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In this study we compare Ekot with P3 Nyheter with a comprehension analytical 

perspective. The more traditional radio news program Ekot differs from the younger 

P3 Nyheter in a lot of aspects. One of them is that P3 Nyheter’s primary target group 

is young people between the ages of 20 to 34. Because of this, P3 Nyheter aim to 

make their news as adjusted to their young audience as possible. We wondered 

whether this adaption to please their audience had impact on the comprehension, and 

wanted to compare P3 Nyheter with Ekot, who does not have a targeted audience but 

aim to make themselves comprehensible to as many as possible. However, the 

comprehension analysis was insufficient to us, and we decided to analyze our 

transcribed newscasts using text analysis as well in order to be able to analyze 

concepts that the comprehension analysis does not cover, but that we thought was 

important in our study. We also interviewed representatives from Ekot and P3 

Nyheter, to see how they saw their mission and target audience. 

 Our study shows that the different news programs practically had the 

same level of potential comprehension. They had different comprehension obstacles, 

but neither was better than the other. Thus, the comprehension did not improve 

despite P3 Nyheter’s adaption to their target group. However, the comprehension did 

not decline due to the adaption either. P3 Nyheter give their audience so called 

“infotainment” in a higher degree than Ekot by choosing news items that are closer 

to entertainment than information. Ekot on the other hand often presents a greater 

number of news in their newscasts, but rarely illustrate with sounds. The two 

programs also differ greatly in their vocabulary.  
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1. Inledning 

 

 – Klockan är två och här är Ekot, hälsar nyhetsuppläsaren från Ekot lugnt. 

 – Bäbis räddad ur rasmassor, utropar nyhetsuppläsaren från P3 Nyheter käckt.   

 

Redan i inledningen av nyhetssändningen går det att höra skillnad på Ekot och P3 Nyheter. 

Ekot, som gör nyheter till fyra av Sveriges Radios kanaler, är bolagets största nyhetsredaktion 

med uppemot 160 anställda. På P3 Nyheter, som i dagens utformning har funnits sedan 2007, 

jobbar 15 personer med nyheter enbart för P3-lyssnarens öron. Det är ingen hemlighet att P3 

Nyheter är anpassat för att locka just de unga lyssnarna och utbrytningar från Ekots mer 

konventionella språkbruk är mer än välkommet av nyhetsredaktionen. ”Många av dem som 

jobbar här är själva i 20-årsåldern. Vi tittar på oss själva och hur vi själva pratar när vi skriver 

våra nyheter”, säger nyhetschefen för P3 Nyheter.  Ekot, å andra sidan, har ingen specifik 

målgrupp: ”Vi riktar oss varken till 79- eller 15-åringar. Vi försöker få alla att förstå vad vi 

säger”, säger nyhetschefen för Ekot. 

 P3 är sedan 1993 den unga kanalen i Sveriges Radios utbud (Internetreferens 

1). När P3 fick sin egen nyhetsredaktion kunde den typiska ljudbilden bibehållas under hela 

tablån. Då Ekots ljudbild tidigare stuckit ut från det övriga utbudet kan P3:s speciella och 

unga ljudmiljö numera anses vara hörbar till och med i nyhetssändningarna.  

 P3 Nyheter skriver på sin hemsida att de gör radio av och med unga, alltid med 

ett ungt perspektiv (Internetreferens 2). Frågor som berör internet och studier prioriteras och 

ämnen väljs efter var man tror att lyssnaren befinner sig i livet. Ekot har inte detta unga 

perspektiv utan vänder sig till alla som behagar lyssna. Den här skillnaden tror vi att lyssnaren 

kan märka. När Ekot viger flera sändningar samma dag till en fördjupning av den ekonomiska 

krisen i Grekland kan P3 Nyheter i sin korta sändning välja att berätta att den amerikanska 

gruppen Nickelbacks musik har en dödande effekt på romantiken. Båda nyhetsprogrammen 

har sina egna metoder för att nå ut till så många som möjligt och i denna uppsats ställer vi oss 

frågan; vad innebär jakten på de unga lyssnarna för innehållet i nyhetsrapporteringen?  

 

1.1 Bakgrund 

I Sveriges Radios Public Service-redovisning går att läsa ett utdrag ur Sveriges Radios 

sändningstillstånd:  
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Nyhetsverksamheten inom SR ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och 

kommentarer kommer till uttryck i olika program. SR ska meddela nyheter, stimulera      

till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den 

 allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning 

i samhälls- och kulturfrågor (Internetreferens 3). 

 

 Sveriges Radio är ett public service-företag och arbetar således i allmänhetens 

tjänst. Till skillnad från kommersiell radio har radio inom public service fått sitt uppdrag av 

Sveriges Riksdag och finansieras av det svenska folket genom Radio och TV-avgiften. 

Uppgiften är att göra reklamfri och oberoende radio med kvalitativa program som är till för 

alla medborgare i Sverige (Internetreferens 4).  

Idag är Ekot och P3 Nyheter de två största nyhetsredaktionerna inom Sveriges 

Radio. Ekot är den största och klart äldsta och firar 75-årsjubileum 2012. P3 Nyheter har, i 

dagens utformning, funnits sedan januari 2007. Det började som ett experiment och ett 

komplement till Ekot som tidigare stått för alla nyhetssändningar i Sveriges Radios kanaler. 

Prövotiden pågick under två år och P3 Nyheter sände då nyheter på vardagar, två gånger 

dagligen, klockan 12 och 14. Projektet ansågs vara lyckosamt och numera sänder P3 Nyheter 

varje hel timme från klockan 07 till 18 varje vardag i den egna kanalen P3. En tydlig 

egenskap med P3 Nyheter är att de har en uttalad målgrupp inom åldersspannet 20-34 år. Ekot 

har inte samma målgrupp för ögonen utan strävar efter att nå alla som förstår svenska enligt 

tillförordnade Ekochefen Christina Gustafsson. Utifrån detta antar vi ståndpunkten att alla 

nyhetsprodukter från P3 Nyheter är ett resultat av målgruppsanpassning. 

Tomas Granryd är kanalansvarig för P3 och även beställare av P3 Nyheter. 

Enligt honom blev inte P3 Nyheter till för att Ekot var ett problem eller otillräckligt. ”Det 

skulle vara fantastiskt om det fanns ett nyhetserbjudande som var universellt och optimalt för 

alla. Men jag tror att det bara är bra att utöka nyhetsutbudet. Ekot är en fantastisk 

nyhetsorganisation som riktar sig till alla men om man vill nå de yngre lyssnarna tror jag det 

mest effektiva är att bara ha just den målgruppen för ögonen”. Enligt Tomas Granryd har P3 

Nyheter bidragit till att hela kanalen fått ett mer enhetligt intryck. Ekot sänds fortfarande på 

helger och på vardagar efter klockan 18 i P3 men enligt kanalledningen blir kanalens 

ljudmiljö mer sammanhållen om den inte behöver brytas ens under nyhetssändningarna.  

P3 Nyheters tilltal är anpassat för att locka den tilltänkta målgruppen; 20 till 34-

åringarna. Men det har inte gått helt obemärkt förbi. ”Många har reagerat väldigt starkt för att 

de tycker att det låter banalt. Men vi välkomnar de reaktionerna. Människor är otroligt 
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drillade i hur nyheter ska låta men språket utvecklas hela tiden och med det även 

mediaspråket[sic]”, säger Tomas Granryd. Enligt tillförordnade Ekochefen Christina 

Gustafsson är Ekot och P3 Nyheter inte på något sätt konkurrenter. De är två 

nyhetsförmedlare som tvärtom samarbetar med varandra för att tillsammans kunna ge 

Sveriges Radios lyssnare den bästa nyhetsbevakningen.  

 

1.1.1. Tendenser i radiolyssnande 

Jan Strid har undersökt svenska medborgares radiovanor sedan 1986. Enligt hans mätningar, 

som redovisas i en SOM-undersökning från 2009, är det ungefär lika många som lyssnar på 

radio idag som tidigare, men han understryker att åldern är avgörande för vilket program man 

väljer att lyssna på. De unga lyssnar på musikkanaler medan de äldre lyssnarna väljer 

talkanaler (Strid 2009: 417). Josefine Sternvik har gjort en liknande SOM-undersökning fast 

uteslutande över ungas medievanor. Hon konstaterar att det blir allt vanligare för unga 

svenskar att ta sina nyheter från de nyare medietyperna som nättidningar och storstädernas 

gratistidningar. Vidare talar statistiken för att både Sternvik och Strid har rätt i sina 

iakttagelser: 37 procent av personer i åldrarna 50-85 lyssnar på Ekots nyheter regelbundet. 

Bland den yngre publiken på 15-49 år är motsvarande ekolyssnare endast 16 procent (2009: 

370-371). Sveriges Radio P4 är den populäraste radiokanalen i landet och är även kanalen 

med de mest trogna lyssnarna (Strid, 2009: 419). Hela företaget har sedan 2008 gått en positiv 

trend till mötes. På sin hemsida skriver Sveriges Radio att deras lyssnare har ökat sedan 2008, 

trots att det totala radiolyssnandet under samma tid har minskat. Jan Strid har också undersökt 

radiotendenser men under längre tid. Han beskriver själv att förändringen i radiolyssnandet 

har varit mycket liten sedan 1994. Här står P3 för den enda dramatiska nedgången med en 

förlust från 23 procent regelbundna lyssnare till 8 procent (2009: 419). Ser vi till statistik över 

nyhetsradio ser siffrorna lite annorlunda ut. Tyvärr finns inga lyssnarsiffror att tillgå för just 

P3 Nyheter men när det gäller Ekonyheter har lyssningen både gått uppåt och nedåt de senaste 

25 åren. Hos de yngre medborgarna kvalar inte några radionyheter in bland de fem vanligaste 

nyhetskanalerna (2009:372).   

 

1.2 Syfte  

Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka vilka skillnader det finns mellan 

nyhetssändningarna i P3 och Ekot vad gäller ämnesval, utformning, ordval och tilltal samt 

undersöka hur målgruppsanpassningen påverkar nyhetssändningarna. 
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1.3 Frågeställningar 

 Hur skiljer sig sändningarna åt i utformning, ämnesval, tilltal, ordval och aktörer? 

 Hur anpassar P3 Nyheter och Ekot sina sändningar till sin målgrupp och hur tar 

målgruppsanpassningen sig uttryck i texten? 

 Hur skiljer sig de två nyhetsprogrammen åt, ur ett textanalytiskt och 

begriplighetsanalytiskt perspektiv? 

 Vilken skillnad i information får lyssnaren om hon vid en given tidpunkt väljer att 

lyssna på antingen Ekot eller P3 Nyheter? 

 

2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Tidigare forskning  

Carin Åberg har i sin doktorsavhandling The sounds of radio undersökt radion och dess 

kommunikativa karaktär (1999: preface). Åberg lägger fokus på att radio är en medierad form 

av kommunikation och i andra hand ett ensidigt medium för massdistribution. Det är med 

andra ord inte riktat till en specifik person, utan en anonym adressat. Här skiljer sig vår 

forskning från hennes – hon lägger inte fokus på målgruppsanpassning och ser inte radions 

output som riktad till någon specifik person eller grupp (1999: 40). Hon menar att det talade 

språket i radio går igenom en mediering, som kompensation för den frånvarande adressaten – 

lyssnaren. Det finns en asymmetri i kommunikationen, där lyssnaren bara får lyssna och inte 

är delaktig i samtalet. Åberg menar att det är konventionen som ser till att språket medieras 

för att försöka kompensera för den här asymmetrin (1999: 125-126). Åbergs forskning 

fokuserar inte på radion som nyhetsmedium, utan har mer fokus på mediet som helhet och 

kommunikationskälla (1999: 15).  

 

I P3 Nyheter – ett program i publikenss tjänst? undersöker Helena Öqvist hur P3 Nyheter är 

utformat. Vi är medvetna om att detta bara är en kandidatuppsats, men med tanke på att den i 

så många aspekter undersöker samma sak som vi vill undersöka tyckte vi att den var relevant 

att ha med som tidigare forskning. Öqvist undersöker utifrån tre nivåer – public service, 

radion som medium, och programanalys. Hennes forskning är endast fokuserad på P3 Nyheter 

och jämför inte P3 Nyheter med något annat nyhetsprogram. Öqvist undersöker både hur man 
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talar till lyssnarna och vilka händelser P3 Nyheter rapporterar om och därmed anser att unga 

har intresse av att veta. Hon skriver att lämplig fortsatt forskning kan vara att jämföra P3 

Nyheter med något annat nyhetsprogram (Öqvist, 2011:5), vilket vi ämnar göra med vår 

kandidatuppsats.  

 Öqvist har använt sig av textanalys i sin kandidatuppsats, där hon ställer frågor 

till texten och sedan besvarar dem. I sin slutsats skriver Öqvist att P3 Nyheter är en paradox; 

”Man tar för givet att lyssnarna till viss del redan är insatta i utrikespolitik och konflikter, och 

därmed är både välinformerade och kunniga, men samtidigt använder man slanguttryck och 

ett rörigt upplägg för inslagen” (Öqvist, 2011: 32). Hon anser också att vissa nyheter 

förenklats alltför mycket; ”Nyheten om Jemen hade tjänat på att få tjugo sekunder till, så att 

ankaret i alla fall kan förklara vad "Gulfstaternas samarbetsorganisation" är. Det här är 

problemet med nyhetshändelser, eftersom de sällan sker som en isolerad händelse. De ingår 

ofta i ett större sammanhang” (Öqvist, 2011: 27).  

 

2.2. Förenkling av nyheter 

Denis McQuail skriver i Mass Communication Theory (2010) om hur både TV och tidningar 

genomgått en ”tabloidization”, där nyhetsrapporteringen blir mer förenklad och dramatiserad 

för att sälja bättre. Han drar senare slutsatsen om att samhället är så pass medierat att det är 

meningslöst att tala om mediernas effekter på kulturen; de två är så sammansmälta att de är 

omöjliga att hålla isär. Samhället och medierna drar hela tiden mot individen, och nyheterna 

blir mer dramatiserade och mer fokuserade på enstaka personer snarare än händelseförlopp. 

Förenklingen gör att nyheterna blir lättare att ta till sig, men det lyssnaren får med sig av 

nyheterna i sig är mer trivialt (McQuail, 2010: 124-125). Det är dock viktigt att tänka på att 

McQuail framför allt skriver om TV och press, och inte i första hand radio. Men som generell 

teori om förenklingen av nyheter är det han skriver ändå intressant för oss.  

 McQuail beskriver också kort fenomenet infotainment, och att det är en av 

orsakerna till att mediekonsumenterna nu lär sig mindre (McQuail, 2010: 124). Brants 

beskriver fenomenet ytterligare. Infotainment innebär enligt Brants att medierna i 

nyhetsrapporteringen ger en högre grad av sensationalism och personifiering. Han skriver 

också om att infotainment antas öka i vår nyhetsrapportering. Nyheter blir sensationella, man 

väljer gärna att berätta om brott, droger, katastrofer och sexuella avarter. Brants skriver om 

chefen för en nyhetskanal som minskade budgeten för nyhetsredaktionen, men även föreslog 

att nyheterna skulle bli mer ”juicy” (Brants, 2005: 106-107). Brants menar dock inte att 

infotainment är dåligt i sig. Att göra så att nyheter väcker mer intresse är bra, men det finns 
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tre tillfällen när infotainment blir rent farligt. Dessa är när infotainment är den dominerande 

formen av nyheter, när infotainment används för att dölja och när det leder till en förvrängd 

verklighetsbild (Brants, 2005: 112). 

 Begreppet “tabloidization” kommer sig av tabloidformatet på tidningar, som blir 

allt vanligare, och enligt Bird handlar det också om att själva nyheterna formas på ett speciellt 

sätt. Det innebär att göra nyheter till en bättre historia, formatet blir mer narrativt. Enligt Bird 

blir den här formen av nyhetsberättande allt vanligare. Man väljer att berätta enkla, populära 

historier som är billiga att producera. I en tid när konkurrensen blir allt större, och 

nyhetsorganisationer kämpar för att klara profitkraven så vinner de billiga, enkla historierna 

över de svåra, dyra, och mindre populära berättelserna. Men enligt Bird är tabloidisering inte 

helt negativt; ”Several commentators have pointed out that if done well, “tabloid” features, 

such as emphasis on the personal over the instituational, can make news more direct and 

effective” (Bird, 2009:42). Baksidan av tabloidiseringen, menar Bird, är när det personliga 

skymmer och ersätter stora sociala, politiska och kulturella faktorer. Det är också ett hot mot 

journalistiken när nyheter oftare produceras utan att redaktionen ens har skickat ut en reporter. 

Enligt Bird finns det idag en ironi i att trots att antalet nyhetskanaler ökar blir ändå samma 

historia berättade i alla kanaler, alternativen för historierna blir allt färre (Bird, 2009: 40-46). 

 Pierre Bourdieu har skrivit boken On Television. Där behandlar Bourdieu hur 

vissa ämnen utelämnas från nyhetsflödet, på grund av mediernas rädsla för att framstå som 

tråkiga. Politik är ett av de ämnen som till sin natur anses oattraktivt och därför hålls utanför 

rampljuset i så hög utsträckning det är möjligt. Detta förklarar varför det finns en tendens att: 

”shunt aside serious commentators and investigative reporters in favour of the talk show host” 

(Bourdieu 2011:3). Bourdieu menar vidare att analyser, djupintervjuer, expertdiskussion och 

seriositet får ge vika för att istället ge plats åt ren underhållning, och mer specifikt, planlösa 

dialoger mellan publikfriande talare. Ofarliga ämnen föredras, ämnen som inte publiken kan 

ta anstöt av, och ämnen som redan bekräftar det som lyssnaren tror sig veta (2011: 44). 

Bourdieu tar också upp ”mental closure”, som han menar är något journalister drabbas av. De 

tror att alla tar del av nyhetsrapportering i lika stor del som de själva, men Bourdieu menar att 

få nyhetskonsumenter gör det. Det innebär att för att få ut det mesta av en nyhetssändning 

måste lyssnaren ha hört tidigare sändningar för att förstå sammanhanget. 

Uppföljningsnyheter, där det inte upprepas vad som sagts i tidigare versioner, menar Bourdieu 

är ett typiskt exempel på ”mental closure” (2011: 24). On Television är trots sin titel 

applicerbar på vår radioundersökning, tack vare att den också undersöker journalistiken som 

helhet. Vi använder Bourdieus teser för att undersöka om P3 förenklar så att till synes 
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väsentlig information går om intet, eller om de istället har ett övertag genom sin förenkling 

jämfört med Ekots mer kanske avancerade framställning. 

 

2.3. Målgruppsanpassning 

Bengt Johansson skriver om nyhetsvärdering i Medierna och demokratin (2008). Vilka 

nyheter antas väcka intresse hos publiken, och vilka nyheter bör publiken få reda på? I all 

kommunikation finns föreställningar om den man kommunicerar med, enligt Bengt 

Johansson. Det finns hos nyhetskonsumenten en förväntan och en föreställning om hur en 

nyhet ska se ut, och på hela nyhetsgenren; ”Föreställningar om vad man tror att publiken vill 

ha kan ses som ett marknadsmässigt styrfält. Det styrs strikt av vad man tror att publiken 

efterfrågar” (Johansson, 2008: 232). Detta kan i synnerhet kopplas till P3 Nyheter som bygger 

på att vara Sveriges Radios enda nyhetsprogram med den unga publiken som exklusiv 

målgrupp.   

Intervjuer med Ekot respektive P3 Nyheters chefer ger information om de båda 

programmens föreställningar om och anpassningar till sina målgrupper. Enligt Ekots 

tillförordnade Ekochef, Christina Gustafsson, är Ekots målgrupp inte mer specifik än att 

programmet riktar sig till alla i Sverige som förstår svenska. Programmet har således ingen 

schablonbild över den gängse lyssnaren utan tanken är att alla eller så många som möjligt ska 

känna sig berörda, oavsett hur gammal hon är och var i landet hon befinner sig. Christina 

Gustafsson tycker att det är bra att Ekot inte styrs av en snävare målgrupp. Ekot gör nyheter 

som sänds i både P1, P2, P3 och P4 varför en viss målgruppsanpassning av grundutbudet sker 

när grundproduktionerna skräddarsys för de olika kanalerna. ”Det blir lite längre, mer 

intellektuellt i P1, kortare och rappare i P4 och ännu lite kortare och rappare i P3.”, säger Per 

Edström, en av 17 studioreportrar på Ekoredaktionen. För P3 Nyheters del är den uttalade 

målgruppen personer i åldrarna 20-34 år. Det gör att nyhetsvärderingen karaktäriseras av 

kärnämnen som jobb och utbildning. Thorbjörn Carlsson är nyhetschef: ”Vi utgår ifrån var vi 

tror att våra lyssnare befinner sig i livet. Många har fått sitt första jobb och andra börjar 

plugga på universitetet. Därför håller vi koll på arbetsmarknaden för de unga, om den 

fungerar, om det finns blåsningar och om vad facket är. Vi pratar mycket om utbildning och 

då försöker vi se det ur studentens perspektiv snarare än ett utbildningspolitiskt perspektiv”. 

P3 Nyheter håller även ett extra öga på sociala medier, och internet i stort är ett ämne som 

ofta prioriteras, enligt nyhetschefen.  

  I P3 nyheters uttalade uppdrag att göra nyheter på ett sätt som är relevant för de 
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unga lyssnarna ingår anpassning av både tilltal, längd, ämnesval, ljudbild och ordval. Språket 

måste vara synligt, lättbegripligt och relevant. Tomas Granryd som är P3:s kanalansvarige 

tycker att P3 Nyheter med fördel ska pröva att använda andra ord än dem som normalt hörs i 

nyhetssammanhang, även om det ger reaktioner.    

 

3. Metod  

 

3.1 Textanalys 

I vår analys använde vi oss av två olika metoder; Begriplighetsanalys enligt Findahl och 

Höijer (1984) samt textanalys enligt Østbye, Knapskog, Helland, Larsen i Metodbok för 

medievetenskap (2008). Textanalysens stora fördel är att den är mycket objektstyrd: 

”arbetssättet beror på egenskaperna hos den text vi ska analysera” (2008: 69). 

Ursprungstanken är helt enkelt att ställa frågor till texten för att sedan besvara dem. Analysen 

är hermeneutisk, tolkande, och ger användaren relativt stor frihet. Vi valde att se textanalysen 

som ett komplement till begriplighetsanalysen varpå vi skräddarsydde den efter vårt eget 

behov. Vi valde dels ut begrepp från textanalysbeskrivningen i Metodbok för medievetenskap 

(2008) och dels begrepp vi själva valt ut för att de passar vår undersökning.  

Vi utgick från följande begrepp i vår textanalys: 

 

Tilltal – vänder sig sändaren direkt till sin lyssnare, genom en direkt uppmaning 

(till exempel ”gå in på vår webbsida!”), eller genom att titulera lyssnaren som 

du eller ni? Vilken roll har sändaren? Vilken ton har sändaren? Vad tas för givet 

att lyssnaren vet? 

 

Vi har här tilldelat sändaren två roller; kompis eller lärare. Kompisen vänder sig direkt till 

lyssnaren, använder sig av ett informellt språk, uppmanar till lyssnarinteraktion (som till 

exempel att be lyssnaren att ge nyhetstips via hemsidan eller att kommentera en nyhet) och 

väljer nyheter som kan roa snarare än informera. Läraren å sin sida är mer formell, har ett mer 

byråkratiskt språk och talar sällan direkt till sin lyssnare. Läraren prioriterar information 

framför underhållning. Vi är medvetna om att sändaren själv inte har gjort alla ämnesval och 

inte är ytterst ansvarig för sändningen. Men i vår analys får sändaren representera hela 

redaktionens val.  
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Utformning – Hur lång är sändningen? Hur långa är presentationstyperna -

inslagen, illarna, pratorna, telegrammen? I vilken ordning disponeras de olika 

presentationstyperna? Används ljudeffekter, i så fall hur? Hur inleds och avslutas sändningen?  

 

Presentationstypernas disposition och längd visas i tabeller under Bilagor.  

 

Aktörer – Vilka hörs i sändningen? Vilken titel eller roll har de – sändare, 

reporter, intervjuperson? 

 

Ordval – Vilka ord används? Är de byråkratiska och abstrakta eller informella 

och vardagliga? Då båda programmen tar upp samma nyhet, skiljer sig ordvalen åt? Vilka ord 

betonas? Används rak eller omvänd ordföljd? 

 

Med byråkratiska begrepp avser vi ord eller begrepp med myndighetskaraktär. Man kan tänka 

sig att sådana begrepp förekommer inom byråkratiska blanketter snarare än i vardagligt 

språkbruk. Med abstrakta begrepp menar vi ord och uttryck som är av vagare och mindre 

konkret karaktär. Med informella och vardagliga begrepp avser vi ord och uttryck som kan 

anses vara vanligare i en vardagssituation. Vi använder begreppen vardagligt språkbruk och 

byråkratiskt språkbruk som varandras motsatser i den här undersökningen.  

 

Ämnesval – Vilka ämnen tas upp i nyhetssändningen? Vilket ämne toppas? Hur 

lång tid tilldelas varje ämne? 

 

3.2 Begriplighetsanalys 

Vi har i vår begriplighetsanalys utgått från de båda doktorsavhandlingarna Nyheter, 

Förståelse och Minne och Begriplighetsanalys av Findahl och Höijer. Då båda böckerna är 

utgivna av samma författare under samma år kommer vi i fortsättningen att använda 

ordningen på författarnamnen som används på böckernas framsida för att skilja dem åt vid 

referering. Findahl och Höijer innebär att vi refererar till Begriplighetsanalys (1984), Höijer 

och Findahl att vi refererar till Nyheter, Förståelse och Minne (1984). Nyheter, Förståelse och 

Minne är en avhandling som handlar om hågkomst av nyhetsprogram i radio och TV och hur 

människan handskas med information. ”Huvudsyftet har varit att studera hur presentationen 

av nyheterna i ljud och bild påverkar hur man uppfattar och minns nyheternas innehåll” 
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(Höijer, Findahl, 1984: 1). Denna bok redovisar de experimentella studierna medan den andra, 

Begriplighetsanalys handlar om begriplighetsanalyser och hur de genomförs. De båda 

böckerna har mycket gemensamt och delar många slutsatser; ”Bristfälliga 

bakgrundsbeskrivningar, svåröverskådligt innehåll med utvikningar och lösa trådar, 

underförstådda meningar, oförklarade nyckelbegrepp, störande bildsättning m.m., det är några 

av de begriplighetssvårigheter som förekom i det 60-tal nyhetsinslag som vi analyserat” 

(Findahl, Höijer 1984:170). Författarna förklarar vidare att specifika ord och enstaka 

inkonsekvenser inte nödvändigtvis orsakar problem. Ett vanligt förekommande problem enligt 

deras begriplighetsanalys är att många nyhetsinslag görs för de redan är insatta. 

Underförstådda antydningar och avsaknad av bakgrundsinformation är två exempel som kan 

ge följden att de som inte redan är insatta i ämnet har svårt att tillgodogöra sig den 

information som nyheterna är tänkta att ge. Ett annat vanligt fenomen är även att nyheter 

saknar tydliga sammanlänkningsstrukturer. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att 

nyheten blir obegriplig men det kan bidra till att inslaget upplevs som en samling osorterade 

fakta utan röd tråd.  Att stapla information som avviker från ämnet gör att fördjupningar och 

förklaringar hamnar i bakgrunden och många argument och resonemang faller bort. Vidare 

konstaterar Findahl och Höijer att orsaksangivelser är ovanliga i nyhetsrapporteringen, inte 

bara i Sverige utan även internationellt (1984: 172-175).       

 I Nyheter, Förståelse och Minne (1984), undersöker Höijer och Findahl även hur 

nyhetsinformationen i radio- och TV program bäst kan främja hågkomst. Syftet är främst att 

undersöka hur själva presentationen av nyhetsinformationen, både i ord och i bild, påverkar 

hur man minns innehållet, men också hur man uppfattar informationen. Höijer och Findahl 

konstaterar att det finns ett starkt samband mellan faktorer som bland annat utbildning och 

ålder och nyhetsförståelse. Utbildning är den allra viktigaste av dessa faktorer och påverkar i 

hög grad hur stor nyhetsförståelse en person har. Enligt Höijer och Findahl har en person med 

hög utbildning fem gånger större sannolikhet att komma ihåg en stor mängd 

nyhetsinformation än en person med låg utbildning. De förklarar att denna klyfta uppstår 

tidigt; ”Den kunskapsklyfta som finns mellan hög [sic] och lågutbildad är således resultatet av 

en lång kunskapsprocess som börjar redan i barndomen” (1984: 185). De menar vidare att kön 

är ännu en bakgrundsfaktor till nyhetsförståelse. Men de poängterar att ”det är inte dessa 

faktorer i sig som påverkar nyhetsförståelsen, utan det sker indirekt, i första hand via 

människors kunskapsinnehav” (1984:184).  

 Höijer och Findahl förklarar hur nyhetsinformation kan göras lättare att komma 

ihåg, och därmed också lättare att ta till sig. De talar om berikning; genom att man berikar 
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informationen med associationer och knyter an till andra kunskaper så görs informationen mer 

lättillgänglig för publiken. Via empiriska studier har författarna kommit fram till att 

nyhetskonsumenter i första hand tar till sig information om platser, var en nyhet har ägt rum. 

Nyhetskonsumenter har också lättare att komma ihåg nyhetsinformation som knyter an till 

vardagslivet (1984: 17). 

 Begriplighetsanalys förklarar hur minnet arbetar när det processar information 

och att minnas, som fenomen, är en rationaliseringsprocess. När en människa ska komma ihåg 

en nyhetsberättelse så ändrar hon berättelsen efter sina egna kunskaper och erfarenheter; 

annars kan hon inte sätta in den i något sammanhang. En redan kort nyhetsberättelse, som 

kanske är alltför förenklad, kortas alltså ner ytterligare när människan ska komma ihåg den; 

det gör att det som faktiskt var det väsentliga i nyhetsberättelsen glöms bort strax efter man 

hört det (Findahl, Höijer, 1984: 57). Även om deras forskning är en receptionsanalys är den 

ändå intressant för oss att ta avstamp i. Deras tankar om tillgänglighet i nyhetsinformation kan 

vi ha stor nytta av i analysen av vårt material. Men där de har fokus på sin receptionsanalys 

kommer vi endast att fokusera på vårt transkriberade analysmaterial.  

 Boken rör inte bara de psykologiska funktionerna hos lyssnaren och läsaren utan 

även de strukturella betingelserna som gör en berättelse lättare eller svårare att minnas och ta 

till sig.  De går igenom forskare inom minnespsykologin, som bland annat Binet och Henri, 

Hartgenbusch och Bartlett, och berättar om deras forskning i stora drag; Binet och Henri tog 

fasta på att ord som betonas blir lättare att minnas, Hartgenbusch pekade på att 

minneprocesserna förändrar något en person hör till att passa in med tidigare kunskaper, och 

Bartlett tog fram sin schemateori (Höijer, Findahl 1984: 15-22). Den teorin är sedan 

utgångspunkten för hur boken går in på mer strukturella betingelser. Där riktas fokus mot 

orsaksrelationer och brister i dessa. Det kan ha att göra med att nyhetskonsumenten saknar de 

erfarenheter och bakgrundskunskaper som krävs, som vi nämnde tidigare, men också att 

orsakskedjan är dåligt sammansatt. Det betyder att de ledtrådar som nyhetskonsumenten ska 

hitta i meningarna inte skapar en sammansatt orsakskedja, där det ena inte leder till det andra, 

från nyhetsberättelsens början till slut (Findahl, Höijer 1984: 36). Språket påverkar också 

orsakskedjan – är meningarna upphackade, med många inskjutna bisatser, blir den svårare att 

ta till sig. Är en mening informationstyngd, blir den svårare att ta till sig (1984: 64). Men även 

vilka ord som används påverkar den språkliga ytstrukturen och i förlängningen 

nyhetskonsumentens förståelse. Används för nyhetskonsumenten tidigare obekanta ord, kan 

nyhetskonsumenten till ett visst tröskelvärde ändå förstå och tillgodogöra sig informationen. 

Men efter ett visst tröskelvärde försämras förståelsen betydligt. Det är dock viktigt att ha i 
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åtanke att nyheter som omarbetats från längre, bisatstyngda meningar, till sådana som enligt 

läsbarhetsformler borde vara lättare att förstå inte alltid blir lättare att förstå. Istället kan de bli 

svårare att förstå och tappar innebörd (1984: 56-62). 

 I vår undersökning har vi utgått från de specifika hinder och underlättningar för 

förståelse som författarna har funnit vid sina empiriska studier, såsom upprepningar, 

orsakskedjor, utvikningar, berikningar et cetera. De flesta begrepp är applicerbara på både 

radio och TV. Vi läste våra transkriberingar och sökte efter ovan nämnda begriplighetshinder, 

som till exempel utvikningar och svåra ord. Vid analysen letade vi även efter positiva 

exempel där begripligheten kunde anses som god. Rent konkret har vi undersökt hur väl satser 

binds ihop, om begrepp förklaras eller inte, om orsakskedjorna är raka eller inte, vad som 

betonas, vad som upprepas, och hur och om nyheter har berikats. 

  

3.3 Nyhetsradio 

Nyhetsradio – en bok om aktualitetsjournalistik (2006) av Erik Lindfelt och Leif Eriksson-

Sjöberg är en lärobok som används vid journalistutbildningar. I den beskriver de hur de anser 

att nyheter inom radiomediet bör utformas. Nyhetsradio – en handbok som hörs (1996) av 

Leif Eriksson och Erik Lindfelt är samma lärobok, fast en tidigare version. Vi har utgått från 

de här böckerna för att kunna förtydliga när respektive nyhetsprogram har gjort ett misstag 

som annars kanske endast en radiojournalist skulle kunna märka. Vi har också använt dem för 

att förklara olika begrepp i vår analys, och som är grundläggande inom radio. Böckerna 

kompletterar varandra, där ett begrepp saknas i den ena boken finns det med i den andra. 

Vissa gånger har de plockat bort ett begrepp vi vill förklara i den senare upplagan.  

 Böckerna fungerar också som stöd för att förklara hur en nyhetssändning bruka 

se ut. Oftast börjar eller ”toppas” nyheterna med det viktigaste; ”Grunddispositionen i varje 

nyhetssändning är att börja med det viktigaste[...]” (Lindfelt, Eriksson-Sjöberg, 2006: 65). 

Men det är också relativt vanligt att starta nyhetssändningen med den nyhet som är nyast, för 

att sedan gå på det som anses viktigast (2006: 65-66). Nedan följer en lista på begrepp som är 

viktiga att förklara. 

 

 Inslag – Del av sändning där en reporter hörs tillsammans med en eller flera 

intervjupersoner. Inslaget är ofta en helhet med intervjusituation, förklarande prata, miljöljud, 

påa, ava. Kan variera i tid, men är oftast runt en och en halv minut (2006: 44-45). 
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 Prata – Något som sägs i någon form av inslag av en reporter. Förväxla ej med 

ill, som är det som en intervjuperson säger (1996: 45) 

 

 Ill – Ljudillustration. Kan vara delar av ett inslag och är då det som 

intervjupersonen säger. Kan också vara fristående, alltså att man har ett telegram med en ill. 

Inte att blanda ihop med prata, som är något som en reporter säger  (1996: 38).  

 

 Löp – Korta meningar i början av en sändning som fungerar som rubriker. 

Löpet är ett sätt att sätta fokus på de största och viktigaste nyheterna. Om sändningen är kort 

och sändaren återger alla ämnen som ska tas upp blir löpet som en innehållsförteckning. 

(2006: 64). 

 

 Påa – en förkortning av ordet påannons. Påan är den mening eller meningar som 

sändaren läser upp för att introducera ett inslag, ill eller prata och (förhoppningsvis) sätta in 

dessa i ett sammanhang. Påan ska väcka lyssnarens intresse, gå direkt på det som kan anses 

vara mest väsenligt och berörande i en nyhet och ska inte vara överlastad med fakta och 

detaljuppgifter. En bra påa har närvaro med till exempel en platsbeskrivning, en retorisk fråga 

eller något annat som retar nyfikenheten. (2006: 49-50). 

 

 Ava – en förkortning av ordet avannons. Avan är den mening eller meningar 

som ska avrunda ett inslag eller en ill. Ibland sägs bara namnet på reportern som gjort 

inslaget, då ett naturligt avslut redan finns i inslaget. I vissa fall kan man här ta med någon 

sista information som inte fick plats i inslaget. Det är också vanligt att man säger vem det var 

som hördes sist, om det inte var reportern (2006: 51).  

 

 Telegram (förkortning: TGM) – En nyhet som endast berättas av sändaren. Den 

illustreras inte av ljudeffekter eller av någon ill från intervjuad person. Det finns dock 

versioner av telegram. Ett illat telegram är ett telegram med en ill. Telegram med prata 

innebär att en reporter får gå in och berätta mer om händelsen. Det här kan göras för att göra 

sändningen mer varierad (1996: 45).  

 

 Sändare – Köraren, studioreportern, presentatören. Den person i studion som 

hörs och presenterar nyheterna (2006: 63).  
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 Reporter – En person som har gjort ett inslag eller en prata. Bör ej blandas ihop 

med sändaren, som presenterar nyheten. Reportern är ofta den som får stå för informationen i 

ett inslag, medan intervjupersonen får stå till svars eller får visa känslor, till exempel som 

berörd säga ”det känns jättetråkigt” eller dylikt. Reportern bör inte ta ställning (2006:44, 55).  

 

 Intervjuperson – En person som intervjuas (2006: 17). Vi har valt att stundtals 

alternera detta med uttrycket extern röst.  

 

 Klaffel (uttal klaff-fel) – när det blir fel på övergången mellan ljud till prata, 

mellan påa till inslag et cetera. Exempelvis när man sägs få höra en viss person eller sak, men 

så kommer det en annan istället (2006: 53-54). 

 

 Vinkel - den krok som reportern väljer att hänga upp sin nyhet på. Vid val av 

vinkel betonar man det som anses vara mest relevant, man renodlar och väljer bort. När man 

väl valt vinkel är det viktigt att hålla fast vid den för tydlighetens skull (2006: 46).   

 

3.4 Transkribering 

Vid transkriberingen har vi tagit hjälp av transkriberingsmetoden som beskrivs i kapitlet 

Analys av samtal av Ulla Moberg i Metoder i kommunikationsvetenskap (2010). Förvisso rör 

kapitlet till stor del samtalsanalys och hur man ska gå till väga vid en sådan, men 

transkriberingsmetoden är ändå giltig i vårt fall, med tanke på att vår undersökning gäller det 

talade ordet. Moberg beskriver hur en transkribering ska göras så att den som läser ska kunna 

”ta ställning till om tolkningen av de fenomen som diskuteras är rimlig” (2010: 200). Hon 

menar att en transkribering vid varje ny avlyssning kan leda till korrigeringar, och att man ska 

vara medveten om detta. Den blir aldrig perfekt (2010: 200). Vi inspirerades av Mobergs 

metod, men utvecklade en egen transkriberingsnyckel, och valde att inte skriva om det vi 

hörde till skriftspråk. Vid egennamn använder vi stor begynnelsebokstav men vi har i övrigt 

inte punkterat texten. Vi valde istället att så noggrant som möjligt skriva ned vad som sägs 

enligt hur det låter. Detta gör att transkriberingarna inte är grammatiskt eller stavningsmässigt 

korrekta. Detta för att komma så nära ljudspråket som möjligt. En lista över 

transkriberingsnycklarna återfinns i Bilaga 2. Under transkriberingen noterade och antecknade 

vi olika aktörer, såsom sändare, intervjupersoner reportrar samt deras kön. Vi noterade även 

olika sorters presentationstyper såsom inslag, telegram och illar.  



 

  19 (69) 
 

 

3.5 Urval 

P3 Nyheter sänder varje vardag, varje heltimme mellan klockan 07.00 och 18.00. Ekot å andra 

sidan sänder sju dagar i veckan, minst en gång i timmen. Både P3 Nyheter och Ekots 

nyhetssändningar från minst en månad tillbaka finns att tillgå i lyssnararkivet på 

sverigesradio.se. Där finns alla sändningar att lyssna på och ett urval att ladda ner som Mp3-

fil. I vårt fall fanns inte alla önskade sändningar att ladda ner så vi nyttjade vår dators egen 

inspelningsfunktion för att spela in de så kallade streamade sändningarna och på så sätt få en 

ljudfil som kunde sparas.  

Ganska snart fattade vi beslutet att låta urvalet utgå från en så kallad syntetisk 

vecka. Man utgår då från till exempel måndag den första veckan, tisdag nästa vecka och 

onsdag veckan efter det och så vidare. På detta sätt kunde vi få ett urval utan för mycket 

inverkan från oss själva och samtidigt kunde vi undvika att välja sändningar med samma 

sändare, även kallad nyhetsuppläsare. Ursprungstanken var att analysera tre sändningar av 

vardera nyhetsprogram, sammanlagt sex stycken. Tack vare den syntetiska veckan hade det 

varit lätt att utöka urvalet vid behov av större analysmaterial. Vi hade i sådant fall gjort nästa 

urval från torsdagen vecka fyra. För att göra undersökningen relativt aktuell satte vi den första 

urvalsveckan tre veckor tillbaka i tiden. Följaktligen skulle därmed vår första sändning väljas 

ur tablån för måndag vecka 42 2011.  

  I vårt urval fick vi påminna oss om att utgå från lyssnarens perspektiv. Vårt mål 

var att påvisa vilka skillnader det blir i vad man får för nyheter beroende på vilken kanal man 

väljer att lyssna på vid en given tidpunkt. Med det i åtanke återstod inget annat än att välja 

sändningar som har sänts samtidigt. Ekot sänder dygnet runt och P3 Nyheter mellan klockan 

07.00 och 18.00 så för att ge sändningarna så bra spridning som möjligt över dagen fick vi 

utgå från den sistnämndas tablå. I största möjliga mån ville vi att sändningarna skulle vara 

lika långa varpå tidpunkterna för Dagens Eko kvart i fem och det längre lunchekot genast 

kunde uteslutas. Vid sändningarna mitt på dagen kunde vi inte finna två helt lika långa 

sändningar. Det närmaste vi kom var två minuter för P3 Nyheter, respektive tre minuter för 

Ekot. Vid valen av tidpunkt kunde vi också undvika att välja sändningar med samma sändare. 

Detta för att få variation, och för att vi inte var intresserade av att undersöka en enskild 

sändare. Den tidigaste sändningen med lika sändningstider inföll klockan 9.00 och den 

senaste klockan 18.00. Följande sändningar har valts ut för analys: 
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Vecka 42: måndag 17 okt 09.00   Ekot 3 min 2 sek  

     P3 Nyheter 3 min 

Vecka 43: tisdag 25 okt 14.00     Ekot 3 min 2 sek 

    P3 Nyheter 2 min 

Vecka 44: onsdag 2 nov 18.00     Ekot 3 min  

    P3 Nyheter 3 min 

 

3.6 Avgränsningar 

I vår analys av Ekots och P3 Nyheters nyhetssändningar väljer vi att begränsa oss till två olika 

analysmetoder. Begriplighetsanalysen är vår huvudsakliga analysmetod med vilken vi 

undersöker och jämför respektive programs begriplighet. För att kunna iaktta övriga 

skillnader mellan de båda nyhetsprogrammen, som disposition, tilltal och ämnesval använder 

vi textanalys. En god metod för att undersöka enkelriktad kommunikation och tilltal kan vara 

retorikanalys. Men med tanke på att vi fann adekvata forskningsinstrument i ovan nämnda 

analysmetoder och då retoriken inte var vårt huvudämne valde vi att utesluta retoriken som 

analysmetod. En del i textanalysen går ut på att bestämma textens genre men då vi uteslutande 

arbetar med nyhetstexter från radio är genren för alla texter redan klargjord, därför behandlar 

vi inte detta närmre.        

 P3 har sedan en tid tillbaka utökat sin nyhetsproduktion med en kanal som heter 

Alltid nyheter. Den sänds dygnet runt på webben med nyheter som enda innehåll. Även om 

det är en del av P3:s nyhetsproduktion ser vi inte närmare på Alltid nyheter då vi utgår från de 

nyheter som finns tillgängliga via FM-sändningar och som kommer Sveriges Radio-lyssnaren 

tillhanda minst en gång i timmen oavsett vilket program hon lyssnar på. Både Ekot och P3 

Nyheter publicerar även sina nyheter i textform på webben. Även dessa utesluter vi från vår 

analys då vi enbart är intresserade av nyheterna som förmedlas via radion.  

  I våra tabeller över sändningarnas innehåll och disposition (som finns under 

bilagor) är de redovisade tiderna för presentationstyperna inte exakta. Det beror på att vi i 

tabellerna har uteslutit att räkna med pauser och eventuella ljud. Dessutom har vi vid 

mätningarna avrundat till närmsta hela sekund. Det kan sammantaget göra att en diskrepans 

på några sekunder kan uppstå när man räknar ihop summan av alla tider. Men tiderna behöver 

inte vara exakta för vår analys. De finns till för att ge ett ungefärligt begrepp om 

tidsdisponering per ämne och presentationstyp.  

  Vissa av transkriberingarna från Ekots sändningar (Bilaga 2) benämns som 
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Ekonyheter och andra som Ekot. Detta beror på att programmen benämns olika på hemsidan 

från vilken vi hämtade sändningarna. Vi vill understryka att detta inte innebär någon skillnad 

på program eller innehåll. 

 

4. Analys  

 

4.1 Måndag 17 oktober 09.00 

 

4.1.1 Textanalys P3 Nyheter 

 Utformning 

Sändningen är cirka tre minuter lång och börjar med ett löp där sändaren kort presenterar två 

av de fyra nyheter som ska tas upp i nyhetssändningen. EU vill få bättre koll på 

tvångsutvisningar åå Samsung å Apple fortsätter strida” är den mening som lyssnaren möts 

av. Det är givetvis omöjligt att säga vad som väcker en lyssnares intresse, för det som 

intresserar någon kanske är helt egalt för någon annan. Men P3 har iallafall med den andra 

meningen gjort en viss dramatisering. Man kan gissa att en strid känns mer spännande än att 

säga att rättsprocessen mellan två teknikföretag fortsätter. I det avseendet är löpet lyckat. Man 

har då kanske dessutom fångat in en teknikintresserad lyssnare. Sändare berättar efter löpet 

vad klockan är. Bippljud markerar när man i sändningen byter ämne. Sändningen avslutas 

med att sändaren förklarar att det var nyheterna och säger sitt namn för att markera att nu är 

sändningen slut: ”de var P3 Nyheter / me Mikael Klintewall”.  

 Ämnesval 

Fyra ämnen tas upp under denna sändning. Det som toppar sändningen är ett inslag som 

handlar om att Frontex, EU:s gränskontrollmyndighet, vill ha mer insyn vid utvisningar. P3 

Nyheter har gjort ett inslag på nyheten som tar upp lite mer än hälften av sändningen. Men 

inslaget kan anses vara kluvet – dels handlar det om demonstrationer i samband med 

tvångsavvisningar, och dels om att Frontex vill ha observatörer på flygplan med 

tvångsavvisade. Inslaget har en dramatiserad del där man hör rop från demonstranter, och en 

kvinnlig demonstrant får uttala sig. Det här kan ses som exempel på dramatisering, som 

Bourdieu beskriver. Man söker efter det sensationella och spektakulära i en nyhet; ”[...]in 

doing so, it exaggerates the importance of that event, its seriousness and its dramatic, even 

tragic character” (2011:19).  För att nyheten ska bli mer spännande lägger man in dramatiska 

drag som demonstrationsrop. Det kan både tolkas som att de därmed egentligen gått från 
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ämnet Frontex, vilket enligt vår begriplighetsanalys förvirrar lyssnaren. Det kan dock också 

vara så att det den kvinnliga demonstranten säger illustrerar Frontex behov av insyn; ”det sker 

oftast mitt i natten / dom tvingas bindas å dom får ha spottluva domöh blir väldigt hårt 

behandlade av polisen”.  

 Nästa nyhet handlar om en upphovsrättslig strid mellan Samsung och Apple 

gällande Apples senaste mobiltelefon, men P3 Nyheter nämner också tidigare bråk mellan de 

två företagen. Det här skulle kunna tolkas som att P3 Nyheter antar sig ha lyssnare som är 

teknikintresserade. Man skulle också kunna anta att delar av P3 Nyheters målgrupp har en 

liknande produkt i sin ägo. Man kan ifrågasätta vilket nyhetsvärde denna information 

egentligen har för någon annan än för den teknikintresserade. Rättstvister mellan stora 

teknikföretag kan tänkas beröra ingen annan än vederbörandes kunder. Att man trots detta 

bedömer att nyheten är av värde för lyssnaren kan ses som ett tecken på målgruppsanpassning 

till dessa lyssnare från P3 Nyheters sida.  

Det tredje ämnet berör att Håkan Juholt ska försöka återfå förtroende för sig och 

sitt parti efter den skandal som inträffat veckan innan. Det är intressant att se P3 Nyheter ta 

upp politik, som enligt Bourdieu är ett av de ämnen som ofta blir åsidosatta, eftersom det 

anses som tråkigt (2011: 3). När P3 Nyheter väl tar upp ämnet i vårt analysmaterial så gör de 

det när det handlar om en skandal.  

Den fjärde nyheten, som ägnas minst tid, gäller att en fyraårig pojke har hittats 

död i Ljungby och att en förundersökning om mord har inletts. Enligt vår tolkning är detta en 

uppföljningsnyhet eftersom lika stort fokus läggs på upphittandet av pojken som på att polisen 

nu ska inleda en förundersökning. Användningen av ordet nu innan informationen om polisen 

antyder att just den informationen är det som är det nyaste i nyheten. Enligt Bourdieu kan 

uppföljningar vara ett tecken på ”mental closure” hos journalister (2011: 25). Men eftersom 

man i det här telegrammet tydigt förklarar vad som hänt så kan ”mental closure” uteslutas.  

 Tilltal  

Sändaren i den här sändningen är en man som talar med ett lågt röstläge. Han tilltalar inte 

lyssnaren direkt med du, ni eller med uppmaningar. De nyheter han presenterar är i viss mån 

dramatiserade och anpassade till målgruppen för att roa lyssnaren och väcka hennes intresse, 

enligt vår analys. Det gör att vi väljer att tilldela sändaren rollen kompis, trots att han inte 

direkt tilltalar lyssnarna. I sändningen förutsätts att lyssnaren har förkunskaper om diverse 

teknikbegrepp, som surfplatta, iphone och smartphone. Man skulle kunna tänka sig att P3 

Nyheter anser att deras unga lyssnare inte behöver någon förklaring av dessa begrepp, kanske 

är detta antagande ett tecken på målgruppsanpassning.   
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 Ordval 

Ordvalen i den här sändningen är relativt blandade. Å ena sidan väljer sändaren att säga att 

Frontex vill ha koll, vid ett annat tillfälle sägs Frontex vilja ha insyn. Man skulle kunna säga 

att de blandar ett mindre formellt med ett mer formellt språkbruk. Det är intressant att notera 

hur P3 Nyheter vid den nyhet som handlar om en myndighet blir mer byråkratiska i sitt språk.  

Vid två tillfällen kan ordvalen tyda på försök till dramatisering. Det är när ordet strid används 

vid nyheten om Samsung och Apples rättsliga oenigheter och när ordet skandal används vid 

nyheten om Håkan Juholt. Orden skulle kunna anses ha en dramatisk klang. Valet av dessa 

ord är ett exempel på dramatisering i sändningen, om man ska tro McQuail (2010:124). 

 Aktörer 

Den första aktören vi stöter på i denna sändning är sändaren som presenterar sändningen och 

de olika inslagen. Som intervjupersoner har P3 Nyheter valt ut en demonstrant som 

presenteras som ”Kim”, utan efternamn, och aktivist. Senare i samma inslag intervjuas Sören 

Clerton via telefon. Han presenteras med för- och efternamn och med sitt yrke som chef för 

rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet. Han får svara på följdfrågor. Det är anmärkningsvärt 

att man inte har kontaktat någon från Frontex, trots att mer än halva nyhetssändningen handlar 

om Frontex. Håkan Juholt är också en intervjuperson i den här sändningen trots att påan visar 

att intervjun inte är gjord av redaktionen själv: ”å såhär sa han själv i SVTs morronsoffa ida”.  

 

4.1.2 Begriplighetsanalys P3 Nyheter 

I den första nyheten säger sändaren att: ”EU vill få bättre koll”.  Koll kan anses vara ett 

vardagligt uttryck. Ett vardagligt språkbruk är ofta att föredra ur ett begriplighetsperspektiv då 

det har mer vardagsanknytning än de mer abstrakta orden (Findahl, Höijer 1984:61) som 

insyn och öppenhet som används senare i inslaget. Här går man alltså från det informella 

språkbruket till det mer formella vilket kan anses som ett pedagogiskt grepp. P3 Nyheter 

förklarar att Frontex är EU:s gränskontrollmyndighet men inte vad Frontex faktiskt gör. 

Frontex upprepas i inslaget fem gånger. Två av gångerna kompletteras det med det 

förklarande ”EU:s gränskontrollmyndighet”. Frontex är alltså ett av de ord som upprepas flest 

gånger i inslaget, och enligt Findahl och Höijer är begrepp som upprepas, i det här fallet 

Frontex, det som lyssnaren lättast kommer ihåg (Findahl, Höijer, 1984: 38). I inslaget används 

ljudeffekter av demonstrationer och vi får veta av reportern att det låtit såhär i ett års tid 

utanför tre flyktingförvar i landet. Vi får inte veta var just de demonstrationer som vi får höra 

har spelats in men det berikar inslaget med associationer. Dock har det sista som sägs innan 
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dessa ljud hörs inget alls med demonstrationer att göra. Det blir ett problem i orsakskedjan – 

början orsakar inte utvecklingen och därmed blir det ett hack i sammanlänkningen (1984: 30). 

Det är problem i sammanlänkningen på flera andra håll i inslaget: hela delen som handlar om 

demonstrationer har egentligen inget med påan att göra; det är först när chefen för 

rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet presenteras som man åter kommer in på ämnet, att 

Frontex vill ha insyn vid tvångsutvisningar. Man kan tolka det som en avvikning från vinkeln, 

att P3 Nyheter tillfälligt bytt ämne för att sedan återkomma. Det ger ett relativt stort avbrott i 

orsakskedjan. Det innebär att förståelse kan gå förlorad – lyssnaren måste fundera på hur de 

olika delarna hör ihop och vad som har med vad att göra (1984: 30). Det kan dock också 

fungera som en berikande illustration av vad flyktingarna går igenom vid en utvisning, vilket i 

så fall skulle vara positivt för förståelsen (Höijer, Findahl, 1984: 17). 

 Den andra nyheten är ett telegram med enkel meningsbyggnad och rak ordföljd. 

Ingen förklaring ges till vad varken smartphones eller surfplattor är. Vi får veta att Samsung 

försöker stoppa försäljningen av konkurrentens nya iphone och orsaken är att den ska göra 

intrång på deras patent. Orsakskedjan är inte rak men sammantaget finns alla delar med vilket 

borde bidra till god förståelse. Telegrammet berikas i form av att platser som Australien och 

Japan nämns. När platser redovisas i samband med olika händelser blir platserna enligt Höijer 

och Findahl det som lyssnaren minns lättast (Höijer, Findahl, 1984: 17). 

 I den tredje nyheten, också ett telegram, får vi ingen förklaring till vad sändaren 

menar med förra veckans skandal. Det är dock ingen tvekan om att betydelsen är negativ, 

skandal är inget tvetydigt ord och skulle förmodligen inte användas i positiva bemärkelser. 

Lite krångligt blir det när vi får höra om partiledarens schema. Rytmen är hackig i meningen  

” Juholt kommer bland annat träffa partidistrikten i Stockholm, allmänheten, facken å besöka 

ett medlemsmöte”, vilket är negativt för förståelsen (Findahl, Höijer, 1984: 62). Dessutom är 

orden i sig något abstrakta och bidrar inte direkt till att meningen blir lätt att minnas. P3 

Nyheter använder sig i inslaget av uttrycket ”SVTs morronsoffa”. Hur många som förstår vad 

exakt de menar, kan man bara spekulera om. Det förblir oklart i vilken kanal och i vilket 

program citatet från Juholt är taget. 

 I nästa telegram vinklar P3 på att en förundersökning om mord ska inledas efter 

att en 4-årig pojke har hittats död i Ljungby. Det nämns att han försvunnit från en lekplats och 

i andra meningen nämns att polisen nu har inlett en förundersökning om mord. Här har vi en 

väldigt rak och tydlig orsakskedja som underlättar förståelsen för lyssnaren (Findahl, Höijer 

1984: 30).  
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4.1.3 Textanalys Ekot 

 Utformning 

Ekots måndagssändning är ungefär tre minuter lång. Sändningen inleds typenligt med att 

sändaren berättar vad klockan är och att det är dags för Ekonyheter. Sändningen avslutas med 

att sändaren säger vad programmet heter, för att sedan nämna sitt eget namn ”Ekot / Folke 

Vaxin”. Förutom den korta ljudslinga som inleder sändningen används inte några andra 

ljudsnuttar, varken emellan nyhetsinslagen eller vid sändningens slut.  

 Ämnesval 

Sändningen inleds och toppas med en nyhet baserad på en rapport som en sociologiprofessor 

har utfört till socialförsäkringsutredningen. Enligt telegrammet visar undersökningen att 

svenskarnas förtroende för socialförsäkringssystemet har minskat samtidigt som förtroendet 

för sjukvården och barnomsorgen har ökat. Vi får slutligen höra att 3800 personer har 

tillfrågats i rapporten. Det är alltså denna nyhet som redaktionen toppat med, och kan anses 

som det som är viktigast att publiken får höra. I ett målgruppsperspektiv är det ett val som 

speglar tanken att nyheten ska beröra alla oavsett ålder. Vår begriplighetsanalys visar dock att 

telegrammet är fullt av abstrakta begrepp, med vilket tanken att toppnyheten ska fånga 

intresse och locka till vidare lyssning går något förlorad. Å andra sidan går detta emot den 

tendens som Pierre Bourdieu beskriver där medier räds att behandla ämnen som skulle kunna 

uppfattas som tråkiga (2011:3). Telegrammet kan anses vara varken särskilt eggande eller 

iöronfallande men är informativt – svenskarna tappar förtroendet för ett myndighetssystem 

samtidigt som de känner ökat förtroende för ett annat. Myndigheter, och i synnerhet 

vårdmyndigheter, kan anses beröra alla svenskar.  

 Nästa telegram handlar om att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex kräver att 

Sverige ska öka öppenheten och insynen vid tvångsutvisningar av asylsökande. Telegram 

nummer tre handlar om att polisen inleder en förundersökning om mord på den 4-åring som 

hittats död i Ljungby kvällen innan och sedan väljer Ekot att berätta vem som valts till 

socialisternas kandidat i vårens presidentval i Frankrike.  

 Mest tid i sändningen tillägnas nyheten att en advokat har avlidit, 89 år gammal. 

Detta framförs i sändningens enda inslag. Innan sändningen avslutas får lyssnaren en chans att 

höra hur vädret blir under dagen. Att en så stor del av sändningen tas upp av telegram är 

anmärkningsvärt. Det finns ingen del som lättar upp, eller något illustrerande ljudklipp. En 

överslagsräkning visar att Ekot har valt att ge inslaget om den avlidne advokaten mer än fyra 

gånger så lång tid som resterande ämnen var för sig. 
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 Tilltal 

Sändaren talar aldrig direkt till sin lyssnare, han tilltalar aldrig lyssnaren med du, ni eller med 

en uppmaning. Sändaren, i detta fall en man, talar lugnt och tydligt med ett lågt röstläge. I och 

med att sändaren väljer att presentera nyheter som skulle kunna uppfattas som ”tråkiga” visar 

han att han prioriterar information framför underhållning. Detta i kombination med att han 

inte talar direkt till lyssnaren gör att han faller in under rollen vi kallar för lärare. 

Sändningen förutsätter att lyssnaren har förkunskaper om vad socialförsäkringssystemet är. 

Detta skulle kunna vara ett tecken på att Ekot vänder sig till något äldre lyssnare, i alla fall till 

dem med anledning att ha dessa förkunskaper. Som ung har man kanske inte ännu varit i 

kontakt med socialförsäkringssystemet då man kanske ännu inte varit så länge på 

arbetsmarknaden. Ett alternativ, för att undvika att förlora sina lyssnare, vore att kort förklara 

vad socialförsäkringssystemet är, vilket redaktionen dock väljer att inte göra. Rollen lärare i 

denna bemärkelse förutsätter alltså inte att sändaren är redo att erbjuda sina lyssnare den 

information de kanske saknar för att till fullo kunna tillgodogöra sig sändningen.      

 Ordval 

Denna sändning innehåller överlag inte så många ord som kan betraktas som svåra eller 

obekanta men inte heller är språkbruket att anse som vardagligt. Ett exempel är att 

substantivet mödrar används istället för mammor, ett språkbruk som kan tyckas vara formellt 

men som inte torde vara obegripligt. Flera exempel är uttryck som drev mål och förde talan. 

Man kan anta att innebörden inte är svår att begripa, samtidigt som språket tydligt skiljer sig 

från hur det kan antas låta i en vardagssituation då det är juridiska begrepp. Då Ekot pratar om 

Frontex används de kanske något abstraktare begreppen som insyn och öppenhet.  

 Aktörer 

Den manliga sändaren är den klart största aktören i sändningen då den består till stor del av 

telegram. De två intervjupersoner som valts till sändningen är dels Leif Silbersky i egenskap 

av kollega till advokat Henning Sjöström och dels Ann Ramberg som ordförande för 

advokatsamfundet. Annika Degreus är reporter i inslaget. Sammanlagt hörs således fyra röster 

i denna sändning. 

 

4.1.4 Begriplighetsanalys Ekot 

Det första telegrammet har på ett vis två vinklar av till synes lika stort värde. Ekot valde här 

att vinkla på att förtroendet för socialförsäkringssystemet har minskat kraftigt under de 

senaste tio åren. I en bisats nämner de sedan att förtroendet ökar för sjukvården och för 
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barnomsorgen. Socialförsäkringssystemet skulle kunna klassas som ett byråkratiskt ord. Det 

är ett abstrakt begrepp som kan anses sakna vardagsanknytning för vissa och någon 

konkretisering ges inte. Barnomsorgen och sjukvården är dock något konkretare, de flesta 

människor kan förmodligen anknyta till det, vilket bidrar till lättare förståelse. De flesta barn 

har på något sätt tagit del av barnomsorg och nästan alla har någon gång haft kontakt med 

sjukvården. Som radiolyssnare har man till skillnad från tidningsläsare inte tid att stanna upp, 

gå tillbaka, och läsa igen om något upplevs oklart (Höijer, Findahl 1984:54). Med det i åtanke 

skulle den första satsen kunna ge upphov till vad Findahl och Höijer kallar blockering: 

”svenskarnas förtroende för socialförsäkringssystemet har minskat kraftigt under dom senaste 

tio åren / men samtidigt ökar förtroendet för sjukvården å för barnomsorgen / det visar 

sociologiprofessor Stefans Vallforss rapport till socialförsäkringsutredningen”. När ett 

obekant ord dyker upp i en mening stör det inte bara förståelsen av meningen där ordet finns 

utan även meningen före och efter (1984:60). Lyssnaren riskerar alltså att gå hela nyheten om 

intet om hon inte fullt begriper det som sägs i inledningen. Enligt Findahl och Höijer är det 

viktigt med sammanlänkning för att lyssnaren ska förstå en innebörd. Upprepningar hör hit. I 

detta telegram görs inga upprepningar och det finns då risk för att lyssnaren blandar ihop 

informationen. Om det i slutändan blir oklart vilket som har ökat i förtroende och vad som har 

minskat har nyheten helt tappat sitt syfte.  Här ges heller inga orsakssamband, den ena 

utsagan leder inte till den andra. Det gör att lyssnaren själv måste komma fram till en 

sammanlänkning mellan de olika informationerna. En textförståelse bromsas upp när 

sammanlänkningen är oklar, och ”ju mer en text underlättar sammanlänkningen desto lättare 

är det att förstå texten ” (Findahl, Höijer, 1984:50).  

 Nästa nyhet är även det ett telegram. Frontex är ett namn på en myndighet som 

förmodligen inte alla känner till. Ekot läser EU:s gränskontrollmyndighet, Frontex, vilket ger 

en förklaring direkt i inledningen av telegrammet. Telegrammet börjar med något 

byråkratiska och abstrakta ord men det konkretiseras redan i nästa mening; ”bland annat ska 

oberoende observatörer finnas på plats på flyktingförvaren och ombord på flygplanen”. 

Sammanlänkningen och orsakskedjan i det här telegrammet är relativt tydlig. Frontex vill ha 

mer insyn kring utvisningar – alltså kommer det finnas observatörer på planen. Den ena 

meningen leder direkt till den andra, vilket är något som gör det lättare för lyssnaren att ta till 

sig informationen eftersom sammanlänkningen redan är gjord (Findahl, Höijer, 1984:50).  

 Den tredje nyheten, även det ett telegram, börjar med bisats och tidspreposition; 

”Efter att […]”. Den viktigaste informationen kommer alltså först i slutet på första meningen. 

Vinkeln är att polisen har inlett förundersökning om mord. För att lyssnaren ska förstå, även 
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om hon inte känner till händelsen, placerar man in henne i handlingen genom att inleda med 

”Efter att en fyraårig pojke igår kväll hittades död i Ljungby har polisen nu inlett en 

förundersökning om mord”. I telegrammet skulle man kunna säga att orsakskedjan är bak och 

fram (Findahl, Höijer, 1984:32). Men lyssnaren får ändå reda på handling och orsak, så det är 

möjligt att den omvända orsakskedjan inte påverkar lyssnarens förmåga att ta till sig 

informationen. Telegrammet är berikat med begrepp med vardagsanknytning, som till 

exempel substantivet lekplats. Hela den korta återgivningen av händelseförloppet är konkret, 

men ändå sparsamt återgiven och kan tänkas ge lyssnaren all bakgrundsinformation den 

behöver för att förstå nyheten om förundersökning. Man har också i telegrammet berikat med 

en platsangivelse, som dock ändå får sägas vara något vag. Man säger att pojken hittades död 

i Ljungby, men inte var Ljungby ligger (t.ex. i Småland, i Kronobergs län, några mil väster 

om Växjö et cetera). Men det är ändå två tydliga platsupprepningar i ett relativt kort telegram 

som kan hjälpa lyssnaren att minnas informationen (Höijer Findahl 1984:66). 

 Det fjärde telegrammet handlar om att förberedelserna för en fångutväxling 

mellan Israel och Palestina fortsätter inför morgondagen. Den är platsberikad; Negevöknen 

nämns. Dock ges ingen förklaring var öknen ligger eller till vilket land öknen tillhör. 

Intressemässigt kan man diskutera huruvida det är relevant att nämna namnet på öknen men 

ur ett begriplighetsanalytiskt perspektiv är det positivt. Det är också siffror med i 

telegrammet, flera hundra palestinier ska bytas mot en israel. De berikar telegrammet med en 

association som ger en bild av hur flera hundra palestinier anses vara ett jämlikt byte mot en 

enda israel. Palestinierna är en namnlös massa, israelen namngiven. Rent begriplighetsmässigt 

är sammanlänkningen ändå relativt rak. Förberedelserna fortsätter – imorgon ska 

fångutväxlingen ske. Det saknas dock bakgrundsinformation – vem är Gilhad Shalit, och 

varför är han så viktig? Det är avgörande information som saknas för full förståelse av 

händelsen.  

 Den femte nyheten är ett mycket kort telegram som består av en enda mening:” i 

Frankrike valdes igår / François Hollande till socialisternas kandidat i de presidentval som ska 

hållas i april”. Informationen kan anses sakna vardagsanknytning för många lyssnare. Orsak, 

bakgrund och ytterligare information saknas. Inte heller ges några argument för att nyheten 

ska betraktas som viktig eller betydelsefull för lyssnaren. Vem är François Hollande? Vad vill 

socialisterna? Är det ett uppseendeväckande val av presidentkandidat? Den lyssnare som inte 

är insatt i den franska politiken saknar den förförståelse som krävs för att nyheten ska vara 

värd att ta till sig. För dessa personer är nyheten inte att betrakta som kulturellt välbekant, 

vilket är viktigt för hågkomst och förståelse (Findahl och Höijer 1984:27). Namnet är 
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franskklingande, upprepas inte och telegrammet ger därför få chanser till hågkomst. 

Berättelser med välbekant innehåll minns man lättare vilket är ett argument för att detta 

telegram inte kommer att stanna i alltför många lyssnares minnen (1984:22). 

 Sist kommer den längsta nyheten, i form av ett inslag. Henning Sjöström 

namnges och betitlas som advokat. Leif Silbersky nämns som kollega men det är Sjöströms 

namn som hörs precis före illen. Detta skulle, för den som inte lyssnar väldigt uppmärksamt, 

kunna tolkas som att det är Sjöström vi får höra, vilket skulle kunna vara förvirrande – 

Sjöström som pratar om Sjöström. Silbersky förklarar att det är sorgligt med kollegans och 

mentorns död. Efter det berättar reportern att Sjöström drev neurosedynmålet på sextiotalet. 

En viss förklaring ges – barn blev skadade efter att mödrar tagit läkemedlet neurosedyn under 

graviditeten, men vilka skador som barnen fick anges inte, inte heller hur omfattande 

problemet var. I inslaget berättas sedan om ett annat känt mål där Kurt Haijby utpressade den 

dåvarande kungen. Det sägs att Sjöström under en tid uteslöts ur advokatsamfundet men ingen 

orsak ges till detta. Han återupptogs som medlem igen men det får man inte heller någon 

förklaring till. Advokatsamfundet ordförande gör endast ett uttalande om att Sjöström var 

kontroversiell men mångfacetterad. En lucka går att finna i orsaksförklaringen till advokatens 

död. Ingenstans får vi veta varför advokaten dog. Möjligtvis anser Ekot att det är underförstått 

att advokaten dog av ålder. Underförstådda antydningar är dock en av de begriplighetsbrister 

som Findahl och Höijer vill höja ett varningens finger för (1984:170). Det finns ingen 

sammanlänkning i den information som ges annat än att allt handlar om en och samma 

person. Vi får sammantaget veta flera olika saker som han gjort under sitt yrkesliv men allt 

kan ses som ganska lösryckt och sakna djupare syfte. Det som nämns om neurosedyn har 

ingen koppling till Kurt Haijby och det fallet i sin tur ger ingen förklaring till att Sjöström 

uteslöts ur förbundet. Här finns alltså inga klara orsakskedjor och sammanlänkningarna är 

obefintliga. Sammanlagt nämns advokatens namn sex gånger. Det kan tyda på att han är det 

allra viktigaste i nyhetsberättelsen och ska man tro Findahl och Höijer bidrar detta till att 

namnet i sig blir den information som lyssnaren tar med sig efter lyssningen (1984:39).  
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4.2 Tisdag 25 oktober 14.00 

 

4.2.1 Textanalys P3 Nyheter 

Utformning 

Sändningen inleds med några sekunders ljud som signalerar till lyssnaren att 

nyhetsprogrammet börjar. Den kvinnliga sändaren läser upp ett löp där hon kort nämner två 

nyheter; ”Bäbis räddad ur rasmassor å kameraövervakning i Malmö”. De ofullständiga 

meningarna till trots, som kan anses vara stackatoartade, kan man nog anta att löpet väcker 

intresse. Sändaren använder en dramatisk ton, har personifierat en nyhet med en bebis och tar 

upp ett ämne som kan anses vara kontroversiellt, kameraövervakning. Den dramatiska tonen 

överges senare i sändningen, och vi kan anta att tonläget skruvades upp för att fånga 

lyssnarens intresse. På det sättet är också tisdagens löp lyckat. Sändningen består av 

sammanlagt ett inslag och två så kallade illade telegram. Vid de illade telegrammen inleder 

sändaren med att läsa upp påan varpå rösten från en intervjuperson hörs. Mellan varje nyhet 

hörs korta ljudslingor som för att markera att ett ämne är avklarat och att det är dags för nästa. 

Sändningen avlutas med att sändaren berättar vilket program som har hörts och vad hon själv 

heter. 

Ämnesval 

Sammanlagt tas tre ämnen upp i denna sändning. Den första nyheten, som toppar sändningen, 

är ett inslag om att Malmöpolisen ska använda kameraövervakning under en månads tid i en 

del av Malmö stad. Man skulle kunna tycka att kameraövervakning som metod för att stoppa 

gängkriminaliteten är ett allmängiltigt problem och som berör de flesta medborgare i Sverige. 

Men när man ser till hur många som direkt berörs av händelsen är täckningen mycket liten då 

det endast gäller en specifik stadsdel i Malmö. Nyheten är den kortaste av alla nyheter men 

redaktionen anser ändå att den är värd att toppa sändningen med. Målgruppsmässigt är det 

svårt att se en koppling mellan kameraövervakning och ungdomars intresse. Kanske ligger det 

här ett implicit och underliggande budskap att det är unga människor som i själva verket 

ligger bakom den nämnda gängbrottsligheten. Eventuellt går det här också att finna en 

föreställning om att nyheten i själva verket handlar om att samhället alltmer närmar sig ett så 

kallat storebrorssamhälle där människors privatliv exponeras till förmån för polisens arbete. 

Och detta skulle i så fall vara en åsikt som främst delas av de unga medborgarna i landet. Men 

om man ser till att P3 Nyheter ska göra nyheter, alltid med ett ungt perspektiv, så kan man 

anse att en intervju med en berörd person skulle vara mer på sin plats än ett samtal med 

inblandade poliser.  



 

  31 (69) 
 

 Nästa ämne är jordbävningen i Turkiet. Det redogörs kort för hur många som 

har dött och sedan personifieras inslaget med att man berättar att vissa, däribland en två 

veckor gammal bäbis, har hittats vid liv. Man berättar om bebisen som dragits levande ut ur 

rasmassorna och att man nu också letar efter barnets mamma och en annan släkting. Det är 

ingen tvekan om att jordbävningen har berört och drabbat tusentals i Turkiet och precis som 

McQuail skriver så drar både samhället och medierna hela tiden mot individen. Genom att 

göra den här förenklingen, att fokusera på två personer istället för tusen, blir nyheten lättare 

att ta till sig. Men resultatet av denna förenkling blir också att det som i slutändan blir kvar att 

ta till sig, är betydligt trivialiserat (2010: 124).  

 Nästa nyhet handlar om ett nytt inlägg på P3 debatt, denna gång om genus och 

mode. I inlägget hörs en privatperson som anser att män inte har anpassat sig till typiskt 

kvinnliga kläder på samma sätt som kvinnor har anpassat sig till manligt mode.  

Tilltal 

Sändaren talar med en rättfram och tydlig ton. Hon har en extra dramatisk ton när hon läser 

upp löpet för att sedan sänka röstvolymen något efter att den första nyheten är över. Ingen 

nyhet i sändningen är att definiera som ren och skär underhållning men då sändaren har ett 

direkt tilltal till publiken, vågar nämna intervjuperson vid förnamn och undviker byråkratiska 

ord är sändaren att definiera som kompis. Det hela sista inslaget i sändningen handlar om ett 

nytt inlägg som kommit till P3 debatt. Inslaget avslutas med att sändaren direkt talar till 

lyssnaren genom att berätta för henne vad hon kan göra och vart hon ska vända sig för att höra 

mer. Lyssnaren tilltalas med du och innan sändningen är över avslutar sändaren med att 

personifiera sig själv med att säga: ”de va pe tre nyheters tvåsändning me mig / Ellen 

Andersson”. P3 debatt som ämne torde i sig vara en anpassning till kanalen något mer än till 

lyssnaren själv. Det är inte sannolikt att någon annan nyhetssändning än den i P3 skulle ta upp 

P3 debatt som nyhetsunderlag. Var nyhetsvärdet ligger i inlägget kan man ifrågasätta, kanske 

har inslaget inte ett större syfte än att uppmana till interaktion med lyssnaren. I det fallet 

handlar nyhetssändningarna i P3 inte bara om att förse lyssnaren på andra sidan 

radioapparaten med relevant och aktuell information, utan vad man vill ha är lyssnarens tid 

och kommentarer i gengäld. I det fall att lyssnaren inte redan är en van P3-lyssnare finns det 

risk att hon utesluts när ingen förklaring ges vad P3 debatt är för något, inte heller vad det går 

ut på. Det till synes oskyldiga ordet men i början på utrikesreporterns prata från Turkiet 

avslöjar ett klaffel. Förmodligen var tanken att påan skulle tagit slut redan efter informationen 

om bebisen och hans släktingar som dragits fram levande ur rasmassorna. Då hade reporterns 

fortsättning klaffat korrekt, och sett ut på följande vis: ”enligt räddningsarbetarna håller man 
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nu på att få ut även mamman å en släkting” följt av reporterns prata: ”Men mirakelhistorierna 

blir färre[...]”.  

Ordval 

Sändaren använder sig av talspråk när hon säger stan istället för staden. I löpet väljer sändaren 

att säga det något mer vardagliga bäbis där ord som spädbarn kunde vara ett tänkbart 

alternativ. Detta ordval skulle kunna vara ett medvetet ställningstagande med 

målgruppsanpassningen i åtanke. Enligt P3 Nyheters beställare är anpassning av språket 

välkommet så länge det förblir relevant och lättbegripligt. Ett mål som i detta fall kan anses 

vara uppfyllt. Reportern i Turkiet använder sig av flera storslagna och målande ord som 

mirakelhistorier, livräddning och dramatiska efterskalv. Meningen skänker dramatik men är 

av en språkmässigt ganska omvänd konstruktion. Mer om detta finns att läsa i 

begriplighetsanalysen.   

Aktörer 

Kvinnan som utges för att ha skrivit ett inlägg på P3 debatt nämns först vid för- och 

efternamn och efter sin ill omnämns hon bara vid förnamn. Hon är den enda i denna sändning 

som hörs i egenskap av intervjuperson. Ingen berörd hörs i inslaget om att en del av Malmö 

stad ska kameraövervakas av polisen. 

 

4.2.2 Begriplighetsanalys P3 Nyheter 

I nyheten om att Malmöpolisen ska börja övervaka delar av staden läggs mycket lite energi på 

att förklara problemet. Anledningen till övervakningen sägs vara att komma åt 

gängkriminaliteten. Nyheten börjar med meningen; ” I en månad ska polisen i Malmö nu 

kameraövervaka en del av stan för å komma åt gängkriminaliteten”. Meningen har en rak 

ordföljd och de två satserna är tydligt sammanlänkade. Men efter den här meningen kommer 

en ill, och personen som pratar har inte blivit presenterad utan illen kommer direkt efter den 

inledande meningen. Det här kan förvirra lyssnaren – vem är det som pratar, och varför får 

den här personen prata? Vad ska den här personen prata om? Ett sådant tillstånd av förvirring 

kan ge upphov till vad Findahl och Höijer kallar blockering. De använder begreppet när 

lyssnaren stöter på ett obekant ord, och där lyssnaren i förvirringen över det obekanta ordet 

blockerar både föregående och efterföljande mening. Även om det kan antas att lyssnaren inte 

har stött på något svårt ord i de här delarna av nyheten kan det ändå vara en rimlig tes att den 

förvirring över vem det är som talar skulle kunna ge upphov till en liknande form av 

blockering som ett obekant ord hade gjort (1984: 61). 
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 Den andra nyheten handlar om en jordbävning i Turkiet. Sändaren börjar med 

att nämna en siffra på antalet omkomna; ”Tvåhundrasjuttinie personer har dött[...]”. Hon 

fortsätter sedan med att berätta om en bebis som har klarat sig. Det är en relativt rak 

orsakskedja; så här många har dött, men den här personen har klarat sig. Efter att ha berättat 

om personen som klarat sig går sändaren över till att berätta att räddningsarbetet fortsätter, 

men att det försvåras av kyla. Sammanlänkningen är tydlig. Men här följer sedan en prata som 

en reporter från Ekot har gjort, och som P3 använder sig av. Den första meningen börjar som 

följer; ”Men mirakelhistorierna blir färre när de med nollgradig nattemperatur kritiska 

sjuttiotvå timmarna börjar räknas ner”. Meningen är informations- och bisatstyngd och har en 

upphackad meningskonstruktion. De efterföljande meningarna är liknande: ”därmed övergår 

hjälparbetet i den bergiga å isolerade Vannprovinsen från livräddning (konstpaus) till att bistå 

skadade å hemlösa / i ett arbete försvårat av fortsatt dramatiska efterskalv å / nära nollgradig 

kyla”. Den upphackade meningsstrukturen kan innebära begriplighetshinder för lyssnaren 

(Findahl, Höijer 1984: 121) Resten av pratan är inte bättre ur ett begriplighetsperspektiv. 

Orsakskedjan är inte rak, och sammanlänkningen är undermålig. Förvisso finns det en 

upprepning i pratan, vid två tillfällen nämns att det är nollgradig temperatur. Upprepningar 

kan vara hjälpsamt för förståelsen (Findahl, Höijer, 1984: 39). Men det är tveksamt om just 

informationen att det är nollgradigt är det som kan anses viktigast att lyssnaren tar till sig och 

förstår.  

 Den tredje nyheten i sändningen är en uppmaning till lyssnaren att ta del av P3 

Debatt, ”[...]gå in å kommentera de här inlägget å även lyssna[...]på sveriges radio punkt ess e 

snestreck pe tre nyheter”. Man illustrerar vad programmet kommer att handla om genom att 

använda en ill där kvinnan som gjort ett debattinlägg kort får förklara vad det handlar om. 

Nyheten har en rak orsakskedja, där början leder till utveckling leder till slut, och en god 

sammanlänkning mellan meningarna där den ena meningen på ett naturligt sätt följer den 

andra utan bisatser eller upphackad meningsstruktur (Findahl, Höijer, 1984: 41). Den här 

nyheten bör vara lätt för lyssnaren att ta till sig och förstå. 

 

4.2.3 Textanalys Ekot 

Utformning 

Sändningen börjar med att sändaren berättar vad klockan är och att det här är Ekot. Inga ljud 

används för att markera ämnesbyte. Sändningen innehåller fyra telegram och en sektion med 
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illade telegram på samma ämne. Sändaren säger nyhetsprogrammets namn och sitt eget namn 

för att markera att sändningen är slut.   

 Ämnesval  

Fem ämnen tas upp i den här nyhetssändningen. Sändningen toppas med att Volvo trots vinst, 

som dock var mindre än väntat, måste varsla cirka 400 anställda. Nyheten tar upp cirka häften 

av sändningens tid. Nyheten får en form som liknar ett inslag, men inte är det. Sändaren 

använder sig av illar, och pratar själv däremellan. Det finns alltså ingen närvarande reporter.  

Nyheten kan varken anses vara särskilt dramatiserad eller underhållande. Dock så 

personifierar Ekot nyheten. Personer, som på olika sätt påverkas av nedläggningen, får uttala 

sig. Det är både berörda anställda och beslutsfattaren som får uttala sig. Ser man till de 

faktorer som McQuail sätter upp för dramatisering och tabloidisering vill vi påstå att den här 

nyheten varken är tabloidiserad eller dramatiserad (2010: 123-124). Ekot har tanken att så 

många som möjligt på så många platser som möjligt ska känna sig berörda av deras nyheter. I 

det här fallet uppgår de direkt berörda till de cirka 450 personer som inte får förlängd 

visstidsanställning, med eventuella familjer på två orter i landet. Visst kan man säga att ämnet 

som sådant har ett allmänintresse, specifikt för arbetare inom bilindustrin, men de direkt 

berörda är inte att betrakta som många i relation till befolkningen som helhet. I fråga om att så 

många människor på så många platser i landet som möjligt ska känna sig berörda är inte den 

här nyheten optimal att använda som toppnyhet.  

 Sändningen fortsätter sedan med fyra telegram. Det första handlar om att 

ersättningen till äggdonatorer ska höjas, det andra om att valet i Tunisien var öppet, det tredje 

om att endast var fjärde ansökan om att få bygga friskola godkänns och det sista handlar om 

att socker och hjärtsjukdomar är sammankopplat. Det kan anses att inget av dessa ämnen är 

särskilt underhållande till sin karaktär. Därmed frångår det här Bourdieus teori om att vissa 

ämnen utelämnas på grund av att de kan anses som tråkiga (2011:3), och är inte ett exempel 

på där underhållning ersätter nyheter. 

 Tilltal  

Sändaren, som är en man, använder sig av ett lågt röstläge och talar lugnt och tydligt. Han 

tilltalar inte lyssnaren direkt och har prioriterat information framför underhållning. Sändaren 

har också ett formellt språk. Han faller tydligt under vårt epitet läraren. Lyssnaren förutsätts 

under den här sändningen ha förkunskaper om ett flertal begrepp, som friskola, 

blodfettsvärden, visstidsanställning, äggdonationer och metallordförande. Det är givetvis 

inget som kan bevisas, men det är tänkbart att de personer som har kunskap om dessa begrepp 
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står i en viss fas i livet, där man tänker på blodfettsvärden, att få barn eller var de barn man 

redan har ska gå i skola.  

 Ordval 

Den här sändningen karakteriseras av mer abstrakta begrepp och byråkratiska ord, som till 

exempel att man säger oegentligheter istället för ett mer konkret begrepp som valfusk vid 

nyheten om Tunisien, och att man säger ord som permitteringssystem och ohållbara 

elevprognoser, som inte kan anses vara vardagligt språkbruk. Detta, i samband med de 

begrepp som vi nämnde i tidigare paragraf, gör att man kan anse att Ekot i den här sändningen 

missar sin målgruppsanpassning, där så många som möjligt ska förstå. Johansson skriver att 

medier ger sin publik det de tror att den efterfrågar (2008:232). I det här fallet är dock frågan 

hur stor del av allmänheten som blir exkluderad av användningen av abstrakta och 

byråkratiska begrepp. 

 Aktörer 

Sändaren, som presenterar programmet är den första aktören lyssnaren möter i den här 

nyhetssändningen. Men vid presentationen av den första nyheten ändras sändarens roll – han 

övergår till att vara reporter och rapporterar om vad som händer vid olika Volvofabriker i 

landet. Det finns tre intervjupersoner i det här segmentet som handlar om Volvo. Den första 

presenteras som VD Olof Persson. Han får göra ett kort uttalande. Nästa presenteras som 

Daniel Kristoffersson på Tuvefabriken. Vi får anta att han arbetar där. Det framkommer inte 

om han själv är visstidsanställd. Han får göra ett något längre uttalande än VD Olof Persson. 

Sist presenteras en man som Jan Olov Karlsson, metallordförande på Volvo i Umeå. Hans 

uttalande är längre än de andras. Att lyssnaren får höra både ansvariga och berörda är positivt 

menar Lindfelt och Eriksson (1996: 16). 

 

4.2.4 Begriplighetsanalys Ekot 

Den första nyhetens illade telegram handlar om hur visstidsanställda får gå från 

Volvofabriker. Sammantaget blir orsakskedjan för hela nyheten upphackad. Det är inte en 

självklar kedja, början till utveckling till slut. Det blir en naturlig kedja från påa till den första 

illen, och de efterföljande illarna har också en självklar koppling till påan. Man kan säga att 

om det första steget är från påa till ill, så upprepas det steget två gånger till, men utan den 

förklaring som påan ger. Orsakskedjan blir alltså upphackad och repetitiv istället för att 

utvecklas från början till slut. Här blir det istället början – början – början. En bruten 

orsakskedja kan försvåra förståelsen för lyssnaren (Findahl och Höijer, 1984: 32). Vid flera 
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tillfällen i nyheten är meningarna dåligt sammanlänkade. Den ena meningen leder inte till den 

andra. Det innebär att lyssnaren själv måste tänka ut hur de enskilda satserna ska länkas ihop, 

vilket gör en nyhet mindre förståelig. Upprepning kan vara en bra metod för att sammanlänka 

meningar som på annat vis inte hör ihop, men i den här nyheten förekommer inte 

upprepningar heller. Förståelsen kan därför bli svår för lyssnaren (1984:37). Nyheten har 

berikats med två platsangivelser, vilket dock underlättar hågkomst och förståelse (Höijer och 

Findahl, 1984: 17).  

 Den andra nyheten, som är ett telegram, handlar om att de som donerar ägg till 

barnlösa par nu ska få högre ersättning. Nyheten har en rak orsakskedja och en tydlig 

sammanlänkning mellan de olika meningarna; ” barnlösa par som väntar på ägg från 

donatorer måste köa i flera år / å därför planerar nu flera landsting å höja ersättningen[...]”. 

Däremot saknar nyheten berikning i form av platsangivelser, vilket kan vara försvårande för 

lyssnarens förståelse. Men tydligheten i orsakskedja och sammanlänkning bör innebära att 

nyheten lätt förstås av lyssnaren, förutsatt att lyssnaren har koll på begreppet äggdonation. 

Om så inte är fallet kan lyssnaren bli blockerad av detta obekanta begrepp (Findahl, Höijer, 

1984: 50). 

 Den tredje nyheten, i form av ett telegram, handlar om valet i Tunisien, och att 

det verkar ha passerat med vad sändaren väljer att kalla mindre oegentligheter. I jämförelse 

med exempelvis ord som valfusk är ordet oegentligheter inte att anse som vardagligt 

språkbruk. I övrigt finns här en relativt rak orsakskedja, med en god sammanlänkning och 

nyheten kan anses som förståelig för lyssnaren. Vad gäller begriplighet, orsakskedja och 

sammanlänkning kan samma sak sägas om resterande två telegram.  

 

4.3 Onsdag 2 november 18.00 

 

4.3.1 Textanalys P3 Nyheter 

 Utformning   

Denna nyhetssändning från P3 Nyheter börjar med ett löp där sändaren presenterar båda 

ämnena som sändningen kommer att behandla:” Lättare å få pengar för arbetsskada för den 

som har typiskt manlitt jobb / å nickelback ett effektivt preventivmedel / enligt omröstning på 

en sajt”. Här sänker sändaren rösten när han kommer till slutet av löpet. Möjligtvis kan det 

vara för att det är den delen av löpet som är mindre dramatisk. I det här löpet har sändaren 

gått så långt i sitt försök att få till ett dramatiskt löp att han faktiskt tagit till en lögn. 

Nickelback, som är ett band, är inte ett effektivt preventivmedel. Men meningen kan nog 
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anses som slående och intresseväckande. Sändaren berättar sedan vad klockan är varpå en 

kort paus följer. När de två ämnena är avklarade säger sändaren sitt namn för att markera att 

nyhetssändningen är slut: ”[…] o ja heter Mikael Klintewall”. 

 Ämnesval 

Två ämnen tas upp i den här nyhetssändningen. Det första är att det är svårare för kvinnor att 

få ersättning från Försäkringskassan vid arbetsskada, den andra är att en viss typ av musik 

dödar romantiken. I löpet hårddras detta och bandet Nickelbacks musik sägs vara ”ett 

effektivt preventivmedel”. Den första nyheten tar upp cirka två tredjedelar av sändningens tid, 

den andra nyheten tar upp cirka en tredjedel av sändningens tid. Den första nyheten är en 

uppföljning från tidigare samma dag, sändaren säger: ” Imorse så berätta vi att de e svårare för 

kvinnor än för män å få ärsättning [...]”. Bourdieu (2011) skriver att ingen tar del av så 

mycket nyheter som nyhetsjournalister själva, och att det här skapar vad han kallar ”mental 

closure”. För att kunna sätta ihop och förstå nyheterna som journalisterna producerar måste de 

ha tagit del av tidigare sändningar och tidningar. Men enligt Bourdieu gör lyssnaren inte det – 

de lyssnar kanske bara på en enstaka sändning. De skillnader som journalister som löpande 

följt med i nyhetsflödet uppfattar, gör inte lyssnaren (2011: 25-26). P3 Nyheter berättar inte 

här hur de har ändrat på nyheten under dagens gång, och de förkunskaper som gavs i första 

sändningen går därmed lyssnaren förbi , om hon inte lyssnade på morgonen och memorerade. 

 Den andra nyheten som handlar om Nickelback kan sägas vara ett exempel på 

vad McQuail kallar ”infotainment” – en starkt förenklad nyhet som drar mot underhållning 

(2010: 124). Den fokuserar på en person (eller i det här fallet en grupp, bandet Nickelback) 

och inte på ett händelseförlopp. Nyheten kan anses vara lätt att ta till sig – musiken som 

används gör att man direkt kan höra vilken musik som är avtändande.  

 Tilltal 

Sändaren, som är en man, använder sig av ett lågt röstläge. Han talar lugnt. Han tilltalar inte 

publiken direkt med du, ni eller med uppmaningar. Den nyhet om Nickelback som han 

presenterar, som skulle kunna anses som infotainment, skulle kunna tolkas som att sändaren 

prioriterar underhållning framför nyheter, men det faktum att den andra nyheten inte är 

infotainment gör att bedömningen av vilken roll sändaren ska få blir svårare. Språket är inte 

särskilt formellt, utan istället väljer han att beskriva arbetsskadeersättning som ” man blir sjuk 

eller skadad på grund av jobbet”, vilket kan anses vara mer vardagligt anknutet språk. 

Sändningen är lite splittrad – samtidigt som den behandlar ett ämne som kan anses 

byråkratiskt, Försäkringskassans jämställdhetsmål, så behandlar den också ett ämne som kan 

anses humoristiskt. Lyssnaren förväntas ha förkunskaper om både arbetsskadeförsäkringen 
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och Lady Gaga. Men det som slutgiltigt gör att vi kan bestämma vilken roll sändaren ska ha är 

det faktum att han vid ett tillfälle är vårdslös med information – han säger att Nickelback är 

ett preventivmedel, ett effektivt därtill, vilket inte kan stämma. Det innebär att han prioriterar 

att roa lyssnaren framför att informera den och det gör att vi tilldelar sändaren rollen kompis.  

 Ordval  

Också ordvalsmässigt kan sändningen anses kluven. Dels finns det med en del abstrakta och 

byråkratiska begrepp, som arbetsskada och beviskrav. Men det finns också med några 

begrepp som skulle kunna anses ha en mer vardaglig klang, som sajt. Det är värt att notera att 

man i inslaget om Nickelback väljer att säga namnet på den sajt som står för undersökningen, 

som är en kommersiell dejtingsajt som kopplar ihop människor som har liknande musiksmak.  

 Aktörer 

Sändaren är den första aktören lyssnaren stöter på i den här sändningen. Nästa aktör är en 

person som presenteras som Monika Svanholm, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan. 

Hon intervjuas i ett inslag av en reporter. Ännu en reporter hörs i ett senare inslag där även 

musiken från bandet Nickelback och artisten Lil Wayne hörs.  

 

4.3.2 Begriplighetsanalys P3 Nyheter 

Endast två ämnen tas upp under denna tre minuter långa sändning. Den koncentrationen är 

enligt Findahl och Höijer positiv ur begriplighetssynpunkt: ”[…] om det i texten sägs mycket 

om få saker […] blir texten lättare att läsa och lyssna till än när det sägs lite om många saker” 

(1984:42). Den första nyheten i sändningen är ett inslag som fyra gånger upprepar sin tes om 

att kvinnor har svårare att få arbetsskadeersättning än män. Det positiva med detta är att 

informationen upprepas fyra gånger. Upprepningar är positivt ur begriplighetssynpunkt då 

lyssnaren inte kan missförstå vad det handlar om, och upprepningar kan vara ett sätt att 

framhäva och betona något i en nyhet (Findahl, Höijer 1984: 120). Tyvärr är det ju dock en 

felaktig upprepning som P3 Nyheter matar lyssnaren med. I själva verket är det arbetande i 

kvinnodominerade yrken som har svårare att få arbetsskadersättning. Det är en felaktig 

förenkling från nyhetsredaktionens sida. I inslaget tillåts reportern uttrycka sig och sin 

mening. Han tar stor plats. Intervjupersonens samtliga uttalanden har dock klippts av, 

antingen genom att reportern avbryter eller genom klippning. Det här kan man som lyssnare 

lätt reagera på; varför har intervjupersonens mening klippts av mitt i? Det skulle kunna bidra 

till att lyssnaren upplever blockering – lyssnaren blir så upptagen med att tänka på det den 

inte förstod att information före och efter det ögonblicket inte uppfattas (Findahl, Höijer, 
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1984: 61). Nyheten är inte särskilt berikad. På grund av det byråkratiska språket saknas 

vardagsanknytning. De få specificeringar som gjorts (”byggarbeten”, ”vårdyrken”) inom 

manligt respektive kvinnligt dominerade yrkesgrupper är den enda berikning som inslaget har. 

Det är inte heller anknutet till någon specifik plats som kan hjälpa lyssnaren att ta till sig 

informationen. Vid ett tillfälle, i påan, har man försökt göra ämnet mer vardagsanknutet 

genom att säga ”sjuk eller skadad på jobbet”, vilket kan anses vara mer vardagligt språkbruk 

än det mer byråkratiska arbetsskador, arbetsskadeersättning och så vidare. Men genomgående 

genom resten av inslaget används de byråkratiska uttrycken, vilket skulle kunna anses som 

försvårande för lyssnaren. I det här fallet skulle arbetsskadeersättning vara att anse som ett 

nyckelord i nyheten, och om lyssnarens kunskaper om det här ordet och ämnet är begränsade 

kan hela nyheten bli oförståelig (Findahl, Höijer, 1984: 64).  

 Den andra nyheten handlar om bandet Nickelback. Flera upprepningar av vissa 

ord förekommer, som avtändande, dödar romantiken och effektivt preventivmedel. Dessa kan 

anses vara upprepningar på samma tema – att Nickelback inte är att föredra vid sensuella 

tillfällen. Nyheten präglas av kortare meningar med en rak ordföljd, och en tydlig 

sammanlänkning som är bra för lyssnarens förståelse (Findahl Höijer: 1984: 30) Man har 

också berikat inslaget med musik, men vid ett tillfälle uppstår ett klaffel. Reportern säger 

namnet Justin Bieber och spelar musik, men för istället Justin Bieber hörs rapparen Lil 

Wayne, som är det allra sista som nämns i inslaget. En viss förvirring skulle kunna uppstå för 

lyssnaren. Klaffelet skulle kunna ge upphov till blockering – lyssnaren fokuserar så mycket på 

det som den inte förstod att föregående och efterkommande meningar inte uppfattas (1984: 

61). Men det är ett effektivt grepp att låta någon lyssna på musiken som man hävdar vara 

romantikdödaren. Det ger närhet och berikning – lyssnaren kommer ha lätt att komma ihåg 

nyheten tack vare detta. Musik väcker känslor och associationer. Det blir enligt Findahl och 

Höijer lättare att komma ihåg saker som ligger lyssnaren kulturellt nära – humor skulle kunna 

vara ett sådant exempel på kulturell närhet (1984: 27).  

 

4.3.3 Textanalys Ekot 

 Utformning 

Nyhetssändningen följer Ekots gängse mönster och börjar med att sändaren berättar vad 

programmet heter och vad klockan är. ”Klockan e sex här e Ekot” Tystnad får fungera som 

markörför ämnesbyte. Inte någon gång under sändningen hörs några andra ljud än sändarens 
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och reporterns röst. Sändningen avslutas med det stilgrepp Ekot brukar använda för att 

markera att sändningen är slut; ”Ekot / Karin Norberg” 

Ämnesval 

Den här sändningen tar upp fyra ämnen. Det första som toppar sändningen är att eurozonens 

ledare ska ha ett extrainsatt möte efter att Papandreou, Greklands premiärminister, utlyst 

folkomröstning om sparpaket, vilket har skakat världsekonomin. Nyheten toppar sändningen 

trots att den inte berättar om en händelse som har skett utan istället fyller funktionen att 

berätta vad som kommer att ske. Telegrammet är inte illustrerat med några ljudillustrationer 

eller externa röster.  

  Den nyhet som tillägnats överlägset mest tid är den som berör rättegången om 

de terrormisstänkta journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye i Etiopien. Ser man till 

påan handlar nyheten om att åklagaren i målet erkänner att delar av bevisningen är 

manipulerad.  När reportern sedan tar över blir sammanlänkningen dålig och det är svårt att 

förstå var exakt hon tar vid (se vidare begriplighetsanalys).        

 Nästa telegram, om Julian Assange, avslutas med följande mening: ”Julian 

Assange själv nekar till anklagelserna å hävdar att dom har politiska motiv”. Meningen 

innehåller ett syftningsfel. Det är otänkbart att anklagelserna själva har politiska motiv och 

ändå klargörs inte vem Julian Assange i fråga åsyftar. Samtliga nyheter fram till den här 

punkten handlar om pågående skeenden och tar för givet att lyssnaren har koll på det som 

hänt i dessa händelseförlopp. Enligt Bourdieu är det exempel på vad han kallar ”mental 

closure”; när journalister, som själva är insatta och hör varje sändning förutsätter att lyssnaren 

är lika insatt och har lyssnat på den senaste sändningen hon med (2011: 24-25) 

 Sändningen avslutas med att man får reda på att Sickan Carlsson har avlidit. 

Värt att notera är att telegrammet nämner några olika områden där skådespelerskan gjort sig 

berömd, men man nämner inga av TV-serierna eller filmerna vid namn. Ett argument till detta 

skulle kunna vara att undvika otillbörlig reklam men det ger samtidigt lyssnaren sämre 

chanser att komma på vem skådespelerskan är.  

Tilltal 

Överlag kräver sändningen att lyssnaren i viss mån redan är insatt i ämnena som behandlas. 

Alla nyheter, utom den om Sickan Carlsson är uppföljningar. Telegrammet om att Julian 

Assange kan komma att överlämnas till Sverige ger en viss bakgrundsinformation men den 

konstruktion som telegrammet har visar att nyheten föregås av viktiga tidigare händelser: 

”Wikileaks grundare Julian Assange kan överlämnas till Sverige / de beslutades i en / brittisk 

domstol idag”. Notera även vilken skillnad det skulle kunna innebära att benämna mannen 



 

  41 (69) 
 

som den våldtäktsmisstänkte Julian Assange istället för Wikileaks grundare Julian Assange. 

Det förstnämnda skulle rikta uppmärksamheten mot nyheten snarare än det yrke han har, 

vilket i detta fall inte har med nyheten att göra. Det saknas förklaring till vilka eurozonens 

ledare är. Inte heller får lyssnaren veta vad det är för räddningspaket som Grekland har fått. 

När det gäller de två svenska journalisterna i Etiopien har Ekot undgått att berätta vad 

svenskarna är anklagade för. Den kvinnliga sändaren talar långsamt och artikulerande med en 

något allvarsam ton i rösten. Hon tilltalar aldrig lyssnaren direkt. De nyheter hon har valt är 

informerande snarare än underhållande och därför faller hon under epitetet lärare. 

Ordval 

Ser man till ordval och språkbruk består sändningen av en ganska rak ordföljd med meningar 

som varken kan betraktas som långa eller korta. Uttrycket kaos i världsekonomin tyder på ett 

dramatiserande grepp. Adjektiven manipulerad och formell används i inslaget om 

Etiopiensvenskarna. Orden skulle kunna anses vara byråkratiska men kan heller inte anses 

vara särskilt obekanta. Formell är inte att klassa som nyckelbegrepp vilket innebär att 

lyssnaren borde kunna ta till sig kontentan även om hon inte förstår begreppet ordagrant.  

Förstår lyssnaren inte ordet manipulerad går huvudhändelsen förbi i detta fall: ”På fjärde 

rättegångsdagen i Etiopiennn i målet mot dom svenska journalisterna Martin Schibbye åJohan 

Persson / avslutade ida åklagaren sin bevisning / o han medgav att den film där ett skott hörs 

är manipulerad”. 

 Aktörer 

Den här sändningen har endast två aktörer, sändaren och en reporter som gör en lång prata 

som ett inslag. Resten av sändningen utgörs av telegram. Det innebär att endast personer från 

redaktionen kommer till tals i denna sändning. Reportern som redogör för rättegången kan lätt 

uppfattas som att hon är på plats. Pratan tyder dock på att hon inte har gjort annat än att talat 

med en journalist som har närvarat under förhandlingarna. Detta styrks av att hon avas rätt 

och slätt som reporter, inte som Ekots utsände eller reporter på plats. 

 

4.3.4 Begriplighetsanalys Ekot 

Det första telegrammet inleds med en ortsangivelse med hänvisning om i vilket land det 

ligger. ”I Cannes i Frankrike blir de flera extrainsatta möten för eurozonens ledare ikväll...” 

Det ger två platsangivelser på samma gång vilket underlättar för vidare hågkomst. ”I minnet 

för nyhetshändelser är det vissa händelseelement som mer eller mindre automatiskt träder 

fram i förgrunden. Det är den plats där en händelse utspelar sig samt vem (vad) som är 

inblandad.” (Höijer, Findahl, 1984:115). Meningen sammanlänkas tydligt med nästföljande 
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mening där vi får veta vad som ska hända på redan nämnda möte: ” dom ska diskutera hur 

dom ska reagera på att Greklands premiärminister Papandreou i måndas / förklarade att han 

tänkte utlysa folkomröstning[…]” Så långt är telegrammet ur ett begriplighetsperspektiv 

välkomponerat. Värre blir det när satsen fortsätter med ytterligare två bisatser innan 

berättelsen får en naturlig fortsättning: ”…om de räddningspaket som landet fått bara nåra 

dagar tidigare / nått som har skapat nytt kaos i världsekonomin.” Detta fenomen skulle kunna 

beskrivas som utvikning, vilket återfinns i Findahl och Höijers lista över specifika 

begriplighetshinder. Långa utvikningar, i form av händelser eller beskrivningar av dessa, kan 

bidra till att sammanlänkningen förstörs (1984: 121). Väl här är berättelsen tillbaka i nutid, 

och vi får mer information om vad som kommer att ske under mötet. Men har lyssnaren redan 

blivit bortkollrad kan det vara svårt för henne att kunna samla sig för att ta till sig den sista 

informationen. Ingen förklaring ges till vilka eurozonens ledare är, och det är inte en 

självklarhet att begreppet är förståeligt för alla, särskilt som Reinfeldt nämns, när Sverige inte 

är med i EMU. Namnet Papandreou upprepas två gånger, ena gången tillsammans med 

förklaringen. Eftersom både platsen för händelsen och inblandade personer upprepas två 

gånger borde Frankrike och namnet Papandreou vara det som lättast blir kvar i lyssnarens 

minne efter inslagets slut (Höijer, Findahl 1984:66) 

  I inslaget som följer ger en reporter ett referat från rättegången med de två 

fängslade svenska journalisterna i Etiopien. Referatet är informationstungt och reportern 

blandar tempus. I imperfekt redogör hon för vad som hände under rättegången och i presens 

återberättar hon vad en etiopisk journalist ser på bilder från bevismaterialet. I inledningen 

låter det som att reportern berättar om vad hon själv upplevt under sitt deltagande i 

rättegångsförhandlingarna ”Först visade åklagaren de oredigerade filmmaterial som tillhör 

dom två journalisterna / bilder från Somalia spelades upp där dom träffade personer som 

påstås tillhöra o en ell eff gerillan”. Efter detta dyker en man upp som källa till de fortsatta 

utsagorna; ”etiopiska journalisten Abraham Fissé-Ha / som följer rättegången på plats / 

berättar att svenskarna leker me en vakts vapen på bilderna” Detta borde betyda att reportern 

själv inte har varit på plats under förhandlingarna utan den etiopiske journalisten har fått 

fungera som reporterns återberättare. Detta kan kopplas till det Findahl och Höijer skriver om 

Immanuel Kant i ”Begriplighetsanalys”. Enligt Kant är upplevelser om tid och rum det första 

som behövs för att skapa ordning i sinnesuttrycken. Människan har en medfödd förmåga att 

placera in allt omkring sig i termer av tid och rum och denna så kallade a priori regel gör att vi 

undersöker verkligheten på ett visst sätt. Även om författarna poängterar att detta inte 

påverkar sinnesintryckens innehåll skulle detta kunna vara ett argument för att de 
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sinnesintryck som detta inslag ändå skapar inte blir lättare att organisera om reglerna för tid 

och rum inte är tydliga eller uppenbara (1984:97). I slutet av pratan kommer således det mest 

konkreta och det som torde vara viktigast: ”i morron bitti väntas domaren utifrån åklagarens 

presentation / ta ställning till om åtalet ska prövas vidare eller inte”. Denna information går 

direkt att koppla med påan och en händelsekedja är skapad. Dessvärre riskerar all information 

i mitten att förvirra lyssnaren från den riktning nyheten ska ta när sammanlänkningen bryts. 

Enligt Findahl och Höijer är det viktigt att varje text har något som för över från den ena 

meningen till den andra. ”Sammanlänkningen av meningar har framför allt att göra med 

referenser bakåt i texten till sådant som redan har nämnts och framåt till sådant som kommer 

att sägas” (1984:37). I pratan är dessa sammanlänkningar relativt goda. Problemet uppstår när 

påan inte sammanlänkar väl med pratan. 

  Telegrammet om Julian Assange uppvisar tydliga sammanlänkningar i 

orsakskedjan: ”början orsakar utveckling som orsakar slutet” (Findahl, Höijer 1984). Det gör 

telegrammet till en välformad berättelse. Allt som nämns för handlingen framåt och den 

faktasummering som erbjuds gör att även den som inte har några förkunskaper om ämnet 

borde kunna ta till sig innehållet.  

  Sändningen avslutas än en gång med en nyhet om en död elitperson. 

Telegrammet ger en kort resumé från skådespelaren Sickan Carlssons liv men ingen orsak ges 

till hennes död. Med åldern på 96 år i åtanke kan man anta att skådespelaren dog av ålder men 

faktum kvarstår att det är upp till lyssnaren att skaffa sig en uppfattning om dödsorsaken. I 

likhet med nyheten om den döde advokaten Henning Sjöström radas här upp olika fakta om 

den avlidne personen, som inte har någon sammankoppling med varandra, men däremot är 

kopplade till Sickan Carlsson.   

 

5. Jämförande diskussion 

 

5.1. Jämförelse av textanalyser 

Med utgångspunkt i att en lyssnare har valet att lyssna antingen på P3 Nyheters eller Ekots 

sändning vid tre givna tillfällen kan vi sammantaget konstatera att valet ger upphov till stora 

skillnader i vilka nyheter lyssnaren får höra. Redan under de första sekunderna har en skillnad 

etablerats i samtliga sändningar, eftersom P3 Nyheter använder sig av löp, vilket Ekot inte 

gör. Genomgående i alla tre sändningar återger P3 Nyheter för två nyheter i sina löp. Lindfelt 

och Eriksson-Sjöberg menar att ett löp kan vara ett bra sätt att reta nyfikenheten hos lyssnaren 
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på. Men då ska man akta sig för att ”i rubrikform pliktskyldigt redovisa vad som komma 

skall” (2006: 64). Istället för att med korthugget stackatoartat språk och ofullständiga 

meningar konstruera ett löp vill Lindfelt och Eriksson-Sjöberg se ett ordrikare löp med längre 

meningar som gör att lyssnaren vill höra mer (2006: 64). Lyckas då P3 Nyheter med att väcka 

intresse i sina löp? Enligt våra analyser är svaret ja. I stort kan man säga att P3 Nyheter i 

början av sändningarna tack vare sina löp lyckas fånga upp och dra in sin lyssnare på ett sätt 

som Ekot, som väljer att inte använda sig av löp vid de korta sändningarna, inte gör.  

 I ämnesval skiljer sig de två nyhetsprogrammen åt. I samtliga sändningar vi 

undersökt tar Ekot upp fler ämnen eller nyheter än P3 Nyheter. På måndagen tar P3 Nyheter 

upp fyra ämnen, medan Ekot tar upp sex ämnen, plus en kort väderprognos. På tisdagen tar P3 

Nyheter upp tre ämnen, mot Ekots fem ämnen. På onsdagen har P3 Nyheter två ämnen, 

medan Ekot tar upp fyra ämnen, för en total siffra på samtliga sändningar på nio nyheter för 

P3 Nyheter och sexton nyheter för Ekot. I snitt har P3 Nyheter tre nyheter per sändning, 

medan Ekot har strax över fem nyheter i snitt per sändning. Findahl och Höijer menar att det 

är bättre för lyssnarens förståelse att säga mycket om lite, snarare än lite om mycket (1984: 

42). P3 Nyheter, med sitt lägre snitt, skulle därför kunna anses ha en bättre begriplighet än 

Ekot i detta avseende.  

 I två fall tar Ekot och P3 Nyheter upp samma ämne. Det ena handlar om att 

förundersökning om mord ska inledas kring den döde 4-årige pojken i Ljungby, och det andra 

om att Frontex vill ha mer insyn vid tvångsutvisningar. P3 Nyheter har valt att toppa med 

nyheten om Frontex, och har gjort ett inslag, medan Ekot har ett telegram på nyheten, och den 

är nummer två i ordningsföljden. P3 Nyheter har dramatiserat sin nyhet med en vinkling mot 

gatudemonstrationer, vilket inte Ekot har gjort. Den här dramatiseringen är intressant att 

notera. När de tar upp samma ämne som Ekot, väljer de att piffa till det för att göra det mer 

spännande. P3 Nyheter använder sig exempelvis av ljudillustrationer. Man kan tolka det som 

en målgruppsanpassning. Det är också intressant att se hur pass olika mycket tid respektive 

nyhetsprogram lägger på nyheten om Frontex; medan den tar upp halva sändningen hos P3 

Nyheter, tar den upp ungefär femton sekunder av sändningen hos Ekot. Är det ett ämne som 

speciellt tilltalar P3 Nyheters målgrupp? Enligt deras egen beskrivning är det inte så. Ämnen 

som de själva tar upp som extra intressanta för sin unga målgrupp är ”fildelning, 

bostadssituation, utbildning och jobb” (Internetreferens 6). Det är kanske alltför hårddraget att 

påstå att P3 Nyheter här har missat sin målgruppsanpassning, men det är å andra sidan inte 

något som direkt passar in i målgruppsbeskrivningen. Båda nyhetsprogrammen har valt att 

göra ett telegram av nyheten om den döda pojken i Ljungby. De skiljer sig åt i fråga om 
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orsakskedja; där P3 har en rak har Ekot en omvänd, men enligt begriplighetsanalysen är båda 

ändå lättfattliga.  

 I de resterande sändningarna har P3 Nyheter och Ekot valt skilda nyheter. Det är 

intressant att notera, att bara två ämnen av nio respektive sexton var samma. Hur skiljer sig då 

resten av deras ämnesval i de sändningar vi valt att analysera? I allmänhet tar P3 Nyheter i de 

sändningar vi undersökt till olika förenklande grepp i större utsträckning än Ekot. Vår 

textanalys visar att P3 Nyheter till skillnad från Ekot väljer nyheter som i högre grad är 

underhållande snarare än informativa, så kallad infotainment. Nyheten om bandet Nickelback 

är ett tydligt exempel på det. P3 har också dramatiserat sina nyheter i högre utsträckning än 

Ekot, med nyheten om Frontex som exempel på denna dramatisering. Ekot har å sin sida inte 

skyggat för nyheter som skulle kunna anses som tråkiga. Det här går emot den tendens 

Bourdieu pekar på, där medier räds beröra ämnen som inte roar sina konsumenter (2011: 31). 

Men Ekot har dock fallit offer för det Bourdieu kallar ”mental closure”, där journalisten 

förutsätter att lyssnaren är lika insatt som journalisten är själv. I princip är hela 

onsdagssändningen ett exempel på detta då tre av fyra är uppföljningar. 

 I tilltal skiljer sig P3 Nyheter och Ekot markant åt. I samtliga sändningar gick 

sändaren i Ekot under epitetet läraren, och P3 Nyheter under kompisen. Skillnaden mellan 

dessa epitet ligger i att kompisen väljer ett direkt tilltal (med uppmaningar eller att säga du till 

lyssnaren), ett mindre formellt språk och nyheter som kan roa snarare än informera, medan 

läraren är formell och informerande, och tilltalar inte lyssnaren direkt. Det här är både 

förvånande och inte – givetvis väntade vi oss att det var en skillnad, men när vi konstruerade 

rollerna trodde vi inte att respektive nyhetsprogram skulle ha en så tydlig profil. Å andra sidan 

tyder det också tydligt på den målgruppsanpassning som P3 Nyheter gjort. De vill ha en 

”ungdomlig” ton i sina nyhetssändningar, och därför skulle det varit underligt om läraren hade 

förekommit mer ofta i deras nyhetssändningar.  

 P3 Nyheter har sammanlagt låtit intervjua sex intervjupersoner och Ekot fem. 

Inkluderar man antal sändare och reportrar har P3 Nyheter fler aktörer totalt sett än vad Ekot 

har. I praktiken innebär detta att fler röster hörs i P3 Nyheters sändningar, men kanske är 

frågan om vilka man låter höras av ännu större intresse än antalet. Ett sätt att dela upp 

intervjupersoner är i egenskap av beslutsfattare och direkt berörda. En berörd kan vara en 

person som inte är ansvarig men som direkt berörs av en händelse, till exempel en elev på en 

nedläggningshotad skola eller en butiksinnehavare som blivit utsatt för snatteri. De sex 

intervjupersoner som kommer till tals i P3 Nyheters sändningar betitlas som följande; 

aktivisten Kim, chefen för rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet Sören Clerton, 
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socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt, Matilda Söderberg, malmöpolisen Henrik 

Stjärnblad och Försäkringskassans verksamhetsansvariga Monica Svanholm. Av dessa sex är 

fyra personer myndighetsanställda, bara två är privatpersoner. Det mest intressanta här är att 

Kim som demonstrerar mot tvångsutvisningar kallas aktivist och att hon dessutom inte blir 

presenterad med hela sitt namn. Detta faktum blir ännu mer intressant när man, baserat på 

hennes röst, kan tolka att hon hör till P3 Nyheters uttalade målgrupp: 20–34-åringarna. Man 

kan ställa sig frågan hur väl nyhetsprogrammet i detta fall gör nyheter för, av och med unga 

när de unga knappt kommer till tals och då dessutom inte tilltalas vid för- och efternamn. I 

detta hänseende är Ekot mer konsekvent med att kalla alla sina intervjupersoner vid för- och 

efternamn.  

  I Ekots tisdagsrapportering om varslen på Volvofabrikerna intervjuas en VD 

som är att betrakta som beslutsfattare, en fabriksarbetare som direkt berörs samt en 

fackordförande som skulle kunna betraktas som ett mellanting mellan berörd och 

beslutsfattare. Enligt Eriksson och Lindfelt är det vanligt att en radioreporter väljer att 

intervjua beslutsfattare men att det är viktigt att också låta berörda komma till tals (1996: 16). 

Ur det perspektivet är Ekot och P3 likvärdiga i sina sändningar. Värt att notera är att Ekot 

under onsdagen den 2 november valde att under en tre minuter lång sändning inte låta en enda 

extern person komma till tals. 

En av de kanske tydligaste och mest genomgående skillnaderna mellan Ekot och 

P3 Nyheter är den i användningen av ljud som markerar ämnesskiften. Ekot har en signatur 

som inleder och avslutar sändningarna men förutom det förekommer inga andra ljud för att 

exempelvis markera början och slut på ämnen. Enligt Tomas Granström som är kanalchef på 

P3 tillika beställare av P3 Nyheter är dessa ljud i P3 Nyheter en del av en kanalomfattande 

ljudprofil som i skrivande stund håller på att ses över på nytt. Tanken är, säger han, att ljuden 

ska svara för att kanalen som helhet ger ett samlat och enhetligt uttryck. I de sändningar vi har 

undersökt är dock dessa övergångsmarkerande ljud inte alltid detsamma. Alla är dock ordlösa 

och kan låta som ett stränginstrument eller som en helikopter. De varar inte mer än några 

sekunder och har funktionen att markera när ett ämne är slut och nästa tar vid. Enligt Carin 

Åberg är en allt vanligare åsikt bland radioproducenter att radions rätta uttrycksform är den 

som kombineras med icke-verbala ljud. I Norden, skriver hon, är lockelsen för att använda 

mer ljud i alla sorters program ett sätt för public service-radion att möta den kommersiella 

radions aggressiva kamp mot licensfinansierad radio (1999: 18). Ekot har en annan taktik och 

markerar istället ämnesbyte med tystnad kombinerad med prasslet från papper som vänds i en 

hög. Det kan tyckas ge ett mer bildligt intryck. Kanske ser vi sändaren framför oss som, till 
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skillnad från nyhetsuppläsare i TV, faktiskt läser från vanliga papper. Dessutom använder sig 

sändaren av sådan röstteknik att varje nytt inslag inleds med ett röstläge som ger ny fart och 

förmedlar nystart. Enligt Findahl och Höijer har pauser och övergångar även vikt för 

begripligheten. För att en lyssnare ska ha chans att hinna följa med i flödet av informationen 

spelar markerade övergångar och pauser mellan de olika delarna en betydlig roll (1984: 72). 

Med detta sagt kan det konstateras att både Ekot och P3 Nyheter lyckas väl med att markera 

när ett ämne är klart och det är dags för nästa. Kanske tilltalar P3:s ljudsnuttar den yngre 

publiken mer medan andra lyssnare trivs bra med det vis som i Ekot brukats i många år. Detta 

ger i så fall prov på en lyckad målgruppsanpassning från bådas sida.   

  P3 visar upp två klaffel under tisdagens och i onsdagens sändning. I det första 

fallet har påan inte anpassats till reporterns rapporter från Turkiet. I nästa fall nämns namnet 

på en artist samtidigt som musik av en annan artist spelas upp. På Ekots sida har inga klaffel 

uppstått vilket klart talar till deras fördel. Lindfelt och Eriksson-Sjöberg säger att klaffel rör 

till det i lyssnarens huvud och den värsta sortens fel är när fel person påannonseras  

(2006: 54). I P3:s fall pratar de om Justin Bieber medan de spelar upp en musikslinga av Lil 

Wayne. Denna klaff av musikkaraktär är kanske inte lika bedrövlig som att presentera fel 

person men man kan fortfarande hävda att slutresultatet blir fel. Lyssnaren tror att hon hör 

Justin Bieber när det i själva verket är någon helt annan. Klaffel har också en negativ inverkan 

på begripligheten vilket kanske mer än något annat talar till P3 Nyheters nackdel (Eriksson-

Sjöberg, Lindfelt 2006: 54).  

  När det kommer till språkbruket i sändningarna kan vi konstatera att 

skillnaderna inte är så stora som vi hade förväntat. Vissa ord förekommer dock i P3 Nyheters 

sändningar som är av mer vardaglig karaktär och som vi ställer oss tveksamma till att Ekot 

någonsin skulle använda. Ett exempel på det ser vi under måndagens sändning där P3 Nyheter 

i löpet säger ” EU vill få bättre koll på tvångsutvisningar ”. Löpet är, som vi tidigare nämnt, 

ofta komprimerat och konstruerat för att påkalla uppmärksamheten men ordvalet är ändå att 

betrakta som en del av nyhetssändningen som helhet. Ekot uttrycker sig istället på följande 

vis: ”EUs gränskontrollmyndighet Frontex kräver att Sverige ökar öppenheten å insynen kring 

tvångsutvisningar av asylsökande”. Vilken variant som är att föredra är upp till lyssnaren men 

ordvalet visar enligt våra analyser på en målgruppsanpassning. Då P3 Nyheter prioriterar att 

de unga ska förstå kan ett uttryck som ”få bättre koll” kanske vara att föredra framför det 

mindre vardagliga ”kräva ökad öppenhet och insyn”. Kanske blir det ännu mer begripligt när 

P3 kombinerar båda varianterna. En bit in i inslaget går de över till Ekots variant och säger 

”[…] men nu kräver alltså Frontex ökad öppenhet och insyn ”. Det här gör att den 
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uppmärksamma lyssnaren själv kan dra slutsatsen att ökad öppenhet kan vara ett sätt att få 

bättre koll. 

 Till en av radiomediets stora behållningar räknas förmågan att skapa inre bilder 

för lyssnaren. Ett effektivt sätt för detta är att använda sig av rapporter från personer på plats. 

Lindfelt och Eriksson-Sjöberg skriver att reportern på plats ska fungera som lyssnarens öga 

och öra. ”Detaljer och känsla är det du ska förmedla. Hur ser det ut? Hur luktar det? Färger? 

Känslor? Hitta den lilla enskildheten som berättar om helheten (2006: 57).” Under P3:s 

tisdagssändning får Ekots Bengt Terner ge rapporter från det jordbävningsdrabbade Turkiet: 

”Men mirakelhistorierna blir färre när de med nollgradig nattemperatur kritiska sjuttiotvå 

timmarna börjar räknas ner / få överlever längre (inandning) därmed övergår hjälparbetet i 

den bergiga å isolerade Vannprovinsen från livräddning / till att bistå skadade å hemlösa / i ett 

arbete försvårat av fortsatt dramatiska efterskalv å / nära nollgradig kyla”. Visst är rapporten 

dramatisk med sina mirakelhistorier, livräddningar och dramatiska efterskalv men vid en 

närmare titt finns det förutom beskrivningen ”bergiga och isolerade” inget som säger hur det 

ser ut, hur det luktar eller vilka känslor som ryms på platsen. Vi kan inte med säkerhet veta 

om reportern i fråga verkligen befinner sig i Turkiet, och om inte är det naturligtvis svårt att 

berätta hur där ser ut. Felet sändaren gör i sådana fall är att benämna reportern som Ekots 

Bengt Terner som rapporterar från Turkiet. Den benämningen är vi vana att höra inför 

rapporter från utrikeskorrespondenter vilka vanligtvis bjuder på bildrika och beskrivande 

rapporter från händelsernas centrum. Har Bengt Terner ifråga inte varit i Turkiet skulle en 

annan presentation vara på sin plats för att undvika att göra lyssnaren besviken. 

 

5.2 Jämförelse av begriplighetsanalyser 

Vid samtliga sändningar har vi funnit bristfälliga orsakskedjor med dålig sammanlänkning 

hos både P3 Nyheter och Ekot. Programmen verkar enligt vår analys lida av detta problem i 

ungefär samma utsträckning, men vid olika tillfällen. Sammanlänkningen kan brista mellan 

meningar i en sammanhållen text, men också mellan påa och det som följer därefter (inslag, 

ill, et cetera). Ett exempel på det tidigare är när Ekot i telegrammet om Henning Sjöström 

bara ger lyssnaren olika utsagor om Henning Sjöström som inte har någon orsakskedja, början 

– utveckling – slut; ”tidigt i sin karriär försvarade han Kurt Haijby / som dömdes för 

utpressning mot dåvarande kung Gustav den femte / efter en påstådd homosexuell relation / 

Henning Sjöström uteslöts under en period från advokatsamfundet men återupptogs igen som 
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medlem”. Ett exempel på det senare är när P3 Nyheter i inslaget om Frontex efter en påa, som 

inte alls handlar om demonstrationer, startar sitt inslag med demonstrationsljud.  

 Vid våra analyser har vi funnit att P3 Nyheter i högre utsträckning har 

upphackad meningsstruktur. Ett exempel på upphackad meningsstruktur hittar vi i nyheten 

som handlar om Håkan Juholt; ”Juholt kommer bland annat träffa partidistrikten i Stockholm 

/ allmänheten facken å besöka ett medlemsmöte / å såhär sa han själv i SVTs morronsoffa 

ida[...]”. Meningsstrukturen är också påtagligt hackig vid det illade telegram som handlar om 

jordbävningen i Turkiet där P3 Nyheter använder en ill från en Ekotreporter: ”Men 

mirakelhistorierna blir färre när de med nollgradig nattemperatur kritiska sjuttiotvå timmarna 

börjar räknas ner / få överlever längre”. Varför de valde att använda den komplicerade illen är 

oklart, i synnerhet som de har en målgruppsanpassning att tänka på som vill skilja dem från 

Ekot. 

 När P3 Nyheter berättar om myndigheter som Frontex och Försäkringskassan, 

blir språket mer abstrakt. De använder sig av vad som kan anses som byråkratiska begrepp 

som exempelvis arbetsskadeärenden, beviskrav och verksamhetsansvarig vid nyheten om 

Försäkringskassan. Vid nyheten om Frontex blandar P3 Nyheter det mer vardagligt anknutna 

språkbruket med det mer formella och byråkratiska. De säger exempelvis både ”ha koll på” 

och ”få mer insyn”. Ekot har begriplighetsproblem när det gäller ett formellt och abstrakt 

språkbruk. Exempel på det är ord som oegentligheter (där ett ord som valfusk skulle kunna 

vara ett alternativ) i Ekotsändningen på tisdagen; ”Valet i Tunisien hyllas av EUs 

valobservatörer som ett öppet val å bara mindre oegentligheter har rapporterats[...]”. Andra 

exempel är begrepp som permitteringssystem och ohållbara elevprognoser. Det är svårt att 

avgöra vilket nyhetsprogram som använder sig mest av ett abstrakt och formellt språkbruk då 

det varierar från lyssnare till lyssnare vad som anses abstrakt och inte. Det är förvånande att 

Ekot inte använder mer abstrakta begrepp och formella språkbruk än P3 Nyheter, med tanke 

på P3 Nyheters målgruppanpassning till unga. P3 Nyheter har vid vissa tillfällen ett språkbruk 

som i mycket hög grad är konkret och vardagsanknutet, med ord och begrepp som bäbis och 

”få bättre koll”. När de väl förenklar språket gör de det med besked, men de gör inte det vid 

alla tillfällen, utan faller lika ofta som Ekot in i byråkratiska termer och formella begrepp. 

Både P3 Nyheter och Ekot har vissa ord och begrepp som de inte förklarar, men som kanske 

skulle gagna lyssnaren om de förklarades. Oftast är de oförklarade begreppen av en 

byråkratisk och formell art för båda nyhetsprogrammen, men P3 Nyheter har också vissa 

teknikbegrepp som inte förklaras. Begrepp som inte förklaras av Ekot är bland annat 

”eurozonens ledare” (från onsdagssändningen), medan P3 Nyheter inte förklarar begrepp som 
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bland annat ”surfplatta” (från måndagssändningen). Vi tolkar det som en del av P3 Nyheters 

målgruppsanpassning, då man kan anta att många unga har kännedom om sådana begrepp. 

 Ekot har vid båda sina nyheter om döda kända personer, Sickan Carlsson och 

Henning Sjöström, med underförstådda antydningar om hur de gått hädan. Antydningar är 

negativt för begripligheten, enligt Findahl och Höijer (1984: 170). Förvisso skulle det 

möjligtvis ha varit kränkande för anhöriga att få dödsorsak och sjukdomar utbasunerade i 

radio, men faktum kvarstår att det ger upphov till underförstådda antydningar, vilket är 

negativt för förståelsen. Enligt våra analyser är antydningar något P3 Nyheter inte har använt 

sig av. 

 Blockering innebär i Findahl och Höijers bok att när ett obekant ord dyker upp i 

en mening, stör det lyssnarens förmåga att ta till sig den meningen, men även förekommande 

mening och nästa. Vi har dock tolkat det så att blockering kan uppstå också vid exempelvis 

klaffel, eller vid andra tillfällen i en sändning som kan förvirra lyssnaren och få den att 

temporärt fokusera på det som förvirrar. I P3 Nyheters fall finner vi exempel på 

klaffelsblockering vid nyheten om Nickelback, där reportern nämner Justin Bieber, men 

musiken som följer är inte Justin Biebers utan Lil Waynes. Detta kan tyckas oviktigt, men har 

man väl reagerat så kan lyssnaren tappa fokus från nyheten. I P3 Nyheters tisdagssändning, i 

nyheten om kameraövervakning i Malmö har vi sett ett risktillfälle för blockering. Det är när 

en polis hörs i en ill, utan att vara presenterad. Det som sägs innan man hör polisen är; ”I en 

månad ska polisen i Malmö nu kameraövervaka en del av stan för å komma åt 

gängkriminaliteten”. Vi anser att det inte finns mycket i denna mening som förbereder 

lyssnaren på varken vem den ska få höra, eller att lyssnaren överhuvudtaget ska få höra 

någon. P3 Nyheter har ännu ett exempel på blockering. Det är när en reporter i ett inslag 

kraftigt klippt i en intervjupersons uttalanden. Ekot riskerar att orsaka lyssnaren blockering 

vid två tillfällen, och båda fallen handlar om oförklarade begrepp. Klaffel förekommer i högre 

utsträckning hos P3 Nyheter än hos Ekot i vår undersökning. 

 Upprepningar främjar förståelsen för lyssnaren. Båda nyhetsprogrammen 

använder sig av upprepningar i ungefär samma utsträckning, enligt våra analyser. Möjligtvis 

använder P3 Nyheter upprepning i en något högre utsträckning. Ett exempel på när P3 

Nyheter använder sig av upprepning är i nyheten om Frontex. ”EUs gränskontrollmyndighet 

Frontex tycker att de behövs mer insyn om hur det går till när utvisningarna genomförs” säger 

P3 Nyheter i påan till inslaget, och följer upp med följande senare i inslaget: ”[...] men nu 

kräver alltså Frontex ökad öppenhet och insyn”. Det främjar förståelsen eftersom lyssnaren 

får ännu en chans att tillgodogöra sig väsentlig information. Ett annat exempel på upprepning, 
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men som inte fungerar lika väl, finner vi i Ekots onsdagssändning. ” [...]avslutade ida 

åklagaren sin bevisning / o han medgav att den film där ett skott hörs är manipulerad” säger 

sändaren i påan, och senare i inslaget hörs: ” försvarsadvokaterna protesterade mot att de 

skulle vara me i bevisningen å också domaren ifrågasatte äktheten / åklagaren medgav 

tekniska problem me materialet berätta-an / å räkna me att de kommer försvinna ur 

bevisningen”. Det viktigaste är inte hur ofta något upprepas, utan kvaliteten på 

upprepningarna (Findahl, Höijer, 1984: ). Där ligger P3 Nyheter snäppet före Ekot. 

 Berikningar är bra för lyssnarens förståelse. När information konstrueras så att 

lyssnaren själv kan göra associationer och anknyta till tidigare kunskaper kallar man det för 

att texten har berikats. Ju fler associationer som läggs till en text desto lättare minns man 

informationen (Höijer, Findahl, 1984: 17). P3 Nyheter är något bättre än Ekot på att berika 

sina nyheter enligt våra analyser, men överlag är berikningar inget som används frekvent av 

varken P3 Nyheter eller Ekot. Möjligtvis kan man hävda att P3 Nyheter berikar mer genom att 

de i de sändningar vi undersökt undviker att ha lika många rena telegram som Ekot har. Fler 

nyheter har fått en ill eller gjorts till inslag, vilket gör att fler röster hörs, vilket kan anses vara 

en form av berikning. P3 Nyheter låter musik höras i bakgrunden i ett av sina nyhetsinslag, 

vilket är en form av berikning.   

 

6. Slutsatser 

Efter att ha studerat tre sändningar från P3 Nyheter och tre sändningar från Ekot har vi kunnat 

konstatera att båda nyhetsprogrammen är förhållandevis lika ur ett begriplighetsanalytiskt 

perspektiv. Vi finner det anmärkningsvärt att P3 Nyheter trots sina försök att nå den unga 

publiken inte uppvisar en bättre begriplighet än Ekot. Förvisso skiljer sig hindren i 

begripligheten åt mellan de båda programmen, vilket vi visar i den jämförande diskussionen 

av begriplighetsanalyserna, men ur ett begriplighetsperspektiv kan inte det ena anses bättre än 

det andra alternativet. Vidare kan konstateras att P3 Nyheter ger sina lyssnare något bättre 

möjligheter till hågkomst. Ett tecken på detta finner vi i det faktum att P3 Nyheter generellt 

ger sina lyssnare färre nyheter med desto mer innehåll. Hågkomsten blir bättre för den som får 

höra mycket om lite istället för lite om mycket (Findahl, Höijer, 1984: 42). Vår textanalys 

visar också att P3 Nyheter i högre utsträckning än Ekot väljer nyheter som faller under 

epitetet underhållning snarare än information. 

 De tre främsta tecknen på att P3 Nyheter anpassar sina sändningar till den unga 

publiken finner vi i ämnesval, tilltal och ordval. Vid flera tillfällen behandlar P3 Nyheter 
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ämnen som vi har svårt att se Ekoredaktionen behandla. Endast vid två tillfällen tar de upp 

samma ämnen i vår undersökning. Detta tyder på att lyssnaren som valt att lyssna på P3 

Nyheter får nästan helt annan information än den som lyssnat på Ekot. På liknande vis har vi 

funnit exempel på ord i P3 Nyheters vokabulär som vi inte finner i de Ekosändningar vi har 

analyserat. Den ton som sändaren använder sig av vid uppläsningen skiljer sig inte mycket 

Ekot och P3 Nyheter emellan. P3 Nyheter väljer ibland att kalla sin lyssnare för ”du” samt 

föreslå henne att besöka hemsidan. Det förekommer att P3 Nyheter gör misstaget att vinkla 

sin nyhet på ett så hårddraget vis att nyheten förvrängs till osanning. Detta kan vara ett försök 

att förenkla och dramatisera, men resulterar det i att slutsatsen blir rent felaktig innebär det att 

P3 Nyheter som en del av Sveriges Radio frångår uppdraget att tillhandahålla lyssnaren med 

nyheter som är sanna, relevanta och intressanta.  

 Rak ordföljd med tydlig meningsuppbyggnad är Ekots starka sida och här har de 

en fördel gentemot P3 Nyheter, enligt undersökningen av vårt urval. Meningarna är 

genomgående tydliga i Ekots nyheter och den goda sammanlänkningen mellan satserna är 

viktig för att underlätta begripligheten. Ekot levererar i högre grad flera telegram i rad utan 

pausljud eller röster som kan fungera som berikning. Telegrammen i fråga är i många fall 

korta och saknar ofta orsaksangivning och/eller vardagsanknytning. Detta i kombination med 

att dessa telegram ofta saknar upprepningar resulterar dessutom i att hågkomsten blir dålig.  

 Övergripande skillnader mellan Ekot och P3 Nyheter förkroppsligas i 

pauskonstruktionen. Ekot låter tystnaden tala för att markera övergångar mellan ämnen medan 

P3 Nyheter utan undantag använder sig av ett markant ljudinlägg. Nästa tydliga skillnad är att 

P3 Nyheter använder sig av löp vilket inte Ekot gör. Båda programmen avslutar sina 

sändningar på samma vis, med små undantag för hur många ord de hinner uttala. Det 

gemensamma stilgreppet är att berätta vilket program som just hörts, direkt följt av namnet på 

sändaren.  

 Vi är medvetna att vi bara undersökt en bråkdel av de sändningar som P3 

Nyheter och Ekot producerar dagligen. Men vi hoppas ändå att denna kvalitativa forskning 

kan ge en fingervisning om generella drag hos respektive nyhetsprogram. En intressant 

fortsättning på denna studie vore att göra en receptionsanalys av programmen i deras 

respektive målgrupp. Intressant vore också att låta en testgrupp lyssna på sändningar från 

Ekot respektive P3 Nyheter, för att sedan besvara frågor och på så vis testa begriplighet och 

chanser till hågkomst. Det skulle kvantifiera och validera forskningen på annat sätt än vår 

hermeneutiska forskning kan göra.  
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8. Bilagor 

8.1 Tabeller över sändningarnas disponering och innehåll 

P3 Nyheter måndag 17 oktober 09.00      

          

Typ   Längd  Ämne      

Löp  6 sek        

INSLAG  
1 min 37 
sek Frontex vill ha mer insyn vid tvångsutvisningar  

 Påa 11 sek        

 Prata 25 sek        

 Ill 10 sek        

 Prata 29 sek        

 Ill 21 sek        

 Ava 1 sek        

TGM  17 sek  Samsung och Apple strider om upphovsrätter för surfplattor 

Illat TGM  34 sek  Håkan Juholt vill återfå förtroende för Socialdemokraterna 

 Påa 17 sek        

 Ill 17 sek        

TGM  10 sek  Förundersökning om mord har inletts kring 4-åring i Ljungby  

Avslut  3 sek        

          

Total längd: 3 min         

 

Ekot måndag 17 oktober 09.00       

          

Typ   Längd  Ämne      

Presentation  3 sek        

TGM 1   20 sek  Förtroendet för socialförsäkringssystemet minskar  

TGM 2   15 sek  Frontex kräver ökad öppenhet vid tvångsutvisningar  

TGM 3   14 sek  
Förundersökning om mord för död 4-åring i 

Ljungby  

TGM 4   15 sek  Fångutväxling mellan Israel och Palestina förbereds  

TGM 5    9 sek  François Hollande har valts till socialisternas presidentkandidat 

INSLAG  1.24 min  Advokat Henning Sjöström har avlidit   

 Påa 10 sek        

 Ill 18 sek        

 Prata 33 sek        

 Ill 20 sek        

 Ava 2 sek        

TGM-väder  15 SEK  Väder      

Avslut   2 sek        

          

Total längd: 3 min 2 sek        
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P3 Nyheter tisdag 25 oktober 14.00      

          

Typ   Längd  Ämne      

Löp  5 sek        

Illat TGM  23 sek  Polisen i Malmö ska använda kamerabevakning    

 Påa 6 sek        

 Ill 14 sek        

 Ava 3 sek        

INSLAG  49 sek  Många döda i jordbävningsdrabbade Turkiet, men bäbis lever  

 Påa 24 sek        

 Prata 25 sek        

Illat TGM 31 sek  Inlägg i P3 debatt om mode    

 Påa 9 sek        

 Ill 10 sek        

 Ava 12 sek        

Avslut  3 sek        

          

Total längd: 2 min         

 

Ekot tisdag 25 oktober 14.00       

          

Typ   Längd  Ämne      

Presentation 2 sek        

Illat TGM   Volvo varslar i Göteborg och Umeå trots vinst  

 Påa 20 sek        

 Ill 12 sek        

 Klaffprata 7 sek        

 Ill 13 sek        

 Klaffprata 8 sek        

 Ill 34 sek        

 Ava 2 sek        

TGM  16 sek  Många landsting vill öka ersättningen för äggdonatorer 

TGM  17 sek  Valet i Tunisien hyllas av observatörer   

TGM  21 sek  Bara var fjärde ansökan om att starta friskola godkänns 

TGM  21 sek  Mycket socker kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar     

Avslut  2 sek        

          

Total längd: 3 min 2 sek        
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P3 Nyheter onsdag 2 november 18.00 

          

Typ   Längd  Ämne      

Löp          

INSLAG  
1 min 51 
sek Svårare för kvinnor att få arbetsskadeersättning  

 Påa 18 sek        

 Ill 20 sek        

 Prata 52 sek        

 Ill 7 sek        

 Prata 2 sek        

 Ill 10 sek        

 Ava 1 sek        

INSLAG  53 sek  Nickelback, effektivt preventivmedel   

 Musik 7 sek        

 Prata 12 sek        

 Musik 6 sek        

 Prata 4 sek        

 Musik 7 sek        

 Prata 7 sek        

 Musik 8 sek        

 Ava 1 sek        

Avslut   1 sek        

          

Total längd: 3 min         

 

Ekot onsdag 2 november 18.00       

          

Typ   Längd  Ämne      

Presentation 3 sek        

TGM  32 sek  Eurozonens ledare ska ha extrainsatta möten  

INSLAG  1 min 25 sek Bevisning klar i rättegång mot svenska journalister i Etiopien 

 Påa 18 sek        

 Prata 1 min 4 sek       

 Ava 3 sek        

TGM  25 sek  Julian Assange kan lämnas över till Sverige  

TGM  33 sek  Skådespelerskan Sickan Karlsson har avlidit  

Avslut  2 sek        

          

Total längd: 3 min         
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8.2 Transkriberingsnyckel 

 

[] vilken presentationstyp som använts, exempelvis [INSLAG] 

/ kort paus, till exempel andningspaus 

// Längre paus 

( ) avsändare. Vem som pratar. Anges med kön. Till exempel (sändare man) 

(( )) egen kommentar, notering. Till exempel ((prassel med papper))  

= uttalande som hakar i ett annat uttalande. 

Understrukna ord innebär att ett ord har betonats av sändaren 

 

8.3 Transkriberingar av nyhetssändningarna  

P3 Nyheter måndag 17 oktober 09.00 

 

[LÖP] 

(Sändare man) Eu vill få bättre koll på tvångsutvisningar åå Samsung å Apple ((engelskt 

uttal)) fortsätter strida. // Klockan ä nie  

 

((Trummande basljud som låter som en helikopter)) 

[INSLAG] 

[PÅA] 

(Sändare man) EU vill ha observatörer ombord på planen när Sverige tvångsutvisar 

asylsökande / åå även på flyktingförvaren / Eus gränskontrollmyndighet Frontex tycker att de 

behövs mer insyn om hur det går till när utvisningarna genomförs 

[PRATA] 

((Ljud av gatudemonstrationer på engelska)) (Reporter kvinna) Såhär har det låtit utanför 

flyktingförvaren i Märsta utanför Stockholm / i Kållered utanför Göteborg å i Åstorp i Skåne 

de senaste året ((gatudemonstrationsljud fadas ut)) i samband med tvångsutvisningarna av 

asylsökande till Irak / vilken dag flygen går vill polisen inte uppge / inte heller för media för 

att undvika bråk / Kim ä en av aktivisterna som försökt stoppa utvisningarna  

[ILL] 

((sorl av folkfylld lokal i bakgrunden)) (IP kvinna) det sker oftast mitt i natten / dom tvingas 

bindas å dom får ha spottluva domöh blir väldigt hårt behandlade av polisen  

[PRATA] 
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(Reporter kvinna) hittills i år har nio tvångsutvisningar till Bagdad ägt rum / med i snitt trettio 

irakier från Sverige ombord varje gång / av dom har EUs gränskontrollmyndighet Frontex 

bekostat en resa / dessutom har Sverige deltagit i ytterligare fjorton tvångsutvisningar 

samordnade å finansierade av Frontex / till bland annat ((något hesare)) Nigeria och Kosovo / 

men nu kräver alltså Frontex ökad öppenhet och insyn / de säger Sören Clerton / som är chef 

för rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet 

[ILL - Telefon]  

(IP man) Frontex ställer såna krav / om man ska finansiera dom här tvångsavvisningarna som 

man ska ha övervakning ombord då  

(Reporter kvinna) finns de behov tycker du av att ha övervakare mä ombord  

(IP man) de kan ju va en fördel om om de blir diskussioner om de har använts / våld eller nåt 

sånt då kan de ju alltid va bra att ha någon utomstående som faktiskt kan / också / ska vi säga 

vittna till polisens fördel 

[AVA] 

(Sändare man) Reporter Susanne Palme  

((enkelt bippljud)) 

 

[TGM] 

(Sändare man) Samsung å Apple ((engelskt uttal)) fortsätter bråka om patent å försäljning av 

smartphones ((engelskt uttal)) å surfplatter / samsung försöker nu stoppa försäljningen av den 

nya iphonen i Australien å Japan / för att den ska göra intrång på samsungs patent / samsung 

har förlorat i domstolar flera gånger på sistone å fått förbud mot å sälja sin surfplatta i flera 

länder  

((enkelt bippljud)) 

 

[TGM med ILL] 

(Sändare man) Ida så ska socialdemokraternas partiledare Håkan Júholt börja arbetet med att 

få tillbaka sitt å partiets förtroende efter förra veckans skandal / Júholt kommer bland annat 

träffa partidistrikten i Stockholm / allmänheten facken å besöka ett medlemsmöte / å såhär sa 

han själv i SVTs morronsoffa ida 

[ILL] 

(IP man) ((långsamt))de har varit en vecka /  av rykten spekulationer å påståenden / å nu är de 

väl min sak att möta medborgarna efter detta å ((tar sats, går upp i tonläge)) å min väg framåt 
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/ de ä att prata om idéerna framåt / bygger vi Sverige starkt / genom att satsa på skolan eller 

sänka resturangmomsen / den frågan ska jag prata en hel del om  

((enkelt bippljud)) 

[TGM] 

(Sändare man) en fyraårig pojke hittades igår kväll död en bit från sitt hem i Ljungby sedan 

han försvunnit från en lä lekplats / å polisen säger nu på morronen att dom ha inlett en 

förundersökning ((sjunkande tonläge)) om mord ((ganska tyst))  

 

[AVSLUT] 

(Sändare man) de var P3 Nyheter / me Mikael Klintewall 

 

Ekot måndag 17 oktober 09.00 

[HÄLSNING] 

(sändare man) å de blir ekonyheterrr  

 

[TGM] 

(Sändare man) svenskarnas förtroende för socialförsäkringssystemet har minskat kraftigt 

under dom senaste tio åren / men samtidigt ökar förtroendet för sjukvården å för 

barnomsorgen / det visar sociologiprofessor Stefans Vallforss rapport till 

socialförsäkringsutredningen / tretusenåttahundra personer har tillfrågats i rapporten  

((prassel med papper)) 

 

[TGM] 

(Sändare man) EUs gränskontrollmyndighet Frontex kräver att Sverige ökar öppenheten å 

insynen kring tvångsutvisningar av asylsökande / bland annat ska oberoende observatörer 

finnas på plats på flyktingförvaren och ombord på flygplanen  

((prassel med papper)) 

 

[TGM] 

(Sändare man) efter att en fyraårig pojke igår kväll hittades död i Ljungby har polisen nu 

inlett en förundersökning om mord / pojken hade gått ut för å leka på en lekplats / men 

försvann därifrån å hittades nåra timmar senare död / en bit därifrån   

((prassel med papper)) 
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[TGM] 

(Sändare man) förberedelserna för fångutväxlingen mellan Israel och palestinierna fortsätter / 

Israel har transporterat flera hundra palestinska fångar till /  Negevöknen / där dom imorron 

ska utväxlas mot den israeliska soldaten Gilhad Shalit 

((prassel med papper)) 

 

[TGM] 

(Sändare man) i frankrike valdes igår / François Hollande ((franskt uttal))till socialisternas 

kandidat i de presidentval som ska hållas i april  

// 

((prassel med papper)) 

[INSLAG] 

[PÅA] 

(Sändare man) advokat Henning Sjöström har avlidit åttionio år gammal / han blev känd 

genom en rad uppmärksammade / mål / Leif Silbersky var kollega me Henning Sjöström 

[ILL - Telefon] 

(IP man) ja det känns ju välli sorjlitt därför vi stod varrandr väldigt nära / därför ja arbetade 

tillsammans med honom under sextitalet vi va / då alldeles ensam han å ja på en byrå / vi 

arbetade ihop i sju år sedan har vi hålli kontakten under alla år / å han va min mentor och han 

va min förebild  

[PRATA] 

(Reporter kvinna) bland stora mål som Hening Sjöström drev fanns nevrosedynmålet på 

sextitalet / där han förde talan för dom barn som föddes med skador efter att deras mödrar / 

ovetande om riskerna / tagit läkemedlet neurosedyn under graviditeten // tidigt i sin karriär 

försvarade han Kurt Haijby / som dömdes för utpressning mot dåvarande kung Gustav den 

femte / efter en påstådd homosexuell relation / Henning Sjöström uteslöts under en period 

från advokatsamfundet men återupptogs igen som medlem / Ann Ramberg 

advokatsamfundets ordförande 

[ILL - Telefon] 

 (IP kvinna) han var en kontroversiell person / å han / var inte alltid eh sams med 

advokatsamfundet / eöh som bekant meneh / han va en eehm / ((tar ny sats)) det behövs såna 

personer som Henning Sjöström = Henning Sjöström va en otroligt mångfacetterad och 

spännande å nyfiken människa  

[AVA] 
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(Sändare man) Reporter var Annika Degreus 

 

[TGM] 

(Sändare man) i västra götaland å västra svealand blir det mycket moln ida å de kan bli lätt 

regn lokalt / i övriga landet väntas varierande molnighet med changs till en del sol här å var / 

utom längst upp i norr där et tregnområde rör sig åt nordost  

 

[AVSLUT] 

(Sändare man) Ekot / Folke Vaccin ((sjunkande))    

 

 

  

P3 Nyheter tisdag 25 oktober 14.00 

[LÖP] 

(Sändare kvinna) Bäbis räddad ur rasmassor å kameraövervakning i Malmö / klockan ä två 

  

[TGM med ILL] 

(Sändare kvinna) I en månad ska polisen i Malmö nu kameraövervaka en del av stan för å 

komma åt gängkriminaliteten 

[ILL] 

(IP man) alltså kameravakning e ju ett allt viktigare instrument å redskap för polisen //  de e 

ett sånt viktigt // bevismedel när det gäller att identifiera brottslingar å kunna / lagföra 

brottslingar 

[AVA] 

(Sändare kvinna)Å de sa malmöpolisen Henrik Stjärnblad 

 

((enkelt bippljud)) 

((prassel med papper)) 

 

[TGM med PRATA] 

(Sändare kvinna) Tvåhundrasjuttinie personer har dött i jordbävningen i östra turkiet / men de 

finns också dom som har klarat sig som en två veckor gammal bäbis som har grävts fram 

levande ur rasmassorna / de lilla barnet hittades när de gått nästan två dygn sedan skalvet / 
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enligt räddningsarbetarna håller man nu på att få ut även mamman å en släkting / men kyla å 

efterskalv ställer till de / Ekots Bengt Terner rapporterar från turkiet 

[PRATA] 

(Reporter man) Men mirakelhistorierna blir färre när de med nollgradig nattemperatur kritiska 

sjuttiotvå timmarna börjar räknas ner / få överlever längre (inandning) därmed övergår 

hjälparbetet i den bergiga å isolerade Vannprovinsen från livräddning (konstpaus) till att bistå 

skadade å hemlösa / i ett arbete försvårat av fortsatt dramatiska efterskalv å / nära nollgradig 

kyla 

((enkelt bippljud)) 

 

[TGM med ILL] 

(Sändare kvinna) Ida ä de tissda å då e de dags för ett nytt inlägg på pe tre debatt / den här 

gången e de Matilda Söderberg som har skrivit inlägget som handlar om genus å mode = 

 [ILL - Telefon] 

 (IP kvinna) ja tycker de e ganska konstigt att eh män inte har eh anpassat sig efter eh dom 

typiskt kvinnliga kläderna såsom kvinnor har anpassat sej till (inandning, därefter snabbare) 

typiskt manliga kläder 

[AVA] 

(Sändare kvinna) Å du kan gå in å kommentera de här inlägget å även lyssna påah Matilda när 

hon utvecklar sina...eh idéer kring de här inlägget / de hittar du på sveriges radio punkt ess e 

snestreck pe tre nyheter  

 

[AVSLUT] 

de va pe tre nyheters tvåsändning me mig / Ellen Andersson 

 

  

 Ekonyheterna tisdag 25 oktober 14.00 

[HÄLSNING] 

(Sändare man) Klockan ä två å här ä Ekot 

[TGM med ILL] 

(Sändare man) Lastbilstillverkaren Volvos vinst ökade me nästan en miljard till fem komma 

åtta miljarder för tredje kvartalet  / Men vinsten var ändå mindre än väntat å Volvoledningen 

spår lägre efterfrågan nästa år / mellan fyrahundra å fyrahundrafemti visstistanställda vid 

fabrikerna i Tuve å Umeå får inte förlängda kontrakt / säger vdn Olof Persson 
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[ILL]  

(( ljud av folk i bakgrunden)) (Olof Persson) Ööh vi tittar över väldigt noga nu våra 

produktionsplaner / och ser om vi behöver ö ö justera dom lite mer alltså ((klipp)) / Vi har lärt 

oss att de kan gå väldigt fort / kasten verkar vara snabbare nu än vad vi har sett tidigare 

[PRATA (i studio)] 

(Sändare man) Å Daniel Kristoffersson på tuvefabariken säger till P4 Göteborg att det är fel 

att anställda får gå (lägre tempo) när vinsten är så hög 

[ILL] 

((surr av folk i bakgrunden)) (Daniel Kristoffersson) n du kommer till jobbet å de e fem sex 

miljarder som ska delas ut på mårran å de har gott jättebra kvartal å sen en timme senare få 

hör du att 250 pers ska bort // de tror fan att folk inte förstår / v vi lever i en annan värld dom 

lever i en annan värld 

[PRATA (i studio)] 

(Sändare man)((inandning)) Å Jan Olov Karlsson / som är metallordförande på Volvo i Umeå 

säger till P4 Västerbotten att >>   

(långsammare) (taktfast) Volvo inte borde minskat personal  

[ILL] 

((Fågelkvitter i bakgrunden)) (Jan Olov Karlsson) det kommer inte som m nån blixt från klar 

himmel att vi / är på väg ner i försäljning och produktion men ändå så blire en besvikelse /  

hela nerdragningen bemanningsmässigt sker i Sverige / I / Ryssland / å i den belgiska fabriken 

så gör man utan bemanningsminskning / å de beror på en sak / att där har man då 

arbetsmarknadsregler där man har permitteringssystem / som gör att man faktiskt tar dom här 

svängarna genom att låta folk ha kvar anställningen / även om dom är tillfälligt anställda / och 

iställer [sic] ha en uppgörelse där stat arbetsgivare och fack har en sep permittering / d den 

gamla modellen av permitteringslön å de / ä hög tid att vi får sånt i det här landet också  

[AVA] 

(Sändare man) Jan Olov Karlsson ((stegrar i röstläge)) / ((går ner i röstläge)) Volvo i Umeå. 

  

[TGM] 

(Sändare man) barnlösa par som väntar på ägg från donatorer måste köa i flera år / å därför 

planerar nu flera landsting å höja ersättningen från dagens tre tusen till nio tusen kronor / till 

dom som vill donera ägg // ((prassel med papper)) dom långa väntetiderna gör att fler åker 

utomlands för å snabba på processen. 
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[TGM] 

(Sändare man)((inandning)) Valet i Tunisien hyllas av EUs valobservatörer som ett öppet val 

å bara mindre oegentligheter har rapporterats / valresultatet är ännu inte helt klart men de 

islamistiska partiet nada ser ut att fått flest röster i Tunisiens första fria val / som hölls i 

söndags 

 

[TGM] 

(Sändare man)((inandning)) bara var fjärde ansökan om att starta eller bygga ut en friskola 

nästa år / har fått godkänt av skolinspektionen / en vanlig orsak till avslag e att man inte 

ordnat me praktikplatser / å andra ä ohållbara elevprognoser eller att det inte finns 

skolbibliotek / skolinspektionen har fått in sjuhundrasextisju ansökningar om friskoler för 

nästa år 

 

 

[TGM] 

(Sändare man)((inandning)) dom som äter mycket socker kan få väsentligt högre risk å 

drabbas av hjärt å kärlsjukdomar enligt en ny svensk studie av fyra tusen tre hundra personer / 

i studien hade dom som åt mest socker sämre blodfettsvärden men blodfetterna påverkades 

inte av hur mycket fett dom åt / de bekräftade också att måttliga mängder alkohol är bra för 

hjärta å blodkärl  

 

[AVSLUT] 

(Sändare man) Ekot med Göran Dahlqvist     

 

 

 P3 Nyheter onsdag 2 november 18.00 

[LÖP] 

(Sändare man) Lättare å få pengar för arbetsskada för den som har typiskt manlitt jobb / å 

nickelback ett effektivt preventivmedel / (sjunkande tonläge) enligt omröstning på en sajt / 

klockan e sex 

 

[INSLAG] 

[PÅA] 
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(Sändare man) Imorse så berätta vi att de e svårare för kvinnor än för män å få ärsättning om 

man blir sjuk eller skadad på grund av jobbet (inandning) trots en lagändring för några år sen 

som skulle göra försäkringen mer jämställd / men försäkringskassan som både utreder å fattar 

beslut i arbetsskadeärenden tycker att dom gör vad dom kan / monika svanholm e 

verksamhetsansvari där 

[ILL] 

(IP kvinna) de finns inget jämställthetsmål uttryckt i i regelverketsåfall måste man ändra 

detsåavi kan inte / så att säga tillämpa nånting som inte ((ohörbart mummel)) 

((reporter avbryter)) 

(Reporter)Men men ambitionen va ju att de skulle bli mer jämställt näre gjordes om då 

tyckeru att ni har / lyckats mä dä? 

(IP kvinna) Ja asså vi kan inte tillämpa de på nåt annat sätt // 

[PRATA] 

(Reporter) Tjugihundratvå ändrades arbetsskadeförsäkringen såatt beviskraven för att få 

ersättning sänktes / tanken var att den skulle bli mer jämställd / men fortfarande e skillnaden 

stor mellan könen / enligt en genomgång av fyrahundra ärenden från furra året som 

Fösäkringskassan själv gjort / fick över hälften av alla mansdominerade yrken / som gruv 

bygg o anläggningsarbeten rätt ti ersättning ((djup inandning)) i kvinnlit dominerade yrken 

som vård o omsorg fick knappt en procent ersättning // meh Monika Svanholm på 

försäkringskassan ser intere här som ett misslyckande / regelverket säger att de krävs 

vetenskaplig grund för att påstå att en viss skada uppkommit på grund av arbetet / å för 

typiska kvinnoyrken saknas forskning att luta sej mot / 

[ILL] 

(IP kvinna) Dom / arbetsmiljöer som män verkar i är mer beforskade än dom som kvinnor / 

öh / lever i 

[PRATA] 

(Reporter) Men viss självkritik finns / 

[ILL] 

(IP kvinna) Vi har kanske tittat för mycke på yrken å trott att de säger innehållsmässit vad de 

handlar om / eh å nu ändrar vi vår vårt sätt å utreda helt enkelt 

[AVA] 

(Sändare man) Reporter där va josef björklund 

 

((Plock-på-sträng-ljud)) 
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[INSLAG] 

((Nickelbackmusik 7 sek)) 

(Reporter) ((Musiken fadar ut i bakgrunden)) Den kanadensiska gruppen Nickelbacks 

((engelskt uttal)) musik ha blivit utsedd till den mest avtändande /  de e sajten tastebud 

((engelskt uttal)) punkt eff em som frågat sina användare vilken musik som dödar romantiken 

mest effektivt / ((Nickelbackmusik 6 sek)) o de kanadensiskt även på andra plats med 

tonårstjärnan justin bieber ((engelskt uttal)) ((Lil Waynemusik 7 sek)) men / på tietopplistan 

hittar vi även lady gaga ((engelskt uttal)) u2 ((engelskt uttal)) katy perry ((engelskt uttal)) å / 

rapparen lil wayne ((engelskt uttal)) (Lil Waynemusik 8 sek) 

[AVA/AVSLUT] 

(Sändare man) Reporter där va Amin Farsin o ja heter Mikael Klintewall 

((Svoschljud)) 

 

Ekot onsdag 2 november 18.00 

[Hälsning] 

(Sändare kvinna) Klockan e sex här e Ekot 

 

[TGM] 

(Sändare kvinna) I Cannes ((franskt uttal)) i frankrike blir de flera extrainsatta möten för 

eurozonens ((uttal: evro)) ledare ikväll / dom ska diskutera hur dom ska reagera på att 

Greklands premiärminister Papandreou i måndas / förklarade att han tänkte utlysa 

folkomröstning / om de räddningpaket som landet fått bara nåra dagar tidigare / nått som har 

skapat nytt kaos i världsekonomin // Papandreou ska också träffa sina kollegor i eurozonen 

((uttal: evro)) / för att förklara varför han utlyst en folkomröstning 

 

[INSLAG] 

[PÅA] 

(Sändare kvinna) På fjärde rättegångsdagen i Etiopiennn i målet mot dom svenska 

journalisterna Martin Schibbye åJohan Persson / avslutade ida åklagaren sin bevisning / o han 

medgav att den film där ett skott hörs är manipulerad /  

[PRATA] 

(Reporter) Först visade åklagaren de oredigerade filmmaterial som tillhör dom två 

journalisterna / bilder från somalia spelades upp där dom träffade personer som påstås tillhöra 
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o en ell eff gerillan / etiopiska journalisten Abraham Fissé-ha / som följer rättegången på plats 

/ berättar att svenskarna leker me en vakts vapen på bilderna / de e ingen formell vapenträning 

/ dom håller i vapnet siktar mere o försöker öppna de säger han men dom skjuter inte // sen 

spelade åklagaren upp en redigerad version me de omtalade skottet / försvarsadvokaterna 

protesterade mot att de skulle vara me i bevisningen å också domaren ifrågasatte äktheten / 

åklagaren medgav tekniska problem me materialet berätta-an / å räkna me att de kommer 

försvinna ur bevisningen / i morron bitti väntas domaren utifrån åklagarens presentation / ta 

ställning till om åtalet ska prövas vidare eller inte / de e en normal kontrollstation / i en 

etiopisk rättegång 

[AVA] 

(Sändare kvinna) Reporter Beatrice Jansson  

 

 

[TGM] 

(Sändare kvinna) Wikileaks ((engelskt uttal)) grundare Julian Assange ((engelskt uttal)) kan 

överlämnas till Sverige (saktar in) / de beslutades i en / brittisk domstol idag / Assange 

((franskt uttal)) e misstänkt fö våldtäkt och sexuellt ofredande här / å alla hans argument mot 

en överlämning avfärdades i domen / Julian Assange ((franskt uttal) själv nekar till 

anklagelserna å hävdar att dom har politiska motiv 

 

[TGM] 

(Sändare kvinna) En av svensk nittonhundratalsfilms mest framträdande skådespelare / Sickan 

Carlsson / har avlidit // hon debuterade i radio redan i tioårsåldern å började sin fa-filmkarriär 

som tonåring / inom komedischangern / på femtitalet spelade Sickan Carlsson i en rad 

komedier tisammans me Hasse Ekman / Å hon va också me i TV serier så sent som på 

nittitalet /Sickan Carlsson / eller Sickan Annagreta CarlssonAdamsson som hon hette / blev 

nittisex år 

 

[AVSLUT] 

(Sändare kvinna) Ekot / Karin Norberg 

 

 

 

 

 

 


