generell bild över radions attityd till dialekter. 

Kommersiella kanaler har ett större fokus på musik vilket leder till att programledare får 

mindre utrymme att tala på, vilket i sin tur gör att ett korrekt och tydligt språk inte har lika 

stor betydelse. Det innebär att förekomsten av dialekter inte uppmärksammas av lyssnare på 

samma sätt. Med anledning av att P1 och P3 tillhör Sveriges Radio och resultatet av 

undersökningen är det rimligt att anta att dialekter är vanligt förekommande även i 

kommersiella kanaler. Sveriges Radio grundades 1925 medan Mix megapol och RIX FM 

grundades 1993 vilket innebär att dessa kommersiella kanaler har en betydligt kortare historia. 

Dialekter blev mer accepterat på 1970-talet och det betyder att dialekter redan fanns i radio 

innan de kommersiella kanalerna grundades. Dessa kanaler har därför inte genomgått samma 

utveckling av attityd till dialekter, vilket kan leda till att de inte behöver ha samma kritiska 

förhållningssätt gentemot dialekter.  

 

Målgruppen kan ha haft betydelse för hur förekomsten av dialekter har utvecklats i P1 och P3. 

P1 har en äldre målgrupp och i och med det kan de ha lyssnat på Sveriges Radio redan innan 

dialekter hos medarbetare blev accepterat och det är därför rimligt att de kan ha en negativ 

attityd till dialekter i radio. Utvecklingen av förekomsten i radio måste ske successivt för att 

förhindra att de äldre lyssnarna tappar förtroendet för kanalen. I P3 behöver däremot inte 

utvecklingen ske lika långsamt med anledning av att kanalen har en annan målgrupp, då 

majoriteten av lyssnarna är födda senare än 1970. De har därför inte upplevt Sveriges Radio 

när dialekter inte var tillåtna på samma sätt och detsamma tror vi gäller för de kommersiella 

kanalerna då de har en liknande målgrupp som P3.  

 

Öqvist (Jönsson 2011) menar i Dagens Nyheter att attityden till dialekter har ett samband med 

den ökade globaliseringen då ett ökat behov av trygghet kan uppstå. Trygghetskänslan kan 

skapas genom lokal och regional anknytning vilket leder till en positiv attityd till dialekter 

(Jönsson 2011). Det innebär i sin tur att dialektutjämning undviks och att risken för utrotning 

av dialekter minimeras. Det finns dock fortfarande en risk för dialektutjämning i och med 

urbaniseringen, det vill säga förflyttningen från landsbygd till större städer, då mindre 

dialekter riskerar att försvinna i processen. Befolkningen tvingas anpassa sig geografiskt efter 

de stora företagen som söker sig till de större städerna för att etablera sig internationellt, och 
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befolkningen tvingas i och med det söka sig till platser där jobben finns. Språket anpassas 

efter talarens omgivning, vilket gör att mindre dialekter får lämna plats åt större dialekter när 

talaren förflyttar sig till större städer. En talares ursprungliga dialekt riskerar alltså att 

försvinna om talaren inte påminns om den i sin omgivning. Det i sin tur innebär att 

generationsskiften kan medföra en fortsatt dialektutjämning. Om den ursprungliga dialekten i 

den första generationen försvagas i och med en förflyttning, kommer den andra generationen 

rimligtvis inte tala den ursprungliga dialekten utan istället anpassa sitt språk utifrån den nya 

omgivningen. I och med detta minskar möjligheten för dialekters överlevnad. Engstrand 

(2012) menar även att den första generationens attityd till den egna dialekten kan påverka den 

andra generationens attityd, till exempel om valet gjordes att inte föra över den egna dialekten 

till nästa generation för att dialekter hade låg prestige. Förklaringen var att barnen då 

skyddades i och med att de skulle tala ett språk som var ”riktigt” och begripligt för alla 

(Engstrand 2012, s. 138).  

 

Ovanstående resonemang kan vidare ställas mot resultatet av undersökningen, som istället 

visar på en ökad möjlighet för dialekters överlevnad i och med den ökade förekomsten av 

dialekter i radio. Förekomsten av dialekter i radio kan bidra till en positiv attityd till den egna 

dialekten, då medias attityd till dialekter, enligt Andersson (2004), påverkar oss. En ökad 

förekomst av dialekter i radio kan leda till en normalisering av dialekter som i sin tur kan 

innebära en mer positiv attityd. Samtidigt kan den ökade förekomsten få negativa 

konsekvenser för både dialekter och radio om dialekters utbredning går till överdrift. Risken 

kan finnas att förekomsten av dialekter i radio blir så omfattande att det istället resulterar i en 

negativ attityd till dialekter. Alltså kan attityden bli negativ om dialekter leder till att 

lyssnarna stör sig på hur något sägs istället för att lyssna på vad som sägs. Även graden av 

dialekt har betydelse för attityden till dialekter i radio; en ökning av graderna regionalt 

standardspråk och utjämnad dialekt är till exempel inte lika påtaglig som en ökning av graden 

genuin dialekt. Vid en ökning av graderna regionalt standardspråk och utjämnad dialekt är 

risken för att en negativ attityd till dialekter ska uppstå mindre än vid en ökning av genuin 

dialekt. Attityden till dialekter i radio beror alltså på mängden dialekt i radio och hur 

utpräglad dialekten är. Problemet som kan uppstå om dialekters utbredning går till överdrift är 

att lyssnaren endast uppmärksammar hur något sägs och inte vad som sägs.  

 

Enligt Einarsson (2004) är grundprincipen att ju mer utpräglad dialekten är, desto längre ner 

på den sociala skalan befinner sig talaren medan talaren befinner sig högre upp på den sociala 

skalan om dialekten är närmare riksspråket. Utifrån den principen är det möjligt att en negativ 

attityd till dialekter i radio kan uppstå om dialekterna i radio blir mer utpräglade. Utifrån detta 

finns risken att Sveriges Radio hamnar längre ner på sociala skalan om dialekter blir mer 

utpräglade i radio, vilket i sin tur kan ge dem lägre status och vidare även mindre möjlighet att 

påverka lyssnare. Attityden till en dialekt kan alltså sammanfalla med attityden till en 

sociolekt, då det är möjligt att uppfatta användandet av dialekt inom ett språkområde som 

klasskiljande. Det är möjligt att ovanstående resonemang var mer användbart när skillnaderna 

var större mellan samhällsklasserna. Resonemanget är dock fortfarande intressant att föra då 

klasskillnader fortfarande finns.  
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Resultatet av undersökningen visar att de dialekter som främst hördes i P1 och P3 var 

utjämnade dialekter och regionalt standardspråk vilket innebär att risken för att en negativ 

attityd skulle uppstå är relativt liten. Det är viktigt att förhindra en negativ attityd eftersom en 

sådan medför risker. En negativ attityd kan nämligen skada både dialekterna och Sveriges 

Radio, då båda får en lägre status. Om dialekterna associeras med otydlighet och oseriöst 

språk tror vi att få kommer vilja ha kvar dem i och med att fokus då kommer vara på hur 

något sägs och inte vad som sägs. Även Katja Magnusson och Farah Abadi menar att 

dialekter bör talas i radio så länge tydligheten inte drabbas. Risken finns att även Sveriges 

Radio får lägre status i och med att dialekter får lägre status, om dialekterna ses som något 

oseriöst. Det gör att Sveriges Radio riskerar att förlora lyssnare och att de utifrån detta måste 

vara medvetna om lyssnarnas attityder till dialekter. Så länge lyssnarna har en positiv attityd 

till dialekter, förlorar alltså ingen på att dialekter blir mer vanligt förekommande i radio.  

 

Lyssnare, radio och övrig media påverkar varandra i sina val av språk vilket gör det svårt att 

förutspå framtiden då flertalet faktorer påverkar utvecklingen. Vi har alltså svårt att till 

exempel tro att språket i radio inte påverkas av språket i TV och att lyssnarnas förväntningar 

på radio inte påverkas av det språkliga innehållet i TV. Språket utvecklas i samma riktning i 

all media men inte i samma takt vilket är rimligt med tanke på att TV har fler möjligheter att 

uttrycka sitt innehåll medan radio endast har talet, något som gör att kravet på tydlighet är 

högre i radio.  

 

Tempot på globaliseringen och urbaniseringen tror vi avgör hur dialekters förekomst och 

attityden till dialekter kommer utvecklas. Öqvist (Jönsson 2011) menar att globaliseringen har 

ett samband med attityden till dialekter då ett ökat behov av trygghet uppstår, något som vi 

tidigare diskuterat. Trygghetskänslan kan till exempel skapas genom en lokal och regional 

anknytning och denna anknytning kan uppstå med hjälp av dialekter. När globaliseringen är 

påtaglig, till exempel under den aktuella flyktingkrisen, blir behovet av lokal och regional 

anknytning större vilket leder till en positiv attityd mot dialekter. När globaliseringen istället 

är mindre påtaglig kan behovet minska, vilket innebär att attityden till dialekter kan skifta. 

 

Urbaniseringen har en mer konstant utveckling, vilket innebär att attityden till dialekter inte 

skiftar på samma sätt i den processen. Idag är dialekter mer accepterat i till exempel radio 

vilket vi tror kan motsvara synen på dialekter i de stora företagen som är produkter av 

urbaniseringen. Innan 1970-talet var dialekter inte accepterat och idag är de nästintill 

normaliserade. Utvecklingen är en naturlig process rent språkligt vilket gör det möjligt att se 

en liknande utvecklingskurva hos fler företeelser i samhället, som till exempel hos 

urbaniseringen.  

 

Eriksson och Lindfelt (2006) anser, som tidigare nämnts, att radion inte ska leda en språklig 

förändring utan endast vara en del av en sådan. Deras ståndpunkt liknar ett av de två 

argumenten som används för att motivera och förklara varför det endast ska finnas ett korrekt 

språk. De två argumenten är majoritetsargumentet samt mönsterargumentet enligt Sigurd och 

Håkansson (2007). Majoritetsargumentet innebär att majoriteten alltid har rätt och att 

språkutvecklingen oftast följer den, vilket skulle kunna stämma överens med Eriksson och 
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Lindfelts teori. Det skulle i så fall innebära att språkutvecklingen i Sveriges Radio skulle utgå 

från språkutvecklingen hos majoriteten, som i det här fallet är lyssnarna. Utifrån 

mönsterargumentet bör språket hos en grupp med hög status eftersträvas och detta skulle i sin 

tur innebära att Sveriges Radio skulle leda språkutvecklingen och att deras språk skulle 

eftersträvas. Vi anser att Eriksson och Lindfelts teori är rimlig då radion, som tidigare nämnts, 

speglar samhället, och inte det motsatta. Det motsatta skulle då vara att samhället speglar 

radion, vilket delvis skulle utesluta radions syfte, då radion bland annat har som syfte att 

uppdatera oss och diskutera företeelser i samhället. Med att radio speglar samhället menar vi 

att det gör det på flera nivåer, både innehållsmässigt och språkligt. Valet av att spegla vad 

som sker i samhället är mer aktivt än valet av att spegla språkutvecklingen i samhället. 

Förekomsten av dialekter i radiokanalerna är fortfarande ett val av Sveriges Radio men det 

valet grundar sig i språkutvecklingen i samhället.   

 

Slutligen menar Bruce (2010) att risken för svensk dialektdöd är relativt liten men att det 

däremot kan ske en viss utjämning och regionalisering, en teori som kan liknas vid resultatet 

av undersökningen. Resultatet kan visa att det har skett en viss utjämning, även i Sveriges 

Radio, då antalet genuina dialekter var lågt medan antalet utjämnade dialekter och regionala 

standarspråk var högre. Samtidigt visade resultatet av undersökningen att dialekter är 

vanligare i radio idag än tidigare och att attityden till dialekter har förändrats, vilket kan 

innebära en större chans till dialekters överlevnad. Vid framtida forskning kring dialekters 

eventuella död eller överlevnad är det viktigt att resonera kring dialektbegreppet. Resultatet av 

framtida undersökningar beror på var gränsen dras mellan dialekt och rikssvenska. Räknas 

genuin dialekt, utjämnad dialekt och regionalt standarspråk som dialekt, kommer resultatet av 

undersökningen visa på en ökad chans för dialekters överlevnad. Räknas enbart genuin dialekt 

som dialekt, kommer resultatet istället visa på en minskad chans till dialekters överlevnad. Då 

dialektutjämning innebär att de genuina dialekterna utjämnas till regionalt standardspråk, är 

det just de genuina dialekterna som dör ut.    

 

 

7.4 Slutsatser 

Det är möjligt att dra flertalet slutsatser efter genomförandet av undersökningen och 

diskussionen av resultatet. Slutsatsen som besvarar den första frågeställningen är att dialekter 

är mer vanligt förekommande i P3 än i P1, något som motsvarar vår hypotes. Eftersom P3 har 

en yngre målgrupp är det även möjligt att dra slutsatsen att den målgruppen kan vara mer 

accepterande till dialekter. P1 kan, på grund av sin äldre målgrupp, behöva vara mer försiktiga 

vid ökandet av dialekter i radio för att inte förlora lyssnare. Eftersom dialekter är vanligare i 

P3 är det rimligt att anta att kanalens lyssnare erhåller en positiv attityd till dialekter då de 

utsätts för dem regelbundet.  

 

Utifrån den andra frågeställningen kan vi konstatera att det endast fanns tendenser till 

samband mellan programkategori och mängden dialekter, då det fanns flera faktorer som 

förhindrade fastställandet av samband. Resultatet av den tredje frågeställningen gör det 

möjligt att konstatera att sydsvenska tenderar att vara den vanligast förekommande dialekten i 
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både P1 och P3. Endast tendenser kunde konstateras på grund av det bristande 

undersökningsmaterialet vid det andra analystillfället.  

 

Vidare visade resultatet av undersökningen att dialekter var vanligare i P1 än vi först trodde. 

Detta resultat beror främst på var vi valde att dra den dialektala gränsen på dialektskalan, 

vilket innebär att andra skulle få ett annat resultat om de valde att dra gränsen annorlunda på 

dialektskalan.  

 

Urvalen och avgränsningarna var relevanta utifrån syftet och frågeställningarna. Ett exempel 

är valet att enbart lyssna på programledarnas eventuella dialekter då det visar på hur kanalens 

attityd till dialekter har förändrats. Urvalen gjorde vi utifrån valet att genomföra en kvantitativ 

analys vilket resulterade i en mer generell bild av radions attityd till dialekter. 

Programledarens attityd till sin egen dialekt kan påverka hur väl dialekten framhävs, vilket 

leder till slutsatsen att en negativ attityd kan göra att programledaren förminskar dialekten 

medan en positiv attityd kan göra det motsatta.  

 

Statusprincipen och solidaritetsprincipen kan tillämpas på radiokanalernas attityder till 

dialekter och utifrån detta visar resultatet på att P3 dras mot solidaritetsprincipen i högre grad 

än P1.  

 

Det finns en risk att Sveriges Radio får lägre status och mindre möjlighet att påverka 

lyssnarna då attityden till dialekter kan påverkas av attityden till sociolekter.  

 

En ökad förekomst av dialekter i radio kan bidra till en positiv attityd till den egna dialekten 

vilket i sin tur kan påverka dialekters framtid. Vi tror även att tempot på globaliseringen och 

urbaniseringen är avgörande för hur dialekters förekomst och attityden till dialekter kommer 

utvecklas. Det finns en risk att förekomsten av dialekter i radio blir för omfattande vilket leder 

till slutsatsen att en för stor mängd dialekter kan resultera i en negativ attityd då innehållet kan 

ses som oseriöst och otydligt, något som kan innebära lägre status för både dialekter och 

radio. Slutligen kan vi konstatera att lyssnare, radio och annan media påverkar varandra vilket 

försvårar möjligheten att förutspå dialekters framtid.  

 

 

 

8. Slutord 

I denna uppsats har vi resonerat kring och dragit slutsatser om vad mängden dialekt i P1 och 

P3 kan säga om kanalernas attityd till dialekter. Vår hypotes, som sa att dialekter är mer 

vanligt förekommande i P3 än i P1, stämmer överens med resultatet av undersökningen. P3 

hade fler dialekter än P1, men P1 hade ändå fler dialekter än vad vi trodde. Gällande den 

andra frågeställningen var det endast möjligt att upptäcka tendenser till samband mellan 

programkategori och antal dialekter vilket bland annat berodde på den ojämna fördelningen 

av antalet program inom en kategori.  
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Vi ville göra en kvantitativ analys för att om möjligt kunna visa på en generell bild av den 

dialektala förekomsten i radio. Ett större undersökningsmaterial hade gett ett mer 

representativt resultat än vad vår undersökning gjorde. Analysen blev dock mer kvantitativ än 

kvalitativ då vi valde att undersöka två dagar, en helgdag och en vardag. Vi rekommenderar 

fortsatt forskning inom ämnet för att få fördjupad förståelse av hur förekomsten av dialekter i 

radio har sett ut och ser ut idag.  
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P1 Söndag 3 april 

 
Bilaga 1. P1 Söndag 3 april 

Programmets namn Typ av program Antal programledare Antal dialekter 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Radioteatern Kultur 0 0 

Ekonyheter Nyheter  2 1 

Medierna Nyheter/Samhälle 5 1 

Ekonomiekot lördag Nyheter 2 0 

Ekonyheter Nyheter 1 1 

Människor och tro Religion/Politik 1 0 

Forskarliv Människan/Fakta 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 2 

Teologiska rummet Debatt/Samhälle 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Loppmarknadsarkeologerna Underhållning 2 0 

Naturmorgon Fakta 1 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Sjöväder Väder 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Andliga sånger Religion/Kultur 1 0 

Tankar för dagen Samhälle 1 1 

Landväder Väder 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Vetenskapsradions veckomagasin  Fakta 1 0 

Land- och sjöväder Väder 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Söndagsintervjun Människan 1 0 

Forskarliv Människan/Fakta 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

God morgon, världen! Samhälle 11 2 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Gudstjänst  Religion 1 0 

Luncheko Nyheter 6 1 

Land- och sjöväder Väder 1 1 

Radiokorrespondenterna  Samhälle 1 0 

Jiddisch far alle  Religion 1 1 

På minuten Underhållning 1 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Stil Kultur/Fakta 2 0 

Ekonyheter Nyheter 3 0 

Teologiska rummet Debatt/Samhälle 1 0 

Sjöväder Väder 1 1 

Ekonyheter Nyheter 3 1 

Programmets namn Typ av program Antal programledare Antal dialekter 

P1 debatt Debatt 1 0 



 48 

Dagens Eko Nyheter 6 0 

Dagens Eko Nyheter 4 0 

Ute med P1 Människan 1 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

P1 Kultur Kultur 1 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Meny med Tomas Tengby Kultur 1 1 

Dagens Dikt Kultur 1 0 

Land- och sjöväder Väder 1 0 

Ekonyheter Nyheter 3 1 

God morgon, världen special Samhälle 3 1 

Ekonyheter Nyheter 1 1 
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P1 Måndag 4 april 
 

Bilaga 2. P1 Måndag 4 april 

Programmets namn Typ av program Antal programledare Antal dialekter 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Kluvet land Samhälle 2 0 

Radioteatern Kultur 0 0 

Ekonyheter Nyheter 1 1 

P1 Dokumentär Samhälle 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 1 

Skolministeriet Samhälle 1 1 

Släktband Människan 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Konflikt Samhälle 3 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekots lördagsintervju Politik 2 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Vetenskapsradion Klotet Fakta 2 0 

Ekonyheter Nyheter 3 0 

Ring P1! Debatt 1 0 

Morgonandakt Religion 1 1 

Sjöväder Väder 1 0 

P1-morgon Samhälle/Kultur 1 0 

Morgoneko Nyheter 6 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonomiekot  Nyheter 2 1 

Nyheter från Vetenskapsradion Nyheter 3 1 

Tankar för dagen  Samhälle 1 0 

Landväder Väder 1 0 

Morgoneko Nyheter 4 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonomiekot Nyheter 1 1 

Nyheter från Vetenskapsradion Nyheter 1 1 

Kulturnytt  Kultur 1 0 

Land- och sjöväder Väder 1 0 

Morgoneko Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonomiekot  Nyheter 1 1 

Nyheter från Vetenskapsradion Nyheter 1 1 

Kulturnytt Kultur 1 0 

Morgoneko Nyheter 3 1 

Ring P1! Samhälle/Kultur 1 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Kaliber Samhälle 1 0 

Odla Fakta 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Tendens Människan 1 1 

Ekonyheter Nyheter 2 0 
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Dagens Dikt Kultur 1 1 

Vetandets värld Fakta 2 1 

Luncheko Nyheter 12 2 

Land- och sjöväder Väder 1 0 

P1 Kultur Kultur 6 2 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Söndagsintervjun Människan 1 0 

Ekonyheter  Nyheter 2 0 

Radiosporten Sport 1 0 

Nordegren och Epstein  Samhälle 2 2 

Kulturnytt Kultur 4 1 

Sjöväder Väder 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Studio Ett  Samhälle/Nyheter 9 2 

Dagens Eko Nyheter 9 1 

Dagens Eko Nyheter 6 0 

Ekonomiekot Nyheter 3 1 

Radiosporten Sport 1 0 

Kulturnytt Kultur 3 2 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Radiokorrespondenterna  Samhälle 1 0 

Ekonyheter Nyheter 3 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Teaterprogrammet Kultur 1 0 

Land- och sjöväder Väder 1 0 

Ekonyheter Nyheter 5 1 

Radiosporten Sport 1 0 

Studio Ett Samhälle/Nyheter 10 2 

Ekonyheter Nyheter 2 0 
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P3 Söndag 3 april 

 
Bilaga 3. P3 Söndag 3 april 

Programmets namn Typ av program Antal programledare  Antal dialekter 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Vaken Underhållning 4 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 1 1 

Ekonyheter  Nyheter 2 1 

Ekonyheter  Nyheter 2 2 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

P3 Musik Kultur  1 1 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Morgonpasset i P3 Underhållning/Samhä

lle  

3 2 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

22 kvadrat i P3 Underhållning 3 2 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Digilistan  Underhållning 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Pira & Bråding Människan 1 0 

Ekonyheter Nyheter 3 0 

Ekonyheter Nyheter 3 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Radiosporten Sport 1 0 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

P3 Dokumentär  Samhälle 1 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Verkligheten i P3  Samhälle 5 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 3 1 

Musikguiden i P3 Kultur 1 1 

Ekonyheter Nyheter  1 1 
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P3 Måndag 4 april 
 

Bilaga 4. P3 Måndag 4 april 

Programmets namn Typ av program Antal programledare Antal dialekter 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Vaken Underhållning 5 1 

Ekonyheter Nyheter 1 1 

Ekonyheter Nyheter 1 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

P3 Musik Kultur 1 1 

Morgonpasset i P3 Underhållning/Samhälle 3 2 

P3 Nyheter Nyheter 1 1 

P3 Nyheter Nyheter 3 2 

P3 Nyheter Nyheter 2 1 

P3 Nyheter Nyheter 2 1 

P3 Nyheter Nyheter 2 1 

P3 med Rikard Weijmer Underhållning 2 1 

Relationsradion i P3 Människan/Underhållning 2 1 

P3 med Rikard Weijmer Underhållning 1 0 

P3 Nyheter Nyheter 8 2 

PP3 Kultur/Underhållning 2 0 

P3 Nyheter Nyheter 1 1 

Tankesmedjan Underhållning/Politik 3 2 

Vardag i P3 Kultur/Underhållning 2 2 

Radiosporten Sport 1 0 

P3 Om Fakta/Underhållning 2 0 

Musikguiden i P3 Kultur 3 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ekonyheter Nyheter 3 0 

Radiosporten Sport 3 1 

Musikguiden i P3 Kultur 1 0 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Musikguiden i P3 Kultur 0 0 

Ekonyheter Nyheter 2 0 

Musikguiden i P3 Kultur 1 1 

Ekonyheter Nyheter 2 1 

Ligga med P3 Fakta/Underhållning 1 1 


