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1 Inledning 

De röster som hörs i radio är ofta föremål för kritiska diskussioner kring kaffebordet. 

Åsikterna om hur en radiopratare får eller bör låta går isär. Kraven varierar givetvis 

beroende på genre, eftersom en programledare i ett ring in-program inte förväntas låta 

som en nyhetsuppläsare. De personer som arbetar med nyheter har antagligen de mest 

strikta kraven på sitt språkbruk eftersom nyhetsspråket av tradition förväntas vara 

neutralt. En nyhetsuppläsare ska sträva efter att objektivt och sakligt förmedla korrekt 

information åt lyssnarna. Hur lyssnarna uppfattar informationen, beror mycket på hur 

den presenteras. 
Språket är ett av de viktigaste verktygen för att sprida budskap via media. 
Nyhetsuppläsaren är ansvarig för meddelandets fonologiska och fonetiska form och övriga 
kommunikativa signaler. Nyhetsuppläsaren kan medvetet eller omedvetet påverka hur 
nyheterna uppfattas genom användningen av intonation och andra prosodiska medel. (Bell 
1991, 43)  

Den här avhandlingen handla om nyhetsuppläsare med ett språkbruk som härrör sig till 

geografiskt ursprung. Jag vill undersöka hurudana attityder lyssnare har till regionala 

varianter av standardsvenska i finlandssvensk radio. Samtidigt är jag intresserad av hur 

journalister själva upplever bruket av ett språk som är färgat av geografisk härkomst. 

Min pro gradu-avhandling är en utvidgning och en komplettering av min 

kandidatavhandling Det hörs att du kommer från Österbotten. En jämförelse av 

attityder till regionalt färgad standardsvenska i radio (Rundell, 2006). 

Studier som härrör sig till dialekter är viktiga, eftersom dialekter kan bidra till 

att förstärka fördomar (Francis 1983, 7). Det muntliga språket, till skillnad från 

skriftspråket, avslöjar mer eller mindre tydligt journalistens geografiska härkomst. 

Finlandssvenska journalister har ingen språkligt homogen bakgrund, och detta 

tenderar ibland att höras i radiosändningar. Nyhetsuppläsarens eller reporterns prosodi 

(melodi, rytm och intonation) kan, för ett tränat öra, ge antydningar om geografisk 

härkomst, eller för ett otränat öra bara låta konstigt, lustigt eller främmande.  

Ren och skär dialekt förekommer nästan aldrig bland nyhetsjournalister, men 

som radiojournalist har jag ofta reagerat på att lyssnare eller andra journalister påpekat 

när en nyhetsjournalist har en annorlunda klang eller intonation i sitt språk. Eftersom 

jag själv härstammar från en ort i Österbotten, och har jobbat med nyheter och 

aktualiteter på Rundradion i Helsingfors, har jag naturligtvis stött på kommentarer om 
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mitt eget språk. Rundradions journalister får språkvård och man har klart uttalade 

önskemål om de anställdas språk. Svenska Rundradions språkregel nummer fyra säger 

att:  

I fråga om språkmelodi och allmänna uttalsdrag får medarbetarnas språk gärna återspegla 
deras regionala bakgrund. Detta gäller även rikssvenska. Utpräglat dialektalt färgat språk 
bör användas av medarbetarna bara när det är särskilt motiverat. (Röst och språk, 2006) 

Trots dessa rätt så tydliga regler har jag en bild av att det förekommer en viss 

förvirring, både bland journalister och lyssnare. Därför anser jag det vara viktigt att 

studera inställningen till användningen av regional standardsvenska i finlandssvensk 

radio. Eftersom många journalister inom nyhetsradion har en geografisk klang i sitt 

språk, finner jag det intressant att undersöka hur detta språk uppfattas av publiken och 

hur journalisterna själva resonerar kring sitt språk. Dialekter och regionalt 

standardspråk i radio är intressant eftersom det fascinerar, intresserar och irriterar. 

Dialekter väcker känslor av humor, tillgivenhet och sentimentalitet. De allra flesta 
människor upplever dialekter som intressanta och är intresserade av dem. (Francis 1983, 7)  

Jag hoppas att resultaten av mina undersökningar kan fungera som bakgrund, 

jämförelsematerial och bidra till ett ökat intresse för forskning om dialekt och medier. 

 1.1 Syfte, avgränsning och forskningsfrågor 

Temat för min avhandling är tvärvetenskapligt. I huvudsak placerar jag ämnet i facket 

för journalistik, men samtidigt rör jag mig inom området för lingvistik. 

Jag är intresserad av både lyssnares och journalisters inställning till varianter av 

regionalt standardspråk i nyhetssammanhang i radio.  

Syftet med min avhandling är att undersöka en specifik grupp lyssnares 

attityder till, samt nyhetsjournalisters inställning till och upplevelser av 

användningen av regionalt standardspråk i nyheter i finlandssvensk 

riksradio. Jag vill lyfta fram journalisternas och publikens inställning till 

att regionalt standardspråk talas av journalister i finlandssvensk 

nyhetsradio. Jag vill också väcka intresse för vidare forskning inom 

området.  

 

Min pro gradu-avhandling består av två olika undersökningar. Den ena är kvantitativ 

till sin metod och fokuserar på en avgränsad lyssnargrupps attityder gentemot en 

nyhetsuppläsare med regionalt standardspråk. Den andra undersökningen är kvalitativ 
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och strävar efter att gå djupare in i nyhetsjournalisternas egna inställningar till och 

upplevelser av att tala regionalt standardspråk i radio. För den kvalitativa 

undersökningen har jag formulerat forskningsfrågorna rätt öppet: 

 

Med hjälp av kvalitativa temaintervjuer med nyhetsjournalister vill jag 

undersöka hur några nyhetsjournalister, med en regional (österbottnisk) 

varietet av standardsvenska i bagaget, själva upplever, reflekterar kring 

och förändrar sin språkanvändning i radio. Jag vill ta reda på hurudana 

reaktioner nyhetsjournalisterna har fått på sitt språk och hur de har 

reagerat på dessa reaktioner.  

 

Forskningsfrågorna som jag försöker besvara med hjälp av den kvantitativa 

undersökningen är mer specifika: 

 

I attitydundersökningen, som är kvantitativ och indirekt, vill jag 

undersöka och jämföra österbottniska och nyländska gymnasieelevers 

attityder till en österbottnisk nyhetsuppläsare, som använder sitt regionalt 

färgade standardspråk i riksradion.  

 

Jag vill också undersöka hurudana preferenser gymnasieeleverna från 

Nyland respektive Österbotten har i fråga om uppläsarens intonation när 

de lyssnar på nyhetstelegram. 

 
I den första undersökningen vill jag med hjälp av kvalitativa intervjuer få en djupare 

bild av några nyhetsjournalisters egna upplevelser av att använda någon variant av 

regional standardsvenska. Jag vill undersöka hur olika nyhetsjournalister, som alla har 

en bakgrund i Österbotten och jobbar på riksradion, upplever och reflekterar kring 

användningen av ett regionalt standardspråk och hur de eventuellt förändrar sitt språk i 

radio. Jag vill också ta reda på hurudana reaktioner de fått från lyssnare, språkvårdare 

och andra journalister, samt hur de reagerat på dessa reaktioner.  

I lyssnarundersökningen vill jag kvantitativt, genom ett experiment, undersöka 

och jämföra österbottniska och nyländska gymnasiestuderandes attityder till en 

österbottnisk nyhetsuppläsare, som använder sitt regionalt färgade standardspråk i 

riksradion. Jag vill också undersöka hurudana preferenser gymnasieeleverna från 
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Nyland respektive Österbotten har i fråga om uppläsarens intonation, när de lyssnar på 

ett nyhetstelegram. 

Jag har valt att avgränsa mig så att jag endast koncentrerar mig på österbottniskt 

klingande standardsvenska. På grund av att jag själv härstammar från Österbotten, och 

att Österbotten ofta uppfattas som en motpol till Nyland, finner jag inställningen till 

olika varianter av just österbottniskt färgad standardsvenska mest intressant. Eftersom 

språket i nyheter tenderar att vara extra utsatt för kritisk granskning, fokuserar jag på 

just denna talsituation. Jag fokuserar enbart på nyheter i finlandssvensk riksradio, och 

väljer alltså bort regionala nyhetssändningar. De regionala sändningarna sänds endast i 

regionerna och är därför inte intressanta i det här sammanhanget. 

Eftersom det finns förhållandevis lite vetenskaplig forskning som har att göra 

med inställning till regionala språkvarianter som skiljer sig från standarden i kontexten 

radionyheter, anser jag att det är viktigt att ta upp dessa frågor. Jag upplever att det på 

finlandssvenskt håll råder en viss tudelning i toleransen för regionala varianter av 

standardsvenska i radio.  

Härnäst vill jag definiera vissa centrala begrepp. I andra kapitlet försöker jag ge 

en bakgrundsbild av språksituationen i Svenskfinland och en översikt över teorier inom 

dialektologi. I kapitel tre behandlas de finlandssvenska radionyheterna, lyssnares 

reaktioner och de språkråd som ges åt de som arbetar inom etermedia. Efter en 

diskussion om nyhetsspråket och journalistens roll följer en presentation av tidigare 

forskning i språkattityder. I kapitel fyra följer ett sammandrag över mediespråkvården i 

Sverige. I det femte och sjätte kapitlet presenteras de kvalitativa temaintervjuerna med 

journalister och den kvantitativa attitydundersökningen med lyssnare. Vartdera kapitlet 

innehåller underrubriker med metod- och materialbeskrivning samt resultatgenomgång 

och sammanfattning. Kapitel sju är reserverat för slutdiskussionen. 

 1.2 Definitioner 

Här kommer jag att definiera ett antal begrepp som är centrala i min pro gradu-

avhandling.  

Standardspråk och regionalt standardspråk. Standardspråk är ett flummigt 

begrepp, eftersom standarden alltid kan ifrågasättas. Enligt Sjögren (1979, 114) kan 

man som motvikt till dialekterna ställa riksspråket eller standardspråket, som från 

början går tillbaka på en eller ett par dialekter vilka av politiska eller kulturella orsaker 

blivit förhärskande. På grund av att ett normerat skriftspråk knutits till denna 
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dominerande dialekt har den fått status av ett "korrekt" språk och den språkform som 

språkvården värnar om.  

Regionalt färgat riksspråk definierar Sjögren (1979, 114) som en variant där 

syntax (satslära) och morfologi (ordböjning), knappast alls avviker från riksspråket, 

men där fonologin (språkljuden) och i någon mån ordförrådet tillåts göra det. Genuina 

dialekter däremot kan skilja sig starkt från riksspråket, men de flesta dialekttalare är 

tvåspråkiga på så sätt att de behärskar även ett regionalt färgat riksspråk. I 

fortsättningen kommer jag att använda begreppen standardspråk och standardsvenska 

synonymt när jag syftar på det så kallade standardspråket för finlandssvenskar. 

Begreppet riksspråk kommer jag inte att använda eftersom riksspråk kan tolkas som 

finska. Personligen ser jag regional standardsvenska (eller regionalt standardspråk) som 

ett mellanting mellan dialekt och standardsvenska. Regional standardsvenska (och 

regionalt standardspråk) syftar i denna avhandling på en variant där inte morfologi och 

syntax, men nog fonologin, det vill säga språkljud och prosodi, avviker från det så 

kallade standardspråket.                 

Dialekt. Dialekt kan definieras på många olika sätt, och att enas om en rätt 

definition är inte lätt. Personligen definierar jag dialekt som en mera folklig variant av 

standardspråket som talas på ett visst avgränsat geografiskt område. Jan Einarsson 

(2004, 139-140) beskriver dialekt som tal som är karakteristiskt för en viss region. 

Einarsson skiljer på genuina och utjämnade dialekter. Genuina dialekter talas numera 

av relativt få människor och oftast på landsbygden. En utjämnad dialekt är mera 

lättförståelig för personer utanför talgemenskapen. I kapitel 3 går jag djupare in i ämnet 

dialekter.  

Attityd. En attityd är ett organiserat och bestående sätt att känna, tänka och 

reagera på människor, grupper, sociala frågor eller mer allmänt en händelse i 

omgivningen. Vi säger att attityder formas när känslor, tankar, värderingar och 

reaktionstendenser står i ett sådant inbördes förhållande till varandra att specifika 

känslor och reaktionstendenser blir så starkt associerade med ett speciellt sätt att tänka 

på specifika personer eller händelser. (Lambert 1964, 50-51) 

Enligt Oppenheim är en attityd också en sorts beredskap eller en tendens att 

reagera på ett visst sätt när man konfronteras med vissa stimuli. De flesta av individens 

attityder är oftast vilande och uttrycks via tal eller beteende bara när objektet för 

attityden varseblivs. Attityder är abstraktioner och oftast delar av större 

sammansättningar av värderingar, övertygelser och känslor. Attityder hänger inte ihop 
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på något logiskt sätt. Enligt Oppenheim finns det till exempel inga logiska orsaker till 

att personer som favoriserar dödsstraff skulle motsätta sig homosexualitet. 

(Oppenheim, 1986) 

Henerson, Morris och Fitz-Gibbon använder ordet attityd för att brett beskriva 

alla de objekt man vill mäta och som har att göra med intryck, känslor, värden och 

övertygelser. (Henerson, Morris & Fitz-Gibbon 1987, 13) 

Garrett, Coupland och Williams (2003, 3) hävdar att attityder kan identifieras 

och i viss mån mätas. 

Det finns en betydelseskillnad mellan en attityd och en åsikt. Många, även 

forskare, använder begreppen synonymt, men en del hävdar att åsikter är kognitiva, 

men saknar den komponent som har att göra med känslor. (Perloff, 2010)  

Colin Baker definierar en åsikt som en övertygelse (belief) som saknar en 

känslomässig reaktion. Attityder å andra sidan är sammankopplade med känslor. Baker 

hävdar att åsikter alltid uttrycks i ord, medan attityder kan vara latenta, och uttryckas 

genom både verbala och icke-verbala processer. Baker poängterar att termerna attityd 

och åsikt ofta används synonymt i vardagligt språk. (Baker 1992, 14)  

I denna avhandling innebär en attityd något mera latent än en åsikt. Attityder 

definierar jag som övertygelser eller intryck, starkt sammanknutna till känslor och 

värderingar. 

Närspråk och fjärrspråk. Språkvetaren Ulf Teleman tar fasta på Jürgen 

Habermas offentliga och privata sfär och försöker med hjälp av dem undersöka 

samhällets språknormer. Från språklig synpunkt går den avgörande skiljelinjen mellan 

familjens språkbruk i hemmet och språkbruket i den politiska offentligheten. Teleman 

gör en indelning i närspråk och fjärrspråk. Familjens språk har sin motsats i den 

politiska offentlighetens diskussion om samhället och dess ekonomi. Teleman skriver 

att det offentliga språket är överregionalt standardiserat och att det är statens språk. 

Staten är opartisk, står över de enskilda medborgarna och solidariserar sig inte särskilt 

med någon av dem. Därför, menar Teleman, måste staten tala med anonym tunga. 

Sändaren talar eller skriver ofta inte å egna vägnar utan för en organisation, myndighet 

eller liknande. Enligt Teleman är det offentliga språket dialektfritt och de personliga 

tonfallen är olycksfall i arbetet. (Teleman 1979, 30-34)   

Eva Mårtensson (1989) har undersökt sammanblandningen mellan offentliga 

och privata samtal i olika radioprogram. Mårtensson använder Jürgen Habermas 

begrepp det offentliga samtalet och hänvisar också till Telemans (1979) indelning i 
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närspråk och fjärrspråk. Mårtensson menar att det skett en intimisering av det offentliga 

språket. Hon hävdar att regler och stildrag ur intimsfärens språk har anammats av den 

politiska och administrativa offentligheten i och med att stat och myndigheter i allt 

större utsträckning har tagit över uppgifter som tidigare låg inom den privata 

medborgarens område. Mårtensson hävdar att intimiseringen också genomsyrar radio- 

och tv-produktionen. Hon syftar speciellt till de offentliga privatsamtalen som till 

exempel ring in-program på radio som i offentligheten behandlar ämnen som tidigare 

hörde hemma i den privata sfären. Dessa ”vanliga människor” som nu får tillträde till 

medierna talar det ”vanliga språk” som radion aktade sig för under sina första 

årtionden. (Mårtensson 1989, 88-91) 

I dagens radio- och TV-program lämnas större utrymme för språklig variation. Sedan 
dialekterna i landet har tunnats ut märks ett ökat intresse för och en större tolerans mot de 
regionala varianterna. I rikssändningarna lämnas utrymme för språkbruk som avviker från 
den riksspråkliga standarden, och i såväl nyhetsintervjuer som reportage och 
underhållningsprogram är det accepterat att inom vissa ramar använda ett vardagligt 
talspråk. (ibid.) 

Det vardagliga talspråket, handlar om ett familjärt närspråk, medan regionalt 

standardspråk, enligt min åsikt kan vara både officiellt och familjärt. Den här pro gradu-

avhandlingen handlar mer om de regionala eller dialektala variationerna i 

standardspråket och inte så mycket talspråksdimensionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10  

2 Finlandssvenska och dialekter 

I detta kapitel ger jag en bakgrundsbild av språksituationen i Svenskfinland och en 

översikt över teorier inom dialektologi. 

 2.1 Språksituationen i Svenskfinland 

En stor del av finlandssvenskarna kom till Finland från Svealand och Götaland med 

början från 1100-talet. Det språk som nybyggarna förde med sig blev grunden för de 

finlandssvenska dialekterna. Olika delar av Svenskfinland befolkades vid olika 

tidpunkter. Det är sannolikt att det fanns dialektskillnader redan när inflyttningen pågick 

och dessa förstärktes ytterligare då befolkningen blev bofast. På 1600- och 1700-talen 

utkristalliserades ett finlandssvenskt högspråk i Åbo som var centrum för 

administration, kyrka och utbildning. När Helsingfors senare blev landets politiska och 

administrativa centrum tog de förmögna och inflytelserika helsingforsarna till sig 

högsvenskan som sitt språk. Det blev en tudelning mellan högsvenska och dialekt som 

ledde till att man på sina håll fick en förvrängd uppfattning om dialekterna. 

Högsvenskan fick hög prestige medan dialekterna uppfattades som ett primitivt språk 

för obildat folk. (Mitts 1999, 10)  

År 2010 finns det i Finland 19 enspråkigt svenska kommuner, och 31 

tvåspråkiga kommuner av vilka 13 har svensk och 18 finsk majoritet 

(Kommunförbundet). Dryga 90 000 finlandssvenskar bor i landskapet Österbotten som 

omfattar nästan alla kommunerna i regionen Svenska Österbotten. De svenskspråkiga i 

Österbotten är ungefär en tredjedel av hela landets svenskspråkiga befolkning som vid 

årsskiftet 2009-2010 uppgick till dryga 290 000 (Statistikcentralen). 

Nästan hälften av finlandssvenskarna talar en dialekt som sitt modersmål. 

Finlandssvenska dialekter talas i regionerna Österbotten, Nyland, Åboland och Åland. I 

Österbotten finns dialektområdena norra, mellersta och södra Österbotten. Åboland 

indelas i dialektområdena västra och östra Åboland. I Nyland indelas dialektområdena i 

västra, mellersta och östra Nyland. På Åland finns dialektområdena västra och östra 

Åland. En rörligare befolkning och en effektiv informationsspridning har lett till att 

skillnaderna mellan olika dialekter delvis har utjämnats. (Forskningscentralen för de 

inhemska språken) 

Enligt Ann-Marie Ivars består det svenska språklandskapet av tre eller fyra 

olika skikt; neutralt standardspråk, regionalt standardspråk, regional (utjämnad) dialekt 
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och lokal dialekt. Huruvida man räknar skikten som tre eller fyra beror på om man 

erkänner existensen av ett neutralt standardspråk. (Ivars 2005, 21) I den här 

avhandlingen godkänns existensen av ett neutralt standardspråk. Jag upplever att en del 

professionella språkbrukare, bland annat vissa nyhetsjournalister, har förmågan att 

neutralisera den regionala färgen så pass mycket att det kan vara omöjligt att avgöra 

deras regionala härkomst. Men gränsen mellan de olika skikten är givetvis flytande. 

Enligt Barbro Wiik (2002) är det är oklart hur stor del av österbottningarna som 

är dialekttalande. Man kan utgå från att majoriteten av de svenskspråkiga i 

landskommunerna är dialekttalande och att ett dialektfärgat språk också talas av många 

stadsbor. Wiik menar att det dialekttalande Österbotten och den finskdominerande 

Helsingforsregionen ofta blir ytterpolerna i diskussionen om språksituationen i det 

språkligt heterogena Svenskfinland. Utgående från ett sådant perspektiv kan man få 

bilden av att Österbotten bildar en talgemenskap. Men Wiik vill slå hål på myten om en 

österbottnisk dialekt som motpol till det finlandssvenska standardspråket. Även 

Österbotten är språkligt heterogent - det finns i dag områden där dialekten dominerar, 

men det finns även standardspråkstalande, stadsmålstalande och tvåspråkiga.  

Ann-Marie Ivars anser att tudelningen standardspråk och dialekt inte gäller 

överallt. Enligt henne har tudelningen ersatts av en situation där en rad blandformer 

framträder på en skala där dessa två är ytterpolerna. Ivars anser att det håller på och 

sker en regionalisering av språket på vissa håll. I södra delen av Svenskfinland tappar 

dialekterna mark och blir mera så kallade regionala dialekter, medan österbottningarna 

fortfarande vårdar sina lokala dialekter som är knutna till ett mindre område. Enligt 

henne har finlandssvenskan, det svenska standardspråket i Finland, alltid i viss mån 

färgats av dialekterna från talarens hemvist. Ivars hävdar också att dialekttalandet i 

Österbotten är mera spontant och okomplicerat än i landskapen i söder. Hon menar att 

österbottningarna är stolta över dialekterna som kan förklaras av ett behov av att 

markera avstånd från svenskan i Helsingfors och som österbottningarna inte riktigt 

accepterar som en norm för standardspråket. I söder är dialekterna förknippade med 

känslor av skam och förakt. (Ivars 2005, 20-22)  

Jag vill poängtera att finlandssvenskarnas inställning till dialekt inte beror 

enbart på regional härkomst. Ivars hävdar nog inte heller att österbottningars 

dialekttalande alltid skulle vara mer otvunget, och jag upplever att dialekttalandet i 

Nyland i vissa situationer till och med kan vara mer spontant och okomplicerat än i 

Österbotten. Det beror på så många faktorer, bland annat situation och gruppdynamik. 
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Åsa Mitts skriver att dialekten alltid har åkt upp och ner i popularitetens backar. 

På 40-talet uppfattades en landsbygdsbo som högdragen och struntförnäm om denne 

frångick sin dialekt. Många gånger har kontrasten mellan stad och bygd, högspråk och 

dialekt varit konfliktfylld. (Mitts 1999, 10)  

Huruvida det är mer populärt att tala dialekt nu än tidigare är svårt att avgöra. 

Min uppfattning är att det åtminstone i de finlandssvenska medierna talas rätt lite 

dialekt. I exempelvis livsstilsprogram händer det att man hör programledare med ett 

rätt regionalt standardspråk. Men regionalt standardspråk har ändå inte slått igenom i 

nyhetssammanhang i Svenskfinland till skillnad från situationen i Norge där jag 

upplever att dialekt och regionalt standardspråk i nyheter är rätt accepterat. Det känns 

också som om nyhetsuppläsare i Sverige har mer regional färg i sitt språk än i 

Svenskfinland. Tyvärr är det mycket svårt att länder emellan jämföra acceptansen för 

och användningen av regionala språkdrag i media. 

 2.2 Allmänt om dialekter 

Winthrop Nelson Francis (1983) definierar dialekter som ”varieteter av ett språk, och 

varieteterna talas av grupper som är mindre än den totala gemenskapen som talar 

språket”. Alla språk som talas av mer än en handfull personer tenderar att delas upp i 

dialekter som kan skiljas från varandra på basis av vokabulär, uttal, grammatik, 

användning och social funktion samt artistiskt och litterärt uttryck. Skillnaderna kan 

vara små och bara härröra sig till en liten del av språket, eller så stora att de försvårar 

kommunikationen mellan talare av olika dialekter. Sällan finner man konkreta 

dialektgränser, utan förändringen sker oftast gradvis och är ibland inte ens märkbar. I 

de fall där det förekommer mera tydliga dialektgränser kan dessa vara antingen 

geografiska, politiska eller sociala. Enligt Focis (Forskningscentralen för de inhemska 

språken) är dialekter lokala varianter av ett språk. Dialekterna uppstod under den tid då 

människor bodde och arbetade i samma by eller socken hela sitt liv. Det har länge 

hävdats att de traditionella dialekterna håller på att dö ut, men enligt Focis har det inte 

gått så. I stället, menar man på Focis, verkar dialekternas prestige ha ökat under de 

senaste åren, när dialekttalare har börjat använda sin dialekt i allt flera sammanhang för 

att framhäva sin identitet. Vid sidan av de lokala dialekterna förekommer det språklig 

variation som har att göra med formalitetsgrad och faktorer som ålder, kön, yrke och 

utbildning. En viktig del av språkbehärskningen har blivit att kunna anpassa 

språkbruket till olika talsituationer. (Focis: Francis 1983, 1-2)  
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Språket är en essentiell del av kulturen och språkskillnader är ofta indikatorer 

för djupt rotade sociala och kulturella fenomen. Inom sociolingvistiken (som studerar 

de sociala och kulturella aspekterna av språket) är det allmänt accepterat att många 

lingvistiska olikheter har att göra med sociala variabler som utbildning, ekonomisk 

status, yrke, etnicitet och klass samt politisk eller religiös anknytning. Denna aspekt av 

dialekter började först senare intressera dialektforskare som tidigare fokuserade mera 

på geografisk och historisk variation i språk. Sociolingvistiken och dialektologin är 

många gånger svåra att skilja från varandra. (Francis 1983, 8) 

I ett äldre och mer elitistiskt samhälle ansågs dialekttalaren vara provinsiell, 

okultiverad, obildad och till och med dum. (Francis 1983, 9)  

Dialekttalare som hade möjlighet att klättra upp för klasstegen, var viktiga med att tillägna 
sig en mera precis form av språk som var typisk för den övre klassen, och ansågs vara 
Språket som lokala och lägre klassens dialekter bara var urartade och korrupta släktingar 
till. (ibid.) 

Enligt W. N. Francis finns det två extrema synsätt för hur man ska förhålla sig till 

dialekt i skolan, och dessa, anser jag, kan till viss del jämföras med dialektanvändning i 

medierna. Det äldre synsättet ser på dialekter som korrupta och urartade varianter av 

standardspråket, och medför att lärare undervisar elever i standardspråket samt försöker 

utrota dialekten. I extrema fall kan denna attityd leda till att samarbetet mellan lärare 

och elev äventyras när läraren uppfattar eleven som dum och egensinnig, medan eleven 

dömer ut läraren som oresonlig och enväldig. Det andra synsättet ser på elevens 

språkanvändning som en så viktig del av dennes personlighet, att minsta försök att 

ändra på språket mot elevens vilja, oundvikligen kommer att motarbetas. Det här 

eftersom sådana försök kommer att uppfattas som en attack mot eleven som person. 

Huvudsaken är att eleven har ett flytande språk. (Francis 1983, 10)   

Det här exemplet är hämtat från skolvärlden men kan, enligt min åsikt, till viss 

del jämföras med toleransen för dialekt i medievärlden. Ett synsätt är att dialekter inte 

hör hemma i medierna eftersom journalistens roll inte är förenlig med bruk av dialekt. 

Ett annat synsätt är att dialektanvändning i media bör uppmuntras, eftersom publikens 

språkliga mångfald bör återspeglas även i journalistkåren. En låg toleransnivå för 

dialektalt bruk bland journalister och övrigt mediefolk kan tänkas leda till att publiken 

uppfattar mediepersonligheter som översittare. 

En åsikt som tidigare var och fortfarande kan vara allmän bland amatör-

dialektforskare är att dialekttalare är en distinkt klass särskild från de som talar 

standardspråk, och att den sanna dialekttalaren bara har ett sorts språk. Men lingvister 
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är i dag ense om att alla språkanvändare behärskar olika stilar som varierar beroende på 

innehåll, sociala omständigheter och vem eller vilka som tilltalas. (Francis 1983, 51) 

Edlund, Erson och Milles (2007) hävdar att språkanvändare som behärskar flera 

olika språkvarieteter, exempelvis standardspråk och dialekt, alltid gör ett val i den 

enskilda kommunikationssituationen. Valet kan vara både medvetet eller omedvetet, 

men oftast är sådana språkliga strategier omedvetna. Vad vi ska säga är något vi 

funderar på mera än hur vi ska säga det. (Edlund, Erson & Milles 2007, 166) 

När det handlar om dialekter som härrör sig till klass och stil, behärskar alla 

talare flera dialekter som skiljer sig mera eller mindre från varandra. Talaren kan 

medvetet eller omedvetet skifta mellan de olika dialekterna. (Francis 1983, 209) 

Med hjälp av språket kan vi på ett enkelt sätt signalera vår tillhörighet och 

språket blir en nyckel som möjliggör en social rörlighet i presentationen av jaget. 

(Edlund, Erson & Milles 2007, 166) 

Min uppfattning är att journalister nästan alltid talar rätt neutralt standardspråk. 

Enligt Edlund, Erson och Milles kan ett sådant beteende bero på att talaren inte vill 

avslöja sin regionala härkomst. Om vi vill markera varifrån vi härstammar talar vi 

dialekt eller regionalt standardspråk, men om vi vill distansera oss från vår hemort är 

det troligt att vi bemödar oss om att tala standardspråkligt eller mera likt skriftspråket 

(Edlund, Erson & Milles 2007, 166). 

Francis hävdar att den dialektala variationen kan påverkas av fem olika 

variabler; geografi, klass, etnicitet, kön och ålder (Francis 1983, 42). Jag kommer i 

fortsättningen att fokusera på den geografiska variationen även om andra variabler kan 

nämnas.  
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3 Nyheter, språkvård och attityder 

Det här kapitlet inleds med en översikt över de finlandssvenska radionyheterna. 

Därefter behandlas lyssnares reaktioner på radiospråket och de språkråd som ges åt de 

som arbetar inom etermedia. Efter en diskussion om nyhetsspråket och journalistens 

roll presenteras tidigare forskning i språkattityder. 

 3.1 Radionyheter i Svenskfinland 

I Finland är public service-bolaget Yle ensamt om att erbjuda radionyheter på svenska. 

I lagen om Rundradion Ab står det att programverksamheten ska behandla den 

finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten 

(Svenska Yle). 

Svenska Yles två kanaler Radio Vega och Radio X3M har sina respektive 

nyhetsprogram, Aktuellt och X3M-nyheterna, som kan höras i hela Svenskfinland. 

Därtill finns det flera aktualitetsprogram och nyheter på Svenska Yles nätsidor. Radio 

Vega har också regionala nyhetsredaktioner som endast kan höras regionalt om vi 

bortser från nätradion. Regionerna delas in i huvudstadsregionen, Österbotten, 

Åboland, Östnyland och Västnyland. Inslag från de regionala nyhetssändningarna kan 

sändas och sänds också ibland i Aktuellt om de är av nationellt intresse. Den vägen får 

lyssnare i huvudstadsregionen ibland också höra nyhetsreportrar med mer 

österbottniskt färgat standardspråk och också intervjuobjekt som talar exempelvis 

Pargasdialekt. Radio X3M sänder inte skilda nyheter på regionnivå. X3M- nyheterna 

produceras och sänds främst från Helsingfors, men ibland också från Vasa. Svenska 

Yle har regional programverksamhet i sammanlagt tio olika kommuner.  

3.2 Lyssnarreaktioner på radiospråket 

Det är inte bara språkvården som anser att det är av stor vikt att eterspråket följer vissa 

normer. Också lyssnarna tenderar att fungera som språkpoliser. Det händer att reportrar 

och nyhetsuppläsare får respons på sitt språk, antingen via e-post, eller via den 

allmänna lyssnarresponsen. En del av responden når reportrarna, en del stannar 

någonstans på vägen. 

Riksradions nyhetsuppläsningar har kommit att betraktas som normgivande i 

fråga om talspråket, och därför är lyssnare uppmärksamma på språkformen i just dessa 

programinslag (Einarsson & Plazack 1983, 29). Det finns vissa konventioner, på gott 
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och ont, som nyhetsjournalister inte bryter mot helt ostraffat. Journalister som bryter 

mot nyhetsspråkets konventioner kan räkna med sanktioner både från 

nyhetsredaktionen och publiken. (Svensson 1989, 30)  

Eriksson och Lindefelt (1996) anser att dialekt blir ett problem när lyssnarna 

retar sig på språket istället för att lyssna på innehållet. De tycker själva att det är 

trevligt med dialekt, men varnar för att lyssnarna inte sällan kan vara skoningslösa när 

de stöter på dialekt i radion. I Sverige tycks skåningar tycks vara mest utsatta för 

negativ kritik. Eriksson och Lindefelt påpekar att dialekt i radionyheter inte väcker 

reaktioner endast utanför hembygden. Dialekt kan väcka ilska också i den lokala 

hembygden. De varnar också för slang i nyhetsradion. Ord som "typ" har smugit sig in 

i många ungdomars språk, men den medvetne radioprataren bör undvika sådana ord. 

(Eriksson & Lindefelt 1996, 55) 

Språkform och presentationssätt inverkar på hur en publik tolkar och kognitivt 

bearbetar en nyhetssändning (Lindblad 1989, 56). Nyhetstelegram ska formuleras och 

läsas så, att lyssnarens uppmärksamhet inte går till formen i stället för till innehållet. 

Einarsson hävdar att attityder till eterspråket ofta kommer till uttryck i tidningar, i 

frågor i språkspalter, i telefonsamtal till radions klagomur eller till Svenska 

språknämnden. Ytterst sällan är det fråga om berömmande utsagor. Einarsson tror att 

det bara är ytterst språkkänsliga personer och personer med stor skriv- och 

talhandlingsberedskap som torgför sina attityder. (Einarsson och Plazack 1983, 5-6) 

 3.3 Mediespråkvården i Svenskfinland 

Eterspråket uppfattas som ryggraden för landets standardspråk framför allt när det 

handlar om uttal och intonation, och mediespråket nämns ofta som mönsterkällor i 

språksammanhang (Lindblad 1989, 47). Det är extra viktigt att undersöka 

etermediespråket på public service-bolag på grund av deras officiella karaktär. För 

många människor är etermediernas nyheter den viktigaste informationskällan. 

Språkvårdare och språkforskare anser att språket i massmedierna speglar tendenser i den 

nutida språkutvecklingen, påverkar det allmänna språkbruket och sätter en norm för det 

offentliga språket. Hans Strand hävdar ändå att det inte finns något enhetligt 

massmediespråk, utan olika sorters mediespråk för olika ändamål. (Svensson 1989, 29: 

Strand 1989, 7-11) 

På Rundradion har man utformat önskemål om de anställdas språk. 

Rundradions svenska språknämnd ger ut handboken ”Röst och språk” som uppdateras 
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med några års mellanrum. Bland språkreglerna för Rundradions svenska verksamhet 

hittar vi en regel som specifikt handlar om synen på regional variation i språket.  

I fråga om språkmelodi och allmänna uttalsdrag får medarbetarnas språk gärna återspegla 
deras regionala bakgrund. Detta gäller även rikssvenska. Utpräglat dialektalt färgat språk 
bör användas av medarbetarna bara när det är särskilt motiverat. (Röst och språk 2006, 2) 

Denna regel ger utrymme för många olika tolkningar, men klart är ändå att geografisk 

härkomst får höras.  

En annan regel påpekar att det språk som används i programmen ska vara 

vårdat, naturligt och anpassat till programtyp, lyssnare, tittare, läsare och talare. Det 

påpekas att den allmänsvenska språknormen ska följas i fråga om meningsbyggnad, ord 

och ordformer. Etablerade finlandismer kan användas när det är påkallat av 

sammanhanget, medan finska uttryck och andra fennicismer ska undvikas. 

Artikulationen ska alltid vara tydlig även om graden av formalitet i uttalet varierar 

enligt sändarroll och programtyp. Som tillägg till språkreglerna påpekar man att dessa 

inte gäller för utomstående medverkande, men att det finns skäl att beakta att 

utpräglade dialekter kan vara svåra att förstå för lyssnare och tittare från andra delar av 

landet. (ibid.) 

I ett stycke i handboken Röst och Språk svarar man på frågan om Svenska Yles 

journalister får tala ”österbottniska” och ”helsingforsiska”. Här påpekas att vi alla är 

färgade av vår region i vårt språk och att det på de allra flesta hörs att vår 

språkbakgrund finns i exempelvis en dialekt och att det är en stor rikedom i de 

finlandssvenska sändningarna. ”Låt det regionala leva – men glöm inte tydligheten!” 

(Röst och språk 2006, 3) 

I nästa stycke som ger rekommendationer som härrör sig till slang, skriver man 

att ”slang, liksom dialekt, kan användas bara då det är stilistiskt motiverat”. Det 

påpekas också att man bör tänka på att slang och dialekt ofta låter tillkämpat i radio och 

tv.” Nu ska vi tala till ungdomarna/pensionärerna på deras eget språk...” (ibid.) 

I en äldre version av ”Röst och Språk” (Selenius et al., 2000) skriver Sonja 

Vidjeskog att den som har språket som arbetsverktyg, bör ha en hög grad av 

medvetenhet om konsekvenserna av sitt språkliga val. Även om toleransen mot inslag 

av regionalt språkbruk i offentliga medier har ökat, och språklig likriktning inte längre 

är eftersträvansvärd, menar Vidjeskog att det fortfarande finns anledning att vara 

återhållsam. Särskilt när det gäller radioprogram som riktar sig till en bred lyssnarskara.  
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Enligt språkvårdare Anna Maria Gustafsson1 på Focis är de finlandssvenska 

språkvårdarnas syn på dialekter och regionalt standardspråk i radio den samma som i 

handboken Röst och Språk (2006) som ges ut av Rundradions Svenska Språknämnd 

(RUSS). Man anser att den regionala färgen gärna får höras. Ingen regional variant är 

bättre än någon annan, medan ren dialekt är problematisk eftersom dialekt kan bli 

obegripligt. I vissa sammanhang kan ren dialekt vara motiverat, men då bör 

dialektuttrycken översättas eller förklaras. Gränsen mellan dialekt och regionalt 

standardspråk kan vara svår att sätta fingret på. Variation i intonation, uttal och skilda 

ljud hör till de accepterade regionala skillnaderna, men när det handlar om avvikanden 

på ordnivå kan man tala om dialekt. Nyhetsspråket ska enligt traditionen vara neutralt i 

fråga om stil, inte för vardagligt och inte för byråkratiskt. Slang och dialekt ska rensas 

bort.  

Medierna i Svenskfinland får språkvård av tre språkstöd som arbetar i 

direktkontakt med journalister på de finlandssvenska dagstidningarna, Finska 

Notisbyrån och Svenska Yle. Språkstöden och språkvårdarna på Focis samarbetar. 

Språkstöden ger aktuella språkrekommendationer, svarar på språkfrågor både per e-

post och på internet, läser, diskuterar och kommenterar journalisternas texter. 

Dessutom finns det en mediespråksgrupp bestående av språkstöd, språkvårdare och 

representanter för de olika redaktionerna. I Sverige finns också en mediespråksgrupp 

vars rekommendationer även följs i Svenskfinland, men de finlandssvenska 

språkvårdarna kommer också med egna rekommendationer.  

Anna Maria Gustafsson tycker att man för omkring 12-17 år sedan började se 

förändringar i toleransen för regionalt standardspråk i radio i Svenskfinland. När en 

Jakobstadsbördig journalist (informant F) började läsa nyheter på Aktuellt under 1990-

talet orsakade hennes regionala standardspråk en insändarstorm i Hufvudstadsbladet. 

Enligt Gustafsson var det främst Helsingforsbor som upprördes över nyhetsuppläsarens 

språk och trodde att hon pratade någon österbottnisk dialekt när det i själva verket var 

regionalt standardspråk. Uppläsaren hade österbottniskt uttal och satsmelodi. Radio 

X3M startade år 1997 och i och med sändningarna från Vasa fick lyssnarna i mycket 

större utsträckning än tidigare höra österbottniskt uttal och satsmelodi i den 
                                                
1 Uppgifterna om mediespråkvården i Svenskfinland baserar sig på en intervju med Anna Maria 

Gustafsson den 1.12.2009. Gustafsson är språkvårdare med fokus på mediespråk på Forskningscentralen 

för de inhemska språken.  
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finlandssvenska riksradion. Gustafsson tror att Radio X3M:s sändningar bidrog mycket 

till en ökad tolerans för regionalt standardspråk. 

Bland de olika genrerna i radio placerar sig nyheterna och anmäleriet 

(hallåorna) hierarkiskt i toppen, så till vida att de ska representera den mest formella 

varianten av språket. Här ska varken dialekt eller slang kunna skönjas, hävdar 

Gustafsson. Nyhetsuppläsaren ska förmedla innehåll, inte representera en privat person 

eller presentera sig som en intressant personlighet. En professionell språkbrukare bör 

behärska många olika varieteter och stilar i sitt språk oberoende av geografisk 

härkomst. Ju lägre ner i formalitetsnivån man rör sig desto större blir toleransen för 

inslag av vardagligt talspråk. I exempelvis ring in-program är toleransen för vardagligt 

talspråk betydligt högre. På grund av radions genrebredd ser Gustafsson ingen 

motsättning i radiospråkets uppgifter att både öka toleransen för olika regionalt färgade 

varianter i språket och samtidigt sätta normen för ett korrekt språk.  

I ”Talspråkslära för journalister och andra” (2001) ger Håkan Hanson språkråd 

för journalister som arbetar med det muntliga språket. Hansons språkråd har använts i 

undervisande syfte på bland annat Sveriges Radio och Rundradion. Enligt Hanson är 

prosodin den grundläggande signalen med vilken berättaren meddelar sin känsla och 

attityd. I prosodin ingår artikulationsgrad, ljudstyrka, ljudlängd, betoning, tempo, 

pauser, tonhöjd och accenter samt klangfärg. Prosodin är också viktig för 

trovärdigheten hos berättaren. En god prosodi underlättar lyssnandet, medan en dålig 

prosodi försvårar lyssnandet. Enligt Hanson försöker dagens nyhetsuppläsare tala 

skrivande, med mycket begränsade prosodiska uttryck. Hanson anser att det är 

obegripligt att vissa nyhetsjournalister inte utnyttjar de prosodiska möjligheterna utan 

strävar efter att låta så oprosodiska och monotona som möjligt. En persons prosodi är 

starkt påverkad av den miljö hon växt upp i. (Hanson 2001, 25-33) 

Rundradions handbok Röst och språk (2006) ger Yles programarbetare rådet att 

uttala alla ändelser. Exempelvis bör man säga intE och skullE. Här poängteras det att 

svenskan bara känner långa betonade stavelser. Alltså bör man säga fö:re och ö:versikt 

och så vidare. Man bör uttala ändelserna i bordET, börjadDe, talaT, och säga intE, 

skuLLE, tiLL och reDAn. Vissa småord uttalas förkortat: det blir de, de bli di, är blir e, 

och blir å, skall blir skaa och sade blir saa.  

Någon kan tycka att sådana påbud går stick i stäv med påståendet om att 

regional färg och klang är tillåtet. Men Anna Maria Gustafsson ser inte någon konflikt 

utan anser att den regionala klangen kan höras även om man uttalar ändelser. Påbudet 
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att uttala alla ändelser har att göra med skillnaderna vardagligt – formellt språk, och 

inte med regionala skillnader.  

 Hans Strand (1989, 11) menar att det inte finns något enhetligt 

massmediespråk, utan enbart olika sätt att tala för olika syften. Därför, menar Strand, är 

det viktigt att språkvårdare behandlar mediespråk på ett mera generellt plan och noga 

anger vad de menar. Språkvårdare Anna Maria Gustafsson anser också att det är viktigt 

att språkvårdare i kontakten med journalister noga förklarar innebörden av vissa 

språkrekommendationer.  

3.4 Nyhetsspråket och journalistens roll 

Hultén (1993) hävdar att en nyhet ska berättas så att reporterns personliga tonfall inte 

kan skönjas. Sakförhållandet ska presenteras utan inblandning av budbäraren. Därför 

bör nyhetstelegrammet läsas med distans och opersonlighet och formuleras enligt fasta 

normer och strukturer som ytterligare understryker och betonar den "objektiva" 

framställningen. (Hultén 1993, 67)  

Fichtelius (1997, 89) menar ändå att reportern ska våga framträda som individ, 

vara sig själv och inte låta som ”en uppstoppad tidningsmöbel”. 

Hulténs och Fichtelius åsikter går här på sätt och vis isär. När Hultén kräver 

opersonlighet av reportern, vill Fichtelius att reportern framträder som individ. En 

lösning som eventuellt kunde tillfredsställa dem bägge, skulle vara att låta reporterns 

åsikt vara osagd genom ett neutralt tonfall men ändå låta reporterns personlighet höras 

genom det personliga språket, av vilket prosodin är en stor del.  

Enligt Eriksson och Lindefelt (1996) bör språket i nyhetsradion vara vårdat 

talspråk. Språket bör inte vara som löst prat kring kaffebordet, inte heller läst 

skriftspråk, utan god talad svenska. Eriksson och Lindefelt menar också att 

nyhetsradion inte bör gå i spetsen för en allmän språkförändring, eftersom en sådan lär 

ske i vilket fall som helst. (Eriksson & Lindefelt 1996, 54-55)   

Kanslisvenska, politikerprosa, expertjargong, socionomfloskler, anglicismer och annat 
fikonspråk hör naturligtvis heller inte hemma i den goda nyhetsradion. (Eriksson & 
Lindefelt 1996, 54-55) 

För nyhetsjournalister är det ibland en stor utmaning att kombinera alla goda språkråd. 

De ska tala vårdat talspråk men ingen kanslisvenska (Eriksson & Lindefelt, 1996), låta 

personligheten höras genom prosodin (Fichtelius, 1997), men samtidigt prata 

distanserat (Hultén, 1993). Reportern ska inte låta som en uppstoppad tv-möbel 
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(Fichtelius, 1997), men ändå följa vissa språknormer för att understryka objektiviteten 

(Hultén, 1993). Det är inte förvånande om en och annan österbottnisk diftong slinker 

igenom. 

 3.5 Tidigare forskning i språkattityder 

Attityder är avgörande i språkutveckling, -förfall, -restaurering eller -förstörelse. Ett 

språks status eller betydelse i ett samhälle eller hos en individ, har sitt ursprung i 

anammade eller inlärda attityder. Attityder är individuella, men de härstammar från ett 

kollektivt beteende. En individs attityd bestämmer eller gynnar ett visst beteende. 

(Hohenthal 2001) 

Attitydernas funktion är enligt Einarsson (2004, 204) att hjälpa oss att förstå vår 

tillvaro genom att de organiserar och förenklar en komplicerad värld. Oftast är det inte 

möjligt att skilja på vad som är attityd till språket i sig och vad som är attityd till 

språkbrukaren eller gruppen av språkbrukare, menar Einarsson. Attityder mot ett visst 

språk är till exempel ofta i själva verket attityder mot folket som talar det. 

Här nedan presenterar tre forskningsprojekt om språkattityder. Både Mattfolks, 

Einarssons, och Bijvoets forskningsmetoder påminner om min metod. Vi har alla 

använt matched guise-metoden, med hänsyn till förenklingar och modifikationer från 

min sida.  

3.5.1 Undersökning om talspråksanvändning i etermedia  

Leila Mattfolk har undersökt språkliga attityder i det finlandssvenska språksamfundet. 

Hon har forskat i finlandssvenskars attityder till modern, främst engelsk språkpåverkan 

på svenskan. Mattfolks forskning är förankrad i ett samnordiskt projekt, som går under 

namnet Moderna importord i de nordiska språken och är initierat av Nordiska 

språkrådet.  

I en del av det samnordiska projektet (Kristiansen & Vikør 2006) undersöker 

Mattolk attityder till talspråksanvändning i radio och tv. Denna opinionsundersökning 

är utförd bland 500 finlandssvenskar år 2002. Informanterna fick besvara frågor 

gällande deras bruk av engelska och deras attityder till normerat mediespråk. I en fråga 

av undersökningen frågar Mattfolk informanterna vad de anser om att anställda på tv 

och radio använder sitt vanliga talspråk istället för högsvenska i programmen som sänd. 

Det visar sig att finlandssvenskarna i stort sett är ense om sin relativt neutrala 

inställning till vanligt talspråk i etermedierna. Medelvärdet är 2,82 (1 = mycket positiv. 
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5 = mycket negativ.) Men Mattfolk ser signifikanta skillnader vid variablerna ålder och 

utbildning. Generellt sätt finner Mattfolk inte någon åldersgrupp där det finns ett 

övervägande flertal som är positiva eller negativa till talspråk snarare än standardspråk 

i de finlandssvenska etermedierna. Men det framkommer ändå att en procentuellt sett 

större andel av de som fyllt 60 år, än de andra åldersgrupperna, är mycket negativa till 

vanligt talspråk. Färre av de över 60 år fyllda, än de andra åldersgrupperna, är mycket 

positiva till vanligt talspråk i radio och tv. Mattfolk tror att orsakerna till att de yngre är 

mer positiva än de äldre, kan finnas i trenden att använda sig av mindre formellt språk i 

sms, e-post och chatt. Speciellt ungdomar använder gärna dialekt och slang i dessa 

forum.  

Vid variabeln utbildning syns också signifikanta skillnader. De som är mest 

negativa till talspråk i radio är de med längst utbildning, följda av de med ingen 

utbildning alls utöver grundskolan. De som är mest positiva har 4–6 års utbildning. Av 

de som är högst utbildade är endast 8 procent mycket positiva till vanligt talspråk i 

etermedierna, medan denna andel i de andra grupperna var runt 20 procent.  

Vid variabeln samhällsideologi kunde man också se en tendens till skillnad. De 

som föredrar individuell frihet är mer positiva till vanligt talspråk än de som föredrar 

solidaritet. 

 Mattfolk hittade inga signifikanta skillnader mellan åsikterna om språket i 

etermedia med hänsyn till var i landet informanterna bor. Detta överraskade henne 

eftersom det i en del av regionerna i Svenskfinland talas betydligt mer dialekt än i 

andra. Mattfolk menar att man kunde ha väntat sig att dialekttalande i högre grad än de 

som talar standardfinlandssvenska skulle vara positiva till vanligt talspråk i radio och 

tv. De som var mest negativa till vanligt talspråk i etermedierna bor i 

Helsingforsregionen, där man idag mera sällan anser att man talar någon dialekt. Men 

nästan en lika stor andel av de österbottniska informanterna är negativa till vanligt 

talspråk i radio och tv. (Kristiansen & Vikør 2006, 142-176)  

Detta är oväntat, dels för att dialekterna i Österbotten av tradition är starka, dels för att 
österbottningarna i årtionden, i motsats till helsingforsarna, har kunnat ta del av Sveriges tv 
och radio, och att de därför kunde tänkas vara vana vid och positiva till andra varianter av 
svenska.  (Mattfolk i Kristiansen & Vikør 2006, 175) 

Enligt Mattfolk, är en möjlig förklaring att informanterna med olika språklig 

bakgrundsannolikt har uppfattat frågan på olika sätt. För dialekttalande är ”vanligt 

talspråk” dialekt, medan de som bor i icke-dialektala områden snarare uppfattar 

”vanligt talspråk” som en talspråklig standardvariant med slarvigt uttal och kanske 
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inslag av slang och finska ord och uttryck. I samtliga regioner fanns det fler 

informanter som ställde sig mer positivt än negativt till vanligt talspråk i etermedierna. 

Procentuellt sett var andelen informanter som var mycket positiva till informellt språk 

störst i Nyland och på Åland. (ibid.) 

I en annan del av projektet (Kristiansen 2006) utför Mattfolk tillsammans med 

Tore Kristiansen ett reaktionstest på 600 finlandssvenskar. Syftet är att undersöka 

finlandssvenska informanters omedvetna attityder till engelska importord i 

finlandssvenskan. De använder matched guise-tekniken, som även jag kommer att 

använda i min undersökning, även om jag gjort vissa anpassningar och förenklingar. De 

låter samma uppläsare läsa upp två texter, den ena på rent standardspråk och den andra 

texten kryddad med flera engelskspråkiga ord som ”password” och ”website” istället 

för ”lösenord” och ”hemsida”. Informanterna ska värdera uppläsarnas egenskaper 

utifrån deras uppläsningar utan att de är medvetna om att uppläsaren är densamma. Den 

fiktiva talsituationen är att uppläsarna söker arbete på radion. Resultaten visar att 

finlandssvenskarna undermedvetet anser att den engelskpåverkade texten gör 

uppläsarna mer intressanta och effektiva. Hon kommer också fram till att de 

informanter som visar den mest positiva attityden till den engelskpåverkade 

uppläsningen är de som har en lägre utbildning och de som har en dator hemma. 

(Kristiansen 2006, 117-138)  

3.5.2 Lyssnarattityder till nyhetsuppläsare 

Jan Einarsson (1983) har undersökt hur skiftningar i en nyhetsuppläsares uttryckssätt 

påverkar lyssnares föreställningar om talaren. Einarsson undersökte lyssnarreaktioner 

på nyhetstelegram där språkformen varierade mellan läsuttal och talspråksuttal, 

skriftspråklig och talspråklig stil, långa och korta meningar, spänd och avslappnad 

uppläsning och mellan manlig och kvinnlig röst. Han mätte, med en variant av matched 

guise-metoden, hurudana attityder en viss språkform frambringade hos personer med 

olika ålder, kön och utbildning. De totalt 185 försökspersonerna fick ta ställning till 

egenskaper som aktiv, begriplig, bra, intressant, lyssnarvänlig, modern, mänsklig, 

nonchalant, objektiv, personlig, påträngande, sympatisk, trovärdig och överlägsen hos 

nyhetsuppläsarna. Egenskaperna hade valts ut med tanke på vilka egenskaper som kan 

vara väsentliga vid bedömning av nyhetsuppläsare.  

I huvuddrag kom Einarsson fram till att försökspersonerna hade svårt att 

upptäcka språkliga skillnader i innehållsmässigt likartade telegram. Det Einarsson ändå 
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kunde säga var att läsuttal som bland annat de, enligt, någon och med förknippades 

med objektivitet och att talspråksuttal som dom, enlit, nån och me fick uppläsaren att 

framstå som modern och personlig. En mer skriftspråklig stil i ett telegram uppfattades 

som nonchalant och överlägsen, medan en mer talspråklig stil uppfattades som mera 

begriplig, lyssnarvänlig, sympatisk, personlig och modern. En nyhetsuppläsare som 

använde långa meningar uppfattades som aktiv, påträngande och modern och 

uppläsaren som använde korta meningar, som sympatisk och mänsklig. Ett spänt 

uppläsningstonfall förknippades med egenskaper som påträngande, aktiv, överlägsen 

och nonchalant, men när samma uppläsare läste samma telegram mer avslappnat, 

bedömdes han som sympatisk, lyssnarvänlig, begriplig, intressant, mänsklig, trovärdig, 

modern och objektiv. Einarssons resultat visade också att en kvinnlig uppläsare 

uppfattades som aktiv, begriplig, lyssnarvänlig, påträngande, intressant, modern och 

objektiv medan en manlig uppläsare uppfattades som nonchalant. Detta när syntetiska 

röster läste upp telegram som annars var identiska till innehåll och språkform.  

I ett likadant test med ett annat telegram blev bedömningen likartad. Einarsson 

hävdar att det motstånd som tidigare visats mot kvinnliga nyhetsuppläsare är brutet, 

och att en kvinnoröst verkar mera uppskattad som nyhetsuppläsare än en mansröst. 

(Einarsson & Platzach 1983) 

3.5.3 Sverigefinnars attityder till olika språkvarieteter 

Ellen Bijvoet (1998) har gjort en attitydundersökning bland sverigefinnar med en 

anpassad variant av matched guise-tekniken. Syftet med hennes undersökning var att 

kartlägga hur dagens sverigefinnar förhåller sig till ett antal varieteter av talad finska 

och svenska, bland annat sverigefinska och finnsvenska. Hon jämförde också deras 

attityder med en kontrollgrupp bestående av enspråkigt svenska och finska talare. 

Dessutom var hon intresserad av om det fanns skillnader i attityder beroende på ålder 

och kön. 

Bijvoet använde sig av en anpassad variant av matched guise-tekniken. 

Eftersom det var så gott som omöjligt att hitta en talare som i samma utsträckning 

behärskade alla de varieteter hon ämnade undersöka, blev hon tvungen att arbeta med 

olika talare. Hon försökte ändå hålla röstkvalitet och taltempo konstanta för att undvika 

att dessa faktorer påverkade bedömningarna störande. Detta visade sig vara mycket 

svårt. Fördelen med att ha olika personer som stimulusläsare var att hon kunde mäta 

attityderna till flera olika språkvarieteter samtidigt. (Bijvoet 1998, 49-50)  
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Resultaten av Bijvoets undersökning visar att de sverigefinska informanterna 

tillskriver de sverigefinska uppläsarnas finska talprov högre status än vad de tillskriver 

deras svenskspråkiga talprov. Bijvoet förklarar det här med att svenska med finsk 

brytning uppfattas som ett lågstatusspråk i Sverige. Bijvoet (1998, 117) kom i stora 

drag fram till att de sverigefinska testpersonerna i den yngre generationen hade mer 

negativa attityder till de finskspråkiga talarna och de svenskspråkiga talarna med finsk 

brytning än testpersoner i den äldre generationen hade. Hon såg också att det fanns en 

tendens att kvinnor hade starkare och tydligare preferenser än männen för den 

språkvarietet som har högst status i Sverige respektive Finland.  
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4 Mediespråkvården i Sverige 

Eftersom det är svårt att hitta historisk information om språkvården för journalister i 

Svenskfinland, kommer jag i detta kapitel att redogöra för de historiska huvuddragen i 

språkvården för journalister i Sverige. Man kunde kanske anta att historien i 

Svenskfinland följer samma mönster som i vårt grannland som vi i mångt och mycket 

influerats av. I min redogörelse över språkvården i Sveriges Radio hänvisar jag till en 

artikel av Åke Jonsson (1989).  

Vid starten för Radiotjänst (som senare blev Sveriges Radio) år 1925, fanns det 

inte någon tradition att falla tillbaka på. Därför föll det sig naturligt för de första 

programtjänstemännen att använda sig av det tonläge och stil som var typisk för tidens 

akademiskt bildade. Det var också de bildade som lämnade bidrag till radions program, 

vilket gjorde att språket i radio låg på en rätt hög stilnivå och var både formellt och 

korrekt. I början var det främst de så kallade ”hallåamännen” som var utsatta för hård 

språkkontroll i och med sin roll som radions ansikte utåt, och detta fenomen var vanligt 

i stora delar av Europa. Förhandskontrollen av de språkliga kunskaperna hos de man 

rekryterade var stora, medan språkvägledning efter anställningen nästan alls inte 

förekom. (Jonsson 1989, 61-63) 

Jonsson (1989, 63-64) hänvisar till ”Radiotjänst. En bok om programmet och 

lyssnarna” från 1929 och den anonyma broschyren ”Att tala i radio. Några råd till 

Radiotjänsts föredragshållare” (årtal okänt). I dessa skrifter fanns språkanvisningar som 

riktades till föredragshållarna som var sedvanliga programpunkter i svensk radio på den 

tiden. Till skillnad från radions egna medarbetare fick föredragshållarna i radion 

noggranna skriftliga anvisningar med råden att bland annat ha ett levande tonfall, en 

naturlig samtalston och att eftersträva riksspråkets ideal. Det påpekades att det rena 

landsmålet inte lämpade sig för radio och att dialektord måste användas med omdöme 

så att det inte skulle bli obegripligt för ett stort antal lyssnare. Däremot tilläts 

föredragshållarna använda dialektala ord och uttryck bara de förklarades, och 

riksspråket tilläts ha en dialektal färgning. Tanken var att broschyren kontinuerligt 

skulle omarbetas, men detta skedde inte förrän 1949 då Radiotjänst gav ut en ny 

anonym skrift med titeln ”Att tala i radio”. I denna skrift, som också främst var tänkt 

för föredragshållare, välkomnade man alla dialekter under förutsättning att lyssnarna 

utan ansträngning kunde förstå dem.  

Enligt Jonsson kan man under svenska radions första två decennier urskilja två 
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olika inställningar till riksspråk, dialekter och regionala varianter av svenska. Enligt 

den ena borde radion användas som ett medel för att stärka riksspråkets betydelse. Här 

poängterade man bland annat nyhetsuppläsarnas roll. Enligt den andra synen skulle 

man ta vara på radions möjligheter att förmedla kännedom om olika dialekter och 

regionala varianter till olika delar av landet, och på så sätt skapa respekt för dem. På 

1930-talet fick man tillgång till sin första inspelningsbil, och i och med detta kunde 

reportrarna göra reportage från bygden, vilket ledde till att många olika dialekter 

började höras i radion. Följderna blev att Radiotjänst fick motta en mängd klagomål 

från lyssnare som tyckte att det talades alldeles för mycket dialekt i vissa program. 

Radiotjänst uppmanade lyssnarna att sluta klaga och påpekade att man menade fortsätta 

med liknande program tills folket i olika delar av Sverige förstod och vande sig med 

varandras dialekter. År 1935 ordnade Radiotjänst en diskussion tillsammans med 

språkforskare, skolmän och författare, där man enades om att både riksspråk och 

dialekter skulle få höras i radion. Men radiomedarbetarnas eget språk karaktäriserades 

av en så kallad utjämnad, bildad högsvenska av central- eller uppsvensk prägel, och 

denna typs språk knöts speciellt till nyhetsuppläsare och ”hallåamän”. Det att 

Stockholm var den huvudsakliga sändningsorten bidrog säkert till denna centralsvenska 

språknorm hos nyhetsuppläsarna. Reportrar, kommentatorer och 

utrikeskorrespondenter tilläts däremot behålla sina regionala drag i språket. Jonsson 

menar att till skillnaderna mellan vad som var tillåtet mellan de olika medarbetarna låg 

i att nyhetsuppläsarna skulle fungera som förmedlare av det som någon annan hade 

skrivit. Deras språk skulle därför vara fritt från personliga drag. En utrikeskommentator 

som själv formade sitt inslag fick använda sig av ett för honom eller henne naturligt 

språk. (Jonsson 1989, 66-67)  

Under 1970-talet experimenterade svensk riksradio med en skånsk 

nyhetsuppläsare med tydlig sydsvensk färgning. Riksradion bad först Språknämnden 

om utlåtande på skåningens röstprov. Språknämnden ansåg att det kunde vara intressant 

med en skånsk nyhetsuppläsare som ett experiment för att se om det svenska folket var 

moget. Sveriges Radio fick motta många arga brev angående nyhetsuppläsaren, med 

han tilläts ändå fortsätta, med motiveringen att det betraktades som ett särfall eller 

experiment, snarare än en ny inriktning i allmänhet. Under 80-talet rekryterades 

riksradions nyhetsuppläsare fortsättningsvis bland sådana som talade rikssvenska eller 

stod idealet nära, även om det rapporterades om några sydsvenska sommarvikarier mot 

slutet av 1980-talet. Mot denna mängd sydsvenska i riksradion kom det kritiska 
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reaktioner från lyssnarna. (Jonsson 1989, 68-69)  

Jonsson hävdar att gemensamt för klagomål som riktas till Sveriges Radio är 

åsikten om att språket i etermedierna har ett stort inflytande på språket i allmänhet. 

Uttal och svordomar hör till det som lyssnarna oftast klagar på i fråga om språket i 

radio. (ibid.) 

I dag har Sveriges Radio två språkvårdare som ger råd om alla frågor som rör 

språket. På Sveriges Radios hemsida har man formulerat sin inställning till dialektalt 

bruk i radio så här: 

Att tala med ”dialekt”, dvs. med en regional färg som visar varifrån man kommer, är 
numera tveklöst tillåtet i radio och tv. För medverkande har det egentligen alltid varit det – 
att samma sak också ska gälla medarbetare i alla funktioner är en insikt som vuxit fram 
gradvis. (Sveriges Radio)  

På Sveriges Radios hemsida hävdar man att det pågår en liknande utveckling i synen på 

utländsk brytning. Man poängterar att svenska språket i dag är ett 

kommunikationsmedium för alla som bor i landet, oberoende av ursprungsland och att 

svenska som är färgat av andra modersmål hör till verkligheten i samhället och också 

bör höras i valet av medverkande. 
Under den förutsättning som gäller för allt programarbete – att innehållet går fram tydligt 
och begripligt – ser språkvården inte heller några hinder för att även medarbetare ska få tala 
”bruten svenska”. Det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser om språklig eller annan 
kompetens på grund av brytning. (ibid.) 

I Rundradions språkregler saknas det riktlinjer i fråga om utländsk brytning. 

Åtminstone på Svenska Yle saknar man programarbetare med utländsk brytning. Man 

kunde anta att Sveriges försprång i fråga om acceptansen till utländsk brytning på radio 

beror på att vi lever i rätt skilda språkklimat. Sverige har en betydligt större andel 

invandrare.  
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5 Temaintervjuer med journalister 

I det här kapitlet presenterar jag den kvalitativa undersökningen, det vill säga 

temaintervjuerna med journalisterna. Här beskrivs metoden, materialet och resultaten. 

Jag vill börja med att upprepa forskningsfrågorna. De frågor jag vill ha svar på med 

hjälp av temaintervjuerna lyder som följer: 

Med hjälp av kvalitativa temaintervjuer med nyhetsjournalister vill jag 

undersöka hur några nyhetsjournalister, med en regional (österbottnisk) varietet av 

standardsvenska i bagaget, själva upplever, reflekterar kring och förändrar sin 

språkanvändning i radio. Jag vill ta reda på hurudana reaktioner nyhetsjournalisterna 

har fått på sitt språk och hur de har reagerat på dessa reaktioner.  

 5.1 Metod 

En kvalitativ metod passar min forskning bra eftersom kvalitativa metoder är inriktade 

på att fånga aktörernas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt (Repstad 

1993, 11). Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan vi få information om sådant som 

annars kan vara svårtillgängligt och vi kan kartlägga processer och sociala relationer. 

Vi kan dessutom kombinera metoden med andra kvalitativa och kvantitativa metoder. 

(Østbye & Larsson 2004, 101)  

Repstad (1993, 12) menar att man med kvalitativa forskningsmetoder kan låta 

de, som annars inte annars får sin stämma hörd i massmedia, komma till tals. 

Respondenterna i min undersökning får uttryckligen sin stämma hörd i massmedia, 

men det är sällan frågan om deras egna åsikter och upplevelser. Enligt Repstad kan 

kvalitativa metoder främja utvecklingen eftersom de ger en djupare förståelse av 

handlingar och handlingsmöjligheter. Kvalitativa metoder undersöker på ett nyanserat 

sätt det som finns och bryr sig inte lika mycket om hur ofta det finns (Repstad 1993, 

14). Jag hoppas att resultaten från mina temaintervjuer kan fungera som en bakgrund 

och bidra till ett ökat intresse för forskning om dialekt och medier.  

Samtalsintervjuer gör det möjligt att registrera svar som är oväntade och 

möjliggör det samspel mellan forskare och intervjuperson som samtalssituationen 

innebär. (Esaiasson et al. 2003, 279) 

 Jag anser att semistrukturerade temaintervjuer med journalister är rätt typ av 

intervjuer för att få svar på mina forskningsfrågor. Innan intervjutillfällena hade jag 

skrivit upp en del frågor som jag absolut ville behandla, men jag lät mig inte styras helt 
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av dem. Jag tillät mig själv ställa följdfrågor och låta intervjuerna flyta ut 

ämnesmässigt. Repstad (1993, 60) påpekar också att forskaren ofta har en mall för sina 

frågor, men inte följer dem slaviskt. Enligt Østbye och Larsson (2004, 101) 

kännetecknas den semistrukturerade intervjun av att intervjuaren på förhand har 

definierat de teman som utfrågningen gäller. Forskaren har en utarbetad intervjuguide, 

men är flexibel och ställer följdfrågor. Som stomme hade jag samma frågor åt alla 

respondenter, men följdfrågorna blev olika. 

Intervjuerna utfördes på olika ställen. Hemma hos respondenten, på 

bokhandelns café, i ett avskilt rum på respondentens arbetsplats, i en utbildnings-

radiostudio och hemma hos mig. Respondenten och jag var alltid på tumanhand, även 

om det på caféet naturligtvis var andra människor i närheten. Intervjuerna räckte 

ungefär trettio minuter. 

Alla mina temaintervjuer bandades, transkriberades och utskriften blev knappa 

fyrtio sidor. Eftersom respondenterna talade ett så gott språk har citaten från 

intervjuerna inte omarbetats speciellt mycket. De är redigerade bara så mycket att 

orden är korrekta, jag skriver till exempel inte istället för int och en sådan där istället 

för en såndärn. Ordföljden har jag inte ändrat på, men jag har redigerat bort stamningar 

och upprepningar av ord som tenderar att uppstå när människor tänker och talar 

samtidigt. Jag har valt att återge ordföljden och vissa upprepningar, för att jag har känt 

att hur respondenten uttryckt sig ibland avslöjat något mer om vad respondenten velat 

säga.  

 5.1.1 Validitet och reliabilitet 

Kvalitativa intervjuer anses ibland vara mindre trovärdiga metoder eftersom forskarens 

närvaro kan påverka resultaten. Jag har svårt att föreställa mig att min närvaro som 

intervjuare på något sätt kan ha påverkat respondenternas svar. Repstad (1993, 50-51) 

definierar forskningseffekt som den påverkan på aktörerna som kan uppstå utifrån det 

förhållande att de utforskas och att de vet om detta. Han hävdar att samspelet mellan 

forskarens och aktörernas egenskaper avgör hur stor forskningseffekten blir. Givetvis 

var mina respondenter medvetna om att deras svar skulle analyseras, och det är 

naturligtvis en möjlighet att denna vetskap påverkade svaren i någon riktning, men jag 

upplever inte att risken för detta var särskilt stor. Jag har själv, som radiojournalist med 

österbottnisk bakgrund, befunnit mig i liknande situation som respondenterna, vilket 

förhoppningsvis gjorde att de kände att de kunde öppna sig. Dessutom verkade ingen av 
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respondenterna uppleva ämnet som särskilt känsligt och ingen kände behov av att vara 

anonym. Temaintervjuer är också en metod som medför relativt få reliabilitetsproblem, 

med tanke på att forskaren själv utformar sina frågor till respondenterna. Missförstås 

frågorna av respondenten är chansen god att forskaren upptäcker detta och kan ställa 

frågan på nytt. Temaintervjuer fungerar bra med tanke på syftet att gå djupare in i 

respondenternas egna upplevelser. 

 

5.2 Material 

Jag har valt att göra temaintervjuerna med sex personer som arbetar med nyheter i 

finlandssvensk riksradio, alltså inte lokalradio. Detta begränsade urvalsplatserna till 

Aktuellt och X3M-nyheterna. Eftersom jag inte gör en kvantitativ undersökning utan 

vill gå djupt in i de enskilda respondenternas olika upplevelser behöver jag inget stort 

antal respondenter. Med sex stycken respondenter anser jag att jag får en tillräckligt 

bred blick över olika förhållningssätt och erfarenheter. När jag började reda ut vilka av 

redaktörerna som ursprungligen kom från Österbotten, visade sig att det endast fanns 

kvinnor att tillgå. Mina respondenter är alltså samtliga kvinnor, men jag anser inte att 

detta är till skada för undersökningen eftersom jag inte planerat att inkludera en 

jämförelse mellan könen. Könsaspekten är inte relevant, och därför letade jag inte 

specifikt efter manliga eller kvinnliga informanter. 

Respondenterna som alla är uppväxta på olika håll i Österbotten har regionalt 

varierande språklig bakgrund. De har också bott olika lång tid i Helsingfors och har 

varierande lång erfarenhet av att jobba med radionyheter. Jag hade önskat att 

åldersskillnaden mellan respondenterna skulle ha varit större samt att det skulle ha varit 

en större skillnad mellan vilken tidpunkt de började jobba med radionyheter. Då hade 

man bättre kunnat se vissa skillnader över tid. Tyvärr var utbudet inte så stort att jag 

helt fritt kunde plocka ihop ett idealsampel. Respondenternas språkanvändning till 

vardags varierar från neutralt standardspråk med viss påverkan av helsingforsisk 

intonation till en variant av nordösterbottnisk dialekt. Alla respondenter tror att en mer 

eller mindre van lyssnare kan höra att de härstammar från Österbotten.  

Respondent A. Född 1983 och har arbetat heltid som reporter på Aktuellt sedan 

december 2009. Uppväxt i Jakobstad, studerat i Åbo och är bosatt i Helsingfors sedan 

december 2009. Uppger att hon talar och talade regional standardsvenska med sin 

familj och under uppväxten. Med vänner och på arbetet talar hon antingen 
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standardsvenska eller regional standardsvenska. 

Respondent B. Född 1982 och har arbetat som nyhetsredaktör på X3M-

nyheterna sedan hösten 2006. Uppväxt i Vasa och bosatt i Helsingfors sedan 2001. 

Uppger att hon talat regionalt standardspråk med familj och vänner under sin uppväxt i 

Vasa. Med sambo och vänner i huvudstadsregionen upplever hon att hon talar 

standardspråk, medan hon med vänner i vasatrakten talar mera regionalt standardspråk. 

Respondent C. Född 1981 och har arbetat som telegramredaktör på Aktuellt 

sedan sommaren 2004 (på heltid sedan hösten 2006). Uppväxt i Vasa men har bott i 

Helsingfors sedan 2000. Uppger att hon talade regionalt standardspråk med familj och 

vänner under uppväxten i Vasa. I dag upplever hon att hon talar standardspråk med sin 

sambo och sina vänner. 

Respondent D. Född 1984 och har arbetat på X3M-nyheterna som 

nyhetsredaktör och -uppläsare sedan sommaren 2009. Sommaren 2009 arbetade hon på 

Helsingforsredaktionen, men från och med hösten gjorde hon jobbet från 

Vasaredaktionen. Är uppväxt i Jakobstad, men bosatt i Vasa. Uppger att hon talar 

dialekt med föräldrar och syskon. Med vänner talar hon både dialekt och standardspråk. 

Med kollegor i Vasa talar hon både dialekt och standardspråk, men med chef och 

kolleger i Helsingfors endast standardspråk. 

Respondent E. Född 1977 och uppväxt i Närpes. Gick gymnasiet i Vasa och 

flyttade till Helsingfors 1996. Började arbeta på Yle år 2000. Har främst arbetat på 

Aktuellt där hon fungerat som reporter, telegramredaktör och producent. Talade 

standardsvenska med sin familj under uppväxten. Närpesdialekten lärde hon sig med 

sina vänner. Talar standardsvenska med man, dotter, vänner och på arbetet, men 

fortfarande dialekt med vänner från Närpes. 

Respondent F. Är född 1966 och uppväxt i Jakobstad, men bosatt i Helsingfors 

sedan år 1986. Har arbetat på Aktuellt sedan 1990, i början som telegramredaktör, 

numera dessutom som producent. Uppger att hon talade regionalt standardspråk med 

vänner och familj under uppväxten. Med sin egen familj och med vänner talar hon i dag 

en svenska som hon närmast beskriver som standardspråk. När hon är i Österbotten 

eller talar med österbottniska vänner blir språket dock mera regionalt färgat. 

 5.3 Resultat 

Här kommer jag att presentera resultatet från temaintervjuerna. Jag strävar efter att 

lyfta upp alla respondenters upplevelser och åsikter och jämföra dem med varandra. 
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Ibland beskriver jag med egna ord respondenternas uttalanden, och där jag upplever det 

befogat exemplifierar jag med direkta citat. Jag upplever att direkta citat i många fall 

bättre ger en bild av den mångfasettering och komplexitet som förekommer i 

respondenternas uttalanden. 

Resultaten presenteras i nio stycken som är indelade efter ämne, inte efter 

respondent. Först presenterar jag de riktlinjer respondenterna fått och deras uppfattning 

om var gränserna går. Sedan presenterar jag respondenternas uppfattning om huruvida 

det hörs varifrån de kommer, samt deras åsikter om hur en nyhetsuppläsare bör tala i 

fråga om standardspråk och regionala varianter. Därefter redogör jag för deras tankar 

om de reaktioner de stött på från lyssnare, kolleger, chefer och språkvårdare samt 

respondenternas erfarenheter av hur deras språk förändrats. Till sist presenterar jag 

respondenternas erfarenheter av språkdiskussioner på redaktionen och deras åsikter om 

skillnader i språkkraven mellan nyhetsradio och övrig radio.  

 5.3.1 Hurudana är riktlinjerna?  

Med riktlinjer menar jag både direkta tips och råd om hur man bör tala, men också 

indirekta riktlinjer som respondenterna försöker hålla sig till. De flesta av 

respondenterna har fått riktlinjer som överensstämmer med språkreglerna i Röst och 

Språk. Men alla har inte fått eller ens hört om häftet. Respondent F har också suttit med 

i nämnden som ger ut Röst och Språk på Rundradion. Hon är den av respondenterna 

som gjorde radiodebut tidigast, år 1990, och fick då som riktlinje att hon skulle låta 

nyländsk. Detta råd skiljer sig betydligt från de riktlinjer som de övriga respondenterna 

fått. En språkvårdare lät respondent E veta att det hördes på hennes satsmelodi och 

intonation att hon kommer från Österbotten, men inte så mycket att kvaliteten sänks. 

Språkvårdaren påpekade att det som finns kvar av hennes österbottniska ursprung är så 

gott som omöjligt att få bort, och att det inte heller finns någon orsak till att slipa bort 

det. Respondent B minns en kommentar hon fick dagen hon sökte jobb på X3M-

nyheterna och fick i uppgift att läsa telegram på band. 
Då kommer jag ihåg att den här producenten sa efteråt att ”det hörs så där på ett kiva sätt att 
du kommer från Österbotten, men inte för mycket”. Och det blev på något vis en norm för 
mej att okej, det ska höras, men inte för mycket. Eller inte vet jag norm, men att jag… det 
är kanske ganska beskrivande … hur man ser på det på Yle (…) det får höras, men inte 
liksom grymma dialekten här. 

         Respondent B 

Respondent A har tagit inställningen ”jag pratar som jag pratar” och hennes chefer har 

också uppmuntrat henne att ha sitt eget språk. 
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 5.3.2 Var går gränsen? 

Respondenterna tycker ibland att det är väldigt enkelt att säga var gränsen går. 

Förbjudna är bland annat finska ord, och uttal av ord som ”talar” och ”företag” med 

kort första stavelse och ”tri” istället för ”tre”. Men oftast har de alla svårigheter med att 

dra en gräns för när språket blir för regionalt färgat eller dialektalt.  
Det allra svåraste med den här intervjun har nog varit att sätta fingret på exakt när är det 
standardsvenska som är så god att den är tillräckligt bra för nyhetssammanhang, det 
kommer jag aldrig att kunna sätta exakt fingret på.     
         Respondent E 

Det som irriterar en lyssnare irriterar inte alls en annan. Förklaringar de ger är att bred 

dialekt eller dialektala ord som alla inte förstår är för mycket medan nyanser bara är 

trevligt. En förklarar att annorlunda intonation och speciella vokaler kan accepteras, 

medan dialektala ändelser och ord är för mycket. Två av respondenterna anser att u-

ljudet som är karaktäristiskt för till exempel Jakobstadsbor är tillåtet, medan en annan 

respondent som själv härstammar från Jakobstad anser att u-ljudet bör slipas bort.  
Det kan ju vara att man först inte ens är medveten om det. Men när det sedan kommer 
någon och säger att hördu du kanske skulle kunna göra någonting åt dina u:n, så måste man 
ju respektera sina lyssnare så mycket att man… för om det blir ett återkommande problem, 
man bara väntar på att nästa u kommer… det blir å lite fel. Så då hör man ju inte längre på 
sändningen, utan då reagerar man på u:na.       
         Respondent F 

På frågan om det är eftersträvansvärt att man bör slipa på språket tills det blir så 

neutralt som möjligt och inte längre hörs varifrån nyhetsuppläsaren kommer svarar 

respondent E så här: 
Eftersom jag tror att man aldrig kan slipa bort det allra, allra sista av sin härkomst ur 
språket, så är jag nog av den åsikten att i något skede så måste man sluta. Att då får det 
duga som det är liksom. Eftersom det är så svårt att definiera exakt var den där magiska 
gränsen går, att okej nu är det bra, nu är det här standardspråket tillräckligt gott, så är det 
svårt att säga… men jag tror att när jag är på redaktionen och diskuterar med mina kollegor 
så känner vi alla någonstans i maggropen att när är det bra och när är det inte bra, och den 
som inte, så att säga… helt kallt så den som inte klarar av att uppfylla de här kriterierna så 
den får nog slipa vidare.         
         Respondent E 

Respondent E säger att det finns exempel på kollegor som haft så avvikande intonation 

att de aldrig riktigt har blivit godkända, och som ”flyttat på sig”. Den respondent som 

jobbat längst med nyheter och i början fått en del kritik för sitt språk sa så här: 
Jag tycker att det helt klart ska få höras, till exempel det som jag känner igen väldigt snabbt, det är 
ju västnylänningar… det är ett visst sätt att prata många västnylänningar har. Och naturligtvis ska 
det få höras om man är västnylänning (…) man kan ju försöka sträva efter, inte ett hundra 
procentigt neutralt, men att man kanske inte nu tar alla diftonger och allting o breder på så otroligt 
bara för att breda på så otroligt. Och de är ju den naturliga reaktionen hos 99 av 100 människor att 
man skärper sig lite eller så här… men aldrig någonsin har det ju varit frågan om att någon inte 
skulle göra det, att någon skulle envisas med att prata dialekt.     
         Respondent F 
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F tror att acceptansen för regionalt standardspråk är stor inom vissa ramar. Även om 

hon ibland reagerar på vissa typiskt helsingforsiska uttal, stänger hon inte av radion. 

Alla strävar ändå efter att göra sig förstådda.  

Respondent D som huvudsakligen arbetar med nyheter, och hävdar att hon 

aldrig skulle komma på tanken att läsa upp en nyhet på dialekt, hörs ibland i Radio 

X3M:s sändningar i mer avslappnade, mindre strikta former. Då kan hon stundtals 

använda sig av sin dialekt som ett humorelement. 

Om jag pratar dialekt i något andra program så är det mest för att jag är stolt över det och 
inte för att jag skäms över det, utan för att visa varifrån jag kommer eftersom jag tycker att 
Österbotten inte representeras så mycket i radion.     
         Respondent D 

Även om det är ett undantag att nyhetsuppläsare deltar i mer humoristiska program, 

upplever jag att detta exempel visar att respondent D automatiskt gör en klar distinktion 

mellan nyheter och mindre strikta program, och anpassar sitt språk därefter. Hon 

hävdar att hon använder sin dialekt som ett humorelement, men samtidigt är hon stolt 

över den och vill visa varifrån hon kommer. 

 5.3.3 Hörs det? 

Alla sex respondenter fick ta ställning till huruvida de tror att det hörs att de 

härstammar från Österbotten när de talar i etern. Fem av sex tror att det hörs att de 

kommer från Österbotten. Respondent D tror att det ibland hörs mer, ibland mindre. 

Därtill har någon till och med kunnat peka ut exakt vilken stad hon kommer från bara 

genom att lyssna på hennes sätt att tala. Respondent A verkar ta för givet att det hörs att 

hon kommer från Österbotten, respondent F ”utgår från att det hörs”, E tror att man 

alltid kan höra det ”om man vet vad man lyssnar efter”. Respondent B anser att det är 

”ganska fifty-fifty”. Endast respondent C är av den tron att hennes österbottniska 

ursprung inte kan skönjas när hon talar i radio. 
Jag tror inte det. I vissa… Nä. Jag tror faktiskt inte det, jag får respons att det inte gör det. 
Så att folk brukar ha svårt att gissa om de försöker.   

Vad tycker du om det då? 

Det tycker jag är bra, jag tycker att det är… Jag försöker väl lite sträva efter det neutrala. 
Då tycker jag att det ät jättebra om det inte är någon som hör det.   
         Respondent C 

En del av respondenterna verkar inte bekymra sig speciellt mycket över huruvida deras 

österbottniska språkbakgrund är märkbar eller inte. Så här svarar respondent A, som 

har minst erfarenhet av att arbeta med radionyheter, på frågan om hur hon försöker tala 

med tanke på regionala nyanser: 
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Före jag började på Aktuellt så var jag nog lite orolig över att hur ska man riktigt vara med 
sin… för att man… folk hör ju ändå varifrån man kommer och så där. Men sen när jag 
började så märkte jag att det finns ganska många också där på redaktionen som faktiskt 
kommer från Österbotten och, och på vissa av dem hör man kanske inte det och på vissa 
hör man mera. Så jag har tagit en sådan inställning att jag pratar som jag pratar och det har 
jag också blivit uppmuntrad till från då personal, alltså cheferna, att man ska ha sitt eget 
språk och sådär, att det är liksom positivt.       
         Respondent A 

Respondent A tycker att det är tråkigt att många österbottningar, som flyttat till södra 

Finland, tenderar att förlora en del av sitt språks regionala kännetecken. Hon hoppas att 

samma sak inte ska drabba henne. E förklarar att hon inte hundraprocentigt försöker 

slipa bort varje liten påminnelse om sin härkomst och inte heller skulle ta illa upp om 

någon kommenterade att det hörs varifrån hon kommer. Respondent D som, enligt min 

bedömning, är den av respondenterna som har starkast dialekt till vardags, säger att hon 

undviker att låta dialekten skina igenom i nyhetssändningarna. Hon försöker tala det 

som hon ”anser är standardspråk”, och menar att det skulle vara ”tråkigt om alla lät 

likadana” . D upplever inte att hon behöver tänka på hur hon ska formulera sig i 

sändning.  
Jag har ganska tur med det att jag behöver inte tänka på det så jättemycket. Åtminstone 
uppfattar jag det själv så. Inte skulle jag någon gång få för mig att läsa upp någon nyhet på 
dialekt, utan jag tycker att det är viktigt att jag håller mig till en standardsvenska som så 
många som möjligt kan förstå… att det kommer nog ganska naturligt.   
         Respondent D 

5.3.4 Hur ska det låta? 

Respondenterna är överens om att det viktigaste är att alla lyssnare i Svenskfinland 

förstår och tar till sig informationen de förmedlar och inte hakar upp sig på hur 

informationen förmedlas. Samtliga sex respondenter är av åsikten att det får höras 

varifrån man kommer, men ändå poängterar hälften av respondenterna samtidigt att de 

försöker tala så neutralt som möjligt. 
Jag tycker att det absolut får och ska höras var man kommer ifrån, men inte om det är på ett 
sådant sätt, eller i ett sådant sammanhang att man börjar störa sig på det. Kanske att man 
som lyssnare liksom måste börja fundera, mera börja reta sig på något sätt att uttala ord än 
vad saken egentligen handlar om. Jag tänker liksom så med nyheterna, att det ändå är 
ganska komplicerade grejer man berättar, att då är det jättebra att man kan låta så neutral 
som möjligt så behöver man inte hänga upp sig på språket hela tiden.    
         Respondent C 

De tre av respondenterna som inte uttryckligen nämner att man ska tala ”så neutralt 

som möjligt” eller överhuvudtaget använder ordet ”neutralt”, säger ändå att de försöker 

tala ”den där högsvenskan”, ”en god standardsvenska” eller ha ett ”gott och lättförstått 

språk”. Respondent F specificerar vad hon menar med att nyhetsförmedlare ska låta så 

neutrala som möjligt: 
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Och när jag säger så neutrala som möjligt så hävdar jag fortfarande att det får höras varifrån 
man kommer, men man strävar efter att… strävar en bit på väg mot någon form av 
standardsvenska eller någon form av standard. Men det är okej att det hörs att den och den 
kommer från Västnyland och den och den kommer från Kokkola.   
         Respondent F 

Man kan iaktta flera olika orsaker till att respondenterna strävar till ett regionalt 

neutralare språk. Den vanligaste orsaken är att de vill eliminera risken för att lyssnarna 

irriterar eller stör sig på något i språket och därmed missar informationen som 

förmedlas. En annan orsak är förståelsen. Respondenterna vill inte att det sagda ska 

framstå som totalt oförståeligt. En tredje orsak som framkommer är att respondenterna 

vill tala neutralt för att ingen i Svenskfinland ska känna sig utesluten. Här illustrerar 

respondent D flera av ovan nämnda orsaker med ett omvänt exempel, det vill säga hur 

hon som österbottning upplever situationer då en nyländsk uppläsare använder ord eller 

uttryck hon inte brukar använda. 
Så det är nog jätteviktigt, speciellt då med nyheterna att man inte använder sådant, för man 
kan liksom lämna och fundera att vad betydde det där, för det är som så ”inside” på något 
sätt att bara hur man pratar just här… så jag menar man ska ju få ut fakta ur en 
nyhetssändning och om inte folk fattar det så har man ju misslyckats.   
         Respondent D 

Respondent B verkar se Österbotten och Nyland som två motpoler som stör sig på 

varandras språk och förklarar därmed vikten av ett neutralt språk i radionyheterna.  

Några av respondenterna medger också att negativ kritik, såsom att de själva eller 

någon annan kollega låter för regional, har förändrat deras sätt att tala till det mer 

neutrala. Förändringen har skett antingen medvetet eller omedvetet. Skämtsamma 

påpekanden om annorlunda uttal, inget ont menande kommentarer eller skratt har också 

medvetet eller undermedvetet stärkt ett par av respondenterna i deras strävan att bli mer 

neutrala i sitt nyhetsspråk. Kritiken tas noggrannare upp i ett senare stycke. Poängteras 

bör, att alla intervjuade inte hade upplevt dessa påpekanden, och av de som hört dem 

var det inte alla som medgav att det lett till någon förändring i deras språk.  Respondent 

F, som i början av sin karriär fick uppmaningen att låta mer helsingforsiskt 

”skillnadsk”2 av en chef, har med åren kommit fram till en slutsats. 

För mig är det odiskutabel fakta att det får höras varifrån man kommer och att det är 
genomgående från redaktionens yngsta medlemmar upp till redaktionsledningen. Att det är 
okej att det hörs att folk kommer från olika delar av landet, liksom våra lyssnare kommer 
från olika delar av landet, att jag upplever inte att där finns ett problem idag. Och jag är inte 

                                                
2 Med skillnadska syftar man på den ”fina” svenskan som lektor Hugo Bergroth och teaterchefen Nicken 

Rönngren i början av 1900-talet försökte införa på den finlandssvenska teaterscenen som en modell för 

hur publiken borde tala.  
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helt hundra på att det fanns något problem när jag kom till redaktionen. Sen måst ju folk få 
tycka vad de vill.          
         Respondent F 

Endast en av respondenterna lyfte självmant upp journalistens roll som en språklig 

förebild för allmänheten.  
Och därför tycker jag att det är viktigt att tala en god standardsvenska i nyhetssammanhang 
och egentligen i all etermedia överlag, för att vi ändå fortfarande är en källa till att 
Svenskfinland, finlandssvenskar, hör god standardsvenska och får en influens någonstans 
ifrån som representerar god svenska.        
         Respondent E 

Själva reagerar respondenterna också ibland negativt på språket hos andra 

nyhetsjournalister. A reagerar negativt om den regionala tonen blir allt för bred. Både 

A och C anser för övrigt att regional färgning är berikande. B avslöjar att hon är 

känsligare för österbottnisk färgning än andra varieteter av standardspråket, just för att 

hon själv känner till dialekterna. Hon reagerar också negativt på finlandismer och 

finska ord. Respondent F retar sig på Jakobstadsbornas u-ljud. Respondent D stör sig 

på att helsingforsbor använder finska ord. E blir förvånad om en reporter svänger över 

till någon form av dialekt om det inte finns ett klart syfte med det. 

 5.3.5 Hur har språkvårdare, kollegor och chefer reagerat? 

Från språkvårdarna på Yle har alla respondenterna fått vad de tolkar som positiv 

feedback. Respondent D har ännu inte besökt språkvårdare, det har inte kommit på tal. 

Det ser hon som ett tecken på att hon inte har några större problem med sitt språk. När 

respondent C träffade språkvårdaren senast kunde språkvårdaren inte höra varifrån hon 

kom, vilket kom som en positiv överraskning för C. Respondent E har fått responsen att 

det inte finns skäl, och nästan är omöjligt att slipa bort det lilla som finns kvar av 

satsmelodin och intonationen som avslöjar hennes härkomst. Hon förklarar att hennes 

språk är en så stor del av hennes identitet, att elaka kommentarer skulle göra henne 

ledsen, men alla diskussioner med språkvårdare endast har varit professionella och 

givande. Kommentarer om att det hörs att hon kommer från Österbotten väcker främst 

positiva känslor, för hon tycker att ursprunget ska få höras en aning. När respondent A 

besökte språkvårdaren frågade hon om dennes inställning till att A:s regionala ursprung 

kan höras. Röstvårdaren uppmuntrade henne då att hålla fast vid sin österbottniska färg. 

Hon fick i berömmande ordalag höra att österbottningar vet hur de ska använda rösten 

och tala från magen. Respondent B har inte överhuvudtaget diskuterat regionala 

varieteter till standardsvenska med språkvårdaren. Respondent F nämner inga 

reaktioner från språkvårdare, men påpekar det positiva i att redaktionen på ett mera 
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regelbundet sätt än tidigare skickar redaktörerna på röst- och språkvård. 

Reaktioner från chefer eller producenter har också förekommit. Respondent F:s 

första chef tog de första veckorna som sin uppgift att personligen lära henne tala så att 

det lät som att hon kom från huvudstadsregionen. Några år senare saknade respondent 

F någon sorts reaktion från en senare chef under den tid hennes regionala 

standardsvenska debatterades på Hufvudstadsbladets insändarsidor. F hade önskat att 

han ställt upp för henne i en insändare, något som man, enligt henne, definitivt skulle 

göra idag vid en dylik situation. Respondent B har fått höra av sin producent att det inte 

hörs för mycket men ”på ett kiva sätt” att hon kommer från Österbotten. Hon tror att en 

orsak till att hennes språk aldrig blivit ifrågasatt, kan vara att producenten och 

kanalchefen på Radio X3M, där hon arbetar, också kommer från Vasa. Respondenterna 

C och D har inte fått kommentarer från chefer angående just regional variation i 

språket. Respondent B har blivit uppmuntrad att bevara sin regionala färg i språket. 

Kollegor har ibland också sagt sin åsikt om respondenternas språk. Den enda 

som egentligen har negativa erfarenheter av kommentarer från kollegor är respondent 

D som har fått kommentarer om sina u-ljud. Hon berättar att ”ett par skojare” från 

Helsingforsredaktionen brukar ringa upp henne efter hennes nyhetssändning och skoja 

om hennes u:n som de tycker låter som y:n. 

Ibland så stör det lite… Eftersom jag själv inte tycker att… ifall om det faktiskt är så att det 
lyser igenom så mycket så tycker inte jag att det är något fel med det… eftersom jag tycker 
att, som sagt att det är någonting som ger mer än det skulle ta från en sändning. Men förstås 
nog kan man ju bli irriterad på när någon märker ens ord. Men för det mesta så tar jag det 
med en klackspark.         
         Respondent D 

Respondent D medger också att kommentarerna från kollegorna ibland påverkar hennes 

sätt att tala i nyhetssändningar. 
Just som så där att man kanske tänker som efter lite mera just när man sitter där i studion, 
om man ska uttala de där orden som vissa då uppfattar att man kanske inte kan uttala. Så då 
kan jag sitta så där jätte… som att oj nej, oj nej tänk ifall om jag faktiskt säger så att det 
låter så där galet. Så då funderar jag jättemycket på det, men då tycker jag att de är som så 
tråkigt att jag skulle ta liksom ett annat sorts ljud i min mun (…) men det har hänt sig att 
jag har gjort det bara för att jag ska slippa fundera på det… att det är någon som stör sig på 
det.          
         Respondent D 

Respondent A och B har inte stött på liknande kommentarer bland sina kollegor. E och 

F däremot poängterar att det finns många österbottningar runt desken på redaktionen, 

vilket leder till att man ofta diskuterar och jämför uttalsfrågor med varandra. Under 

tiden då respondent F:s språk diskuterades i insändare, upplevde hon att hon fick ett 

visst stöd av kollegor som ”tröstade” henne med att hon inte alls lät ”regional”, något 
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som hon visserligen uppfattade som lögner.  

5.3.6 Hur har lyssnarna reagerat? 

Samtliga respondenter anser att de främst har fått positiva reaktioner på sitt språk från 

utomstående, alltså lyssnare och bekanta som inte arbetar inom radion. Vad de avser 

med positiva reaktioner varierar dock. Respondent D ser det som positiv feedback att 

någon påpekat för henne att det faktiskt hörs att hon kommer från Österbotten och just 

Jakobstad. Respondent C däremot har upprepade gånger fått höra att man inte alls kan 

höra att hon kommer från Vasa, vilket hon också tolkar som positiv feedback. Vasabor 

har också berömmande påpekat att det inte alls hörs att hon kommer från Vasa vilket 

hon tagit som ett tecken på att hon gör rätt i att eftersträva ett så neutralt språk som 

möjligt. 
Om man gör nyheten för hela Svenskfinland, så ska ju ingen liksom behöva sitta där och 
tycka att det där är någon som är från något helt annat ställe och hon vet ingenting om hur 
vi har det här.         
         Respondent C 

Positivt laddade kommentarer om att det inte hörs varifrån hon kommer har stärkt 

respondent C i hennes övertygelse om att hon är på rätt väg. C kan också erinra sig att 

vänner med österbottnisk bakgrund kommenterat att hon ”talar i näsan” och ”talar 

jätteannorlunda” och inte låter som sig själv. C funderar om detta kan tänkas bero på att 

hon i nyheterna inte talar om samma ämnen som hon talar om med sina vänner. 

Respondent B anser också att det är positiv feedback när folk inte hör varifrån 

hon kommer. En del bekanta lyssnare från storstadsområdet har uttryckt sin 

överraskning över att hennes ursprung inte hörs i hennes språk, något som gläder 

henne. 

… liksom så där på något sätt imponerade, att ”ja men tänk att det hörs inte att du är från 
Österbotten”… på något sätt, att jag vet inte vad de väntar sig då… att jag ska prata en 
jätteful dialekt eller någonting. (…) Det är lite konstigt för jag blir nästan lite stolt eller så 
där. Och tänker okej, bra… Eller inte på det sättet stolt över att rensa bort var jag kommer 
ifrån, men det att jag faktiskt tycker att det ska vara neutralt, just i nyheterna. Och då tycker 
jag att då har jag faktiskt uppnått det som jag vill.     
         Respondent B 

B hävdar att kommentarerna har haft en sådan inverkan att hon blivit mer och mer 

övertygad om hur det ska låta, till exempel vilka ord hon ska lämna bort och ersätta 

med ”finare” ord istället. 

Respondent D fick i något skede negativa kommentarer från bekanta från 

Österbotten som lyssnat på hennes nyhetssändningar när hon arbetade i Helsingfors. 

Själv medger respondent D också att hon under tiden hon bodde och arbetade i 
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Helsingfors lätt påverkades av hur man talade runt om kring henne. Respondent D 

tolkade det som negativ feedback när man kommenterade att hon inte alls lät som sig 

själv, även om hon var medveten om att hon påverkades av den annorlunda 

intonationen runtom henne i södra Finland.  

Det var ju lite så där ledsamt för jag försökte ju som inte vara någon annan än vem jag 
egentligen var, utan det var bara som att det blev så färgat av det. Så då förstås, så var det 
kanske någon som var lite så där hm, åh, att ungefär… att vad tror jag att jag är, för att jag 
pratar annorlunda, för att jag har tagit på mej en annan dialekt.   

Respondent D 

Respondent D har överlag inte fått mycket lyssnarkritik som hon är medveten om, och 

tar tystnaden som ett gott betyg. Respondent E har, liksom respondent C, upplevt att 

lyssnare från hennes födelseort berömmer henne för att man inte alls kan höra varifrån 

hon kommer, vilket hon upplever ganska motsägelsefullt.  
Nästan alla säger likadant och utan undantag att ”Oj Moa vad du pratar bra”. Det här är 
ungefär rubriken på det hela. Och det tycker man ju är väldigt liksom roligt att höra förstås, 
men samtidigt så vet jag att det bakom den, ska vi säga, komplimangen då, finns en slags 
regional stolthet över att en Närpesbo duger i radion. Alla är så medvetna om dialekten, det 
är Närpesbornas modersmål. Att det att någon i radion talar en standardsvenska där man 
nästan inte kan höra det regionala, ännu mindre att det är just Närpesdialekt som är min 
dialekt, så av någon anledning så gör det folk stolta. Jag vet inte varför det är så. (…) Man 
är stolt över det närpesiska, förstås, men samtidigt att man också kan slipa bort det i sitt 
jobb. Så det tycker folk att är bra.       
         Respondent E 

Respondent E är glad över denna sortens feedback, men ser den inte som särskilt 

professionell kritik. Att det utöver kommentarerna från Närpes inte kommit speciellt 

mycket feedback på hennes språk är något som hon tolkar som att hennes språk inte 

väcker irritation hos lyssnarna. 

Respondent F, som har jobbat längst med radionyheter, är också den som har 

upplevt mest tumult kring sin språkanvändning. När hon under början av 1990-talet 

hade jobbat cirka tre år som telegramredaktör fick hon kritik av en lyssnare via en 

insändare i Hufvudstadsbladet. F upplever att hon vid den tiden talade ett regionalt 

standardspråk, men absolut ingen dialekt i radionyheterna. Insändaren handlade om 

slarvigt språk överlag och gled in på regionalt standardspråk varpå respondent F 

nämndes vid namn som ”den där som sjunger då hon pratar”. Insändarskribenten sade 

sig stänga av radion när respondent F läste nyheter. Den kritiska insändaren ledde till 

en insändarstorm där F fick ett stort stöd, vilket gladde henne. Motreaktionerna mot 

den kritiska insändaren handlade om att det bör få höras varifrån nyhetsuppläsaren 

kommer samt att nyheterna inte bara är till för nylänningar, utan också österbottningar 

bland andra. Respondent F upplevde denna period som både rolig och otäck.   
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Det var ju så där att när jag vaknade på morgonen och slog upp Husis så visste man ju inte. 
Man måste bläddra fram till insändarsidan för att se om det var någonting. Och det pågick 
ju inte länge, det pågick kanske en vecka, men då var det obehagligt. 

Hur mycket tror du att det här hela påverkade ditt sätt att tala i radio, och på vilket 
sätt? 

Säkert massor! Säkert fick det mig ännu mera att övergå till något sådant här, att släppa allt 
vad regionalitet heter, alltså att försöka låta så neutral som möjligt. Även om jag tror, och 
mitt språk kan ju vara liksom fullständigt neutralt, men det kommer alltid att höras på min 
språkmelodi, för jag kommer aldrig att bli av med den och jag vill ju inte heller bli av med 
den. Men då i ett skede kanske jag kan möjligen ha tyckt att borde bli av med den. Jag tror 
inte att det är möjligt att bli av med en språkmelodi. Eller säkert om man är jätteskicklig på 
att imitera.          
         Respondent F 

Respondent F minns att hon efter debattstormen uttryckligen spände sig för att läsa 

nyheterna så att det skulle låta hyfsat. 

Att låta regional, var liksom då enligt den här första insändarskribenten, det var dåligt. Att 
det skulle vara ett standardspråk där det inte hörs varifrån man kommer.   
         Respondent F 

I övrigt har F fått varierande kommentarer, som att hon låter trovärdig, seriös på 

gränsen till opersonlig och monoton, men främst har hon fått positiva kommentarer. En 

äldre kvinnlig lyssnare ringde en gång och gav henne en lektion i hur hon skulle uttala 

Åbo rätt.  

Respondent F reagerade på lyssnarkritiken på många olika sätt. Hon blev 

medveten om att det uppenbarligen fanns ett ”rätt” och ett ”fel” sätt att läsa nyheter, 

något som hon inte längre håller med om. Hon har i efterhand varit besviken på sin 

dåvarande chef som inte ställde upp och försvarade henne med en insändare och 

beskriver honom som konflikträdd. Det faktum att hon utpekades och kritiserades i 

insändaren har i flera år tagits upp som exempel på redaktionen, något som har irriterat 

respondent F. 

5.3.7  Har språket förändrats? 

Jag har försökt ta reda på huruvida respondenterna upplever att deras radiospråk har 

förändrats från det att de började arbeta med radionyheter. Fyra av respondenterna 

anser att deras standardsvenska med tiden har blivit mer regionalt neutral. Respondent 

A anser att hennes språk inte förändrats och D att hennes språk blev aningen färgat av 

Helsingforsdialekten när hon flyttade till huvudstaden för några månader. Respondent 

D flyttade tillfälligt till Helsingfors när hon inledde sitt arbete på radionyheterna. Hon 

upplever att hennes språk i början förändrades ”på gott och ont”. 
Dels när jag jobbade här i Helsingfors till en början så märkte jag att jag var mycket mer 
influerad av det som jag hörde runt omkring mig, de flesta som jobbar här är ju Hesabor. 
Jag har lite så där att det smittar på mig ganska snabbt… andras dialekter och uttryck och 
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uttal. 

När du läste? 
När jag läste nyheter jo, att jag lät inte riktigt som mig själv. Och det tyckte inte jag som 
riktigt mycket om, men jag kunde inte göra någonting åt det för… det bara blev så. 
           
         Respondent D 

När respondent D sedan flyttade tillbaka till Vasa för att läsa nyheter därifrån upplevde 

hon att påverkan av Helsingforsdialekten i hennes språk försvann. Numera strävar D 

efter att behålla sin österbottniska intonation. Hon tycker att det österbottniskt 

melodiska är mer trevligt för örat. Även om det är svårt undviker D numera att 

influeras av andra dialekter och den, enligt henne, mer hackiga svenskan i södra 

Finland. 

De övriga respondenterna har alla fortsatt att jobba i Helsingfors och alla, utom 

en, upplever att de förändrat sitt språk. Oftast gick förändringen till ett mera regionalt 

neutralt språk. Detta trots att alla anser att det får höras varifrån man kommer. 

Respondent B säger att den regionala färgen i hennes språk antagligen minskat. Hon 

har lyssnat på andra uppläsares nyhetssändningar som alla låter ”ganska likadana och 

ganska neutrala” och tror att hon tagit efter. Dessutom tenderar hon numera att säga 

exempelvis ”springää” istället för ”springer”. Huruvida B här menar i sändning eller till 

vardags står oklart.   

Respondent C tror också att henne språk förändrats till det mera neutrala. Hon 

förklarar att hon i början lät mera som man gör i Vasa, med släpigare vokaler. Numera 

kopplar hon bara på en viss inövad automatik som låter tydlig men ändå naturlig, 

menar hon. På frågan om förändringen till det mer neutrala skett medvetet eller 

omedvetet svarar respondent C så här: 

Inte kan jag säga att jag har jobbat hemskt hårt på det, men… men det är nog helt klart 
någonting som jag har velat (…) Kanske medvetet att man kan slipa bort om det är olika 
saker som… ja.         
         Respondent C 

C säger att det inte har varit svårt för henne att lägga bort sådant som hon upplevde att 

lät oslipat. 

I likhet med respondent B förklarar C att hon lyssnat på kollegor som talar en 

neutral standardsvenska som är trevlig att lyssna på och medvetet tagit efter. Jag 

upplevde respondent C som motsägelsefull i sina funderingar kring sitt språk. Trots att 

hon ansåg att det ”absolut får och ska höras var man kommer ifrån” också i 

nyhetssammanhang, har hon själv medvetet slipat bort det som var särpräglat med 

hennes regionala standardspråk. Hon upplever att det inte hörs att hon kommer från 
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Österbotten och tycker att det är en bra sak.  

Jag funderar… för du sa att du tycker ändå att det är trevligt att det hörs varifrån 
man kommer, men ändå har du försökt slipa bort just det här Vasa… 

Ja men därför att Vassvenska är ingenting som någon skulle känna igen, det låter bara lite 
ovårdat, eller lite… det är inget… Det är just det att jag skulle vilja ha någonting särpräglat, 
någonting utpräglat som skulle låta liksom att jag… men Vasasvenska i mina öron det gör 
inte det, så brett har jag aldrig talat… man kanske kan någonstans… riktigt inne i Gerby 
skulle man kanske kunna, men jag har aldrig haft det. Och det har ingenting att göra med 
att jag inte skulle liksom vara stolt över varifrån jag kommer, att jag är superknutpatriotisk 
på andra sätt. Men med språket har det bara blivit så, att det har jag velat. Nämen det har 
jag tyckt att det funkar.        
         Respondent C 

Respondent E, som växt upp i Närpes men talat standardsvenska hemma, hävdar att 

hennes språk nog förändrats, men kan inte riktigt sätta fingret på hur det har förändrats. 

Åtminstone har hon blivit mera medveten om det korrekta uttalet av ord som ”service” 

med lång vokal i första stavelsen istället för kort. 

Respondent A som är den av de intervjuade som arbetat kortast tid med 

radionyheter och flyttade till Helsingfors i december 2009 är den enda som upplever att 

hennes radiospråk inte förändrats i avseendet mer eller mindre regionalt. Så här säger 

hon, väl medveten om att hennes österbottniska ursprung hörs i hennes inslag: 

Jag kanske har ändå i mig någon slags sådan här, inte mindervärdeskomplex men på 
något sätt ändå… så här att är det nu så, så fint att prata österbottniska? Eller så att man 
kanske nog går omkring med den här känslan att, att ja, känner sig lite så där som en 
”lanttis” ibland när man hör sin egen röst. Att jag kan tycka att det låter väldigt fint när 
vissa andra som kommer från södra Finland pratar, det betyder inte att jag inte skulle, 
eller jag vet inte. Jag tycker att det bara liksom låter bra i radio, men det kan ju också ha 
att göra med att man är så van med att man hör just de rösterna i radion. Så nog är det 
något jag kanske funderar på men att jag har på något sätt bestämt mig att jag tänker inte 
göra någon stor grej av det här utan så här är det och så här ska det vara.   
        Respondent A 

Respondent A konstaterar att hon ”talar som hon talar” och hoppas att hon ska kunna 

hålla fast vid sitt regionalt färgade språk även om hon jobbar med radionyheter i 

Helsingfors. 

Respondent F fick en del kritik för sitt språk när hon var ny som 

telegramredaktör på Aktuellt i början av 90-talet och tror att den kritiken gjort att hon 

förändrat sitt språk i en mera neutral riktning.  

När jag kom dit så lät jag säkert jätte österbottnisk, för jag satt sen med N.N. som var grand 
old man på Aktuellt… på riktigt satt jag och övade i en studio att säga ’praatta’, ’teaatter’, 
och ’Sovjeettunionen’. Vilket är lite lustigt nu. Han var redaktionssekreterare för 
telegrammarna, det vill säga den som läste de korta sändningarna och jag satt med honom 
två veckor i en studio och övade sådant, alltså att låta mer ”skillnadsk” innan jag fick 
lästillstånd och sen läste jag telegram i 10-15 år.      
         Respondent F 

Respondent F menar ändå att denna ”skillnadska” inte var något som hon tog till sig. 
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När F lyssnar på gamla sändningar kan hon höra att hon låter mycket österbottnisk, 

dock inte dialektal, utan talar ett ”slarvigt jeppisspråk”. Efter debattstormen i 

Hufvudstadsbladet upplever hon att hennes språk förändrades. 
Mitt språk beskrevs som sjungande språk och jag har ännu inte riktigt fattat det sjungande i 
det hela, men det gjorde ju förstås att man själv medvetet och omedvetet korrigerade sitt 
språk till någonting mera nyländskt eller någonting mera så här… neutralt. Så jag har sagt 
så här att nu, (…) jag har jobbat 20 år på Aktuellt, så har jag ett sådant språk som inte hör 
hemma någonstans. Därför att nyländsk är jag ju givetvis aldrig, jag kan aldrig framstå som 
att jag skulle vara född här, men inte är jag ju riktigt rätt i Jeppis (Jakobstad) heller. 

Hur känns det då? 

Om jag har en dålig dag så kan jag tänka så här att jag passar ju inte in någonstans nu. Att 
här är jag ju då aldrig riktigt rätt och där uppe blir jag också lite fel. Jag har ju bott längre 
här nere nu än vad jag har bott där upp. Vilket ju också är skrämmande. Och det gör ju att 
mitt språk blir… ja det blir annorlunda. Det var inte det här jag började med. Men jag har ju 
svårt att avgöra, jag menar, skulle vi ha suttit här och pratat för 20 år sedan så har jag lite 
svårt att avgöra exakt var skillnaden finns.      
         Respondent F 

Respondent F menar att hon som yngre var mera osäker i sitt språk överlag och mera 

försökte anpassa sig. Numera anpassar hon sig också, men mera med ”en klackspark 

och glimten i ögat”. Hon ger ett exempel på en uttalsrekommendation som hon vägrat 

att anpassa sig efter: 
Jag säger ju ”Österbotten”, fast vår rekommendation på jobbet är att vi ska säga 
”Österbotten” som ”Västerbotten” och ”Norrbotten”, och jag har sagt att över min döda 
kropp att… ”Österbotten”, och det är ju liksom då ett ställningstagande av mig.  
         Respondent F 

 Respondent F berättar att hon antagligen påverkades lite för lätt i början av sin karriär, 

men att problemet på den tiden var, att alla skulle låta likadana och alla skulle låta 

nyländska. Respondent F poängterar, likt flera andra respondenter, att man som ny 

radiojournalist lätt börjar lyssna på och härma vissa modeller som man tycker att läser 

eller talar bra. Dessutom, menar hon, tenderar man att anamma modellernas manér. F 

uppger att hon fortfarande utgår från att hennes österbottniska rötter hörs, men att den 

regionala färgen antagligen har planats ut. Hon tror bland annat att insändaren har 

påverkat henne. 
Ska vi säga så här… Om den här debatthistorien gjorde att jag försökte vara regionalt 
neutral, så är jag nu inte så noga med att vara regionalt neutral, men jag har inte så mycket 
regionalt att ta till efter tjugo år här.       
         Respondent F 

Respondent F tänker inte längre väldigt intensivt på sitt sätt att tala, utan likt 

respondent A har respondent F numera attityden ”jag pratar som jag pratar”. Skillnaden 

är att respondent F:s språk, enligt henne själv, förändrats till en neutralare variant sedan 

starten, medan respondent A inte upplever att hennes språk förändrats särskilt mycket 

ännu. 
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 5.3.8 Diskussioner på redaktionen 

Flera av respondenterna har hört kollegors regionala standardsvenska kommenteras av 

andra kollegor. Respondent B minns en riktigt obehaglig situation. 

Jo det var en österbottning som vi hade här på nyheterna och… ja hon pratade ganska 
mycket österbottniska. Och då hade vi en annan kollega som blev väldigt arg på hur hon 
formulerade sig, någon enstaka formulering, och han blev riktigt arg alltså inför henne och 
sa att så där säger man inte här i Svenskfinland och det heter inte så där, och typ att du blir 
utskrattad om du säger så här. Och det var inte bara enskilda formuleringar men hela… han 
tyckte liksom att det lät inte bra och… 

Hur kändes det då? 

Det kändes… jag blev arg. Jag tänkte dumma, arroganta nylänning.   
         Respondent B 

Respondent B minns också hur en reporters regionala standardspråk skapade debatt på 

nyhetsredaktionen. Reportern i fråga kom från Närpes och talade inte dialekt, men 

intonationen avvek ändå mycket. Språket lät annorlunda och färggrant. B stördes inte 

av språket utan tyckte att det lät ”roligt”, men många andra ansåg att 

Närpesintonationen var för stark. 

Respondent C minns också hur en kollega hånade en annan regionreporters u-

ljud, dock inte inför dennes öron. C berättar att kollegor ibland kommenterar det 

regionala språket hos reportrarna i de inslag som är producerade vid redaktionerna i 

regionerna. Speciellt om reportern intervjuar någon med en bred dialekt och själv 

anpassar sitt tonfall efter intervjuobjektet, kan det på redaktionen kommenteras att ”nu 

låter han nog lite konstigare än vanligt”. 

Man har nog märkt på redaktionen att kanske när det kommer väldigt starkt fram dialekt 
hos reportrar, så då kan det nog få liksom kommentarer, skämtsamma kommentarer eller 
till och med riktigt negativa kommentarer… att just om kanske uttalet, ens dialektala uttal 
eller regionala uttal är så starkt, att själva budskapet blir skymt av att man… ja.  
         Respondent C 

 C hävdar att hon själv som österbottning inte låter sig påverkas av dylika 

kommentarer. Däremot säger hon att hon eventuellt undermedvetet hade påverkats om 

hon hört sådana kommentarer i början av sin karriär. 

Respondent D berättar att kollegor ibland har kommenterat andra kollegors 

språk ifall de använt ord eller uttryck som alla finlandssvenskar inte har möjlighet att 

förstå. Respondent B har haft ganska många österbottniska samt en del västnyländska 

kollegor vilket lett till att det ibland blivit diskussion om hur något ord ska uttalas. 

Respondent E anser att man ganska lite har diskuterat kollegors regionala 

språkvarieteter på redaktionen. Diskussionerna har i så fall förekommit i formen: 

österbottning jämför sitt uttal med annan österbottning. Men hon hävdar att det på 
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redaktionen pågår ett ”ständigt käbbel om hur allting ska uttalas”. Om det kommer en 

ny person till redaktionen lyssnar man noggrannare för att höra om det finns något som 

den nya behöver arbeta med i sitt språk, och då kommenteras det mera. Dessa 

kommentarer ges alltid med syfte att hjälpa personen att utvecklas. När en person 

jobbat en längre tid på redaktionen tenderar denna sortens feedback att falla bort. 

Respondent E upplever att det existerar en sorts hatkärlek till Svenskfinlands 

olika språkvarieteter. Regionalt eller dialektalt språk i radio väcker reaktioner, både 

positiva och negativa. E menar att man ”på ett lite kärleksfullt sätt gnabbas” kring hur 

obegripligt språket är.  

Respondent F upplever inte att man speciellt mycket diskuterar den regionala 

variationen i språket på redaktionen. Däremot arbetar, enligt henne, ”extremt många 

österbottningar på Aktuellt”, vilket påverkar deras sätt att diskutera. Språkfrågor 

överlag diskuterar man däremot flitigt på redaktionen. Att diskutera språkfrågor och 

hur någon låter hör till klimatet, som enligt F, är betydligt öppnare nu än när hon 

började i början av 1990-talet. När jag frågar respondent F hur hon upplever att 

redaktionens attityd till regionalt standardspråk har förändrats genom åren, svarar hon 

att med undantag av hennes första chefs åsikter, har det, så länge hon arbetat på 

redaktionen, alltid varit accepterat att det hörs varifrån man kommer. Hennes första 

chef, menar hon, hörde till det så kallade gamla gardet som nu inte har arbetat på över 

tio år. F tillägger att det givetvis, på redaktionen liksom i samhället i stort, händer att 

någon irriterar sig på någon annans sätt att prata, men så kommer det alltid att vara.  

 5.3.9 Är det skillnad beroende på genre? 

Samtliga respondenter är överens om att kravet på ett regionalt neutralt språk är 

striktare i nyheter än i övrig radio. I lättsamma program, anser de, att språket gärna får 

ha mera färg och charmiga regionala drag. En respondent tycker att den regionala 

färgen får skina igenom mera i andra program eftersom det ger både programmet och 

programledarna karaktär. En annan påpekar att det i pratigare program, där man 

eventuell ringer upp lyssnare, är viktigt att det också på språket hörs att man är 

förankrade i hela Svenskfinland och inte enbart i Helsingfors. Någon ansåg att breda 

dialekter är fascinerande att lyssna till i reportage från olika delar av Svenskfinland, 

men mindre lämpliga i ett informativt nyhetstelegram om händelser i Irak. 
Varför är det här med dialekter så känsligt just i nyheter?  
Det är nog för att alla har rätt att ställa vissa krav på nyheterna och för att informationen 
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ska vara det enda vikiga. Det är nog där som kärnan sitter i alla fall. Det är lite samma sak 
som om någon har gjort en intervju med väldigt dålig ljudkvalitet, så blir den huvudsaken 
och inte innehållet i intervjun. Det är också fel.     
         Respondent E  

Respondent D berättade att hon utöver nyhetsarbetet ibland medverkar i lättsammare 

program. Då händer det att hon stundvis använder sig av sin Jakobstadsdialekt som ett 

sorts humorelement, men aldrig i nyhetssammanhang. 

 5.4 Sammanfattning av intervjuerna 

För att resultatet från temaintervjuerna ska vara mera överskådligt följer här en kort 

sammanfattning. 

Inledningsvis kan man konstatera att samtliga respondenter anser att det får, och 

ibland till och med bör höras varifrån nyhetsreportern eller -uppläsaren härstammar. 

Fem av respondenterna tror också att det hörs att de kommer från Österbotten. Samtliga 

respondenter anser att det gärna får höras varifrån man kommer, men att man ändå bör 

sträva efter ett relativt neutralt standardspråk så att informationsspridningen inte störs 

av det faktum att lyssnarna stör sig på vissa sätt att tala. De flesta av respondenterna 

antyder att de inte till hundra procent försöker tömma sitt språk på antydningar om sitt 

ursprung, men hävdar att de försöker tala så regionalt neutralt som det bara är möjligt, 

så att alla lyssnare i Svenskfinland kan förstå och inte irritera sig på deras sätt att prata. 

Min tolkning är att de yngre, nyare reportrarna eller uppläsarna oftare har inställningen 

att de ”talar som de talar” med sin österbottniska intonation, som ännu är relativt 

levande, och försöker undvika att påverkas av den relativt nyländska omgivningen. De 

respondenter som arbetat längre i branschen medger alla att deras språk långsamt 

förändrats till det mera neutrala. Orsakerna till denna förändring och strävan efter 

neutralitet är många. Den största påstådda orsaken är att respondenterna inte vill att 

lyssnarna ska bli irriterade på deras sätt att prata och därmed missa information. Andra 

orsaker är en önskan om att bli förstådda och en förhoppning om att ingen lyssnare ska 

känna sig utesluten. Tre av respondenterna har fått beröm för att det inte hörs att de 

kommer från Österbotten. En fick i början av sin karriär offentlig kritik för sin 

österbottniska intonation. De flesta medger att denna sortens feedback medvetet eller 

omedvetet kan ha påverkat deras strävanden att tala mera regionalt neutralt. En av 

respondenterna lyfter upp journalistens roll som en språklig förebild. 

Jag upplever två av respondenterna lite motsägelsefulla i sina uttalanden. De 

anser att det gärna får höras var nyhetsförmedlaren kommer ifrån, men samtidigt är de 
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glada och lite stolta när lyssnare eller branschfolk inte kan höra deras ursprung. De har 

rätt medvetet också strävat efter att bli av med sin österbottniska klang. 

Riktlinjer för hur de bör eller får tala har respondenterna fått från chefer, 

producenter och språkvårdare. Svenska Yle har också häftet Röst och Språk, utgivet av 

RUSS (Rundradions svenska språknämnd), med riktlinjer för medarbetarna språk. De 

flesta av respondenterna har fått riktlinjerna att det österbottniska gärna får höras på 

deras intonation. En språkvårdare har gett en av respondenterna kommentaren att det 

”hörs på hennes satsmelodi och intonation att hon kommer från Österbotten, men inte 

så mycket att kvaliteten sänks”. Den äldsta av respondenterna fick vid starten på 

Aktuellt under början av 1990-talet rådet att låta helsingforsiskt skillnadsk, något hon 

ganska snabbt avfärdade. Respondenterna vill ha ett gott språk och en god 

standardsvenska. 

Respondenterna retar sig också själva på olika saker i andra nyhetsreportrars 

eller -uppläsares språk. En hävdar att det stör henne mera när hon hör österbottniskt 

färgad standardsvenska, än andra varieteter av standardsvenska just därför att hon själv 

känner till de österbottniska dialekterna. En annan tycker det är mest irriterande när 

nylänningar använder finska ord eller uttryck. 

Det verkar vara svårt att få ett klart svar på när standardsvenskan är tillräckligt 

neutral, och när den blir för färgat. Respondenterna tycks ha svårt att veta exakt var 

gränsen går. En del anser att u-ljudet som är karaktäristiskt för personer från norra 

svenska Österbotten är för mycket, andra anser att det bör accepteras. De flesta drar 

ändå gränsen vid dialektala ord och grammatikaliska former. En av respondenterna 

hävdar att hon och kollegorna ”känner i maggropen när det är bra och när det inte är 

bra”. Hon berättar att det funnits kollegor som haft så färgat standardspråk att de aldrig 

riktigt blivit accepterade. 

Reaktioner som härrör sig till språkets regionala färg eller avsaknaden av denna 

är något som samtliga respondenter fått. Av språkvårdare på Rundradion har de alla fått 

vad de tolkar som positiva kommentarer. En del tolkar det som positivt att man inte kan 

höra deras geografiska ursprung, andra tolkar det som positivt att man kan höra deras 

ursprung. Respondenterna uppfattar kritiken de får från branschfolk som konstruktiv 

och professionell. Oftast handlar den om frågor som har att göra med andra 

dimensioner av språket än just de som härrör sig från regional variation i 

standardspråket. Röstvårdarna har låtit respondenterna veta att det gärna i intonationen 

får höras att de kommer från Österbotten, men att språket i övrigt bör vara korrekt. 
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Kommentarerna från chefer och producenter har oftast varit goda. Endast den 

äldsta av respondenterna fick motta kritik från sin chef som gick in för att få henne att 

låta mer nyländsk. Andra respondenter har fått höra att det låter trevligt och att de ska 

hålla fast vid regionaliteten i språket. Några av respondenterna har inte alls fått 

kommentarer rörande det regionala av sina överordnade.  

Några av respondenterna har varit med om att kollegor kommenterat de 

österbottniska särdragen antingen i respondenternas eller andra kollegors språk. En av 

respondenterna hade blivit retad för sitt u-ljud, två andra har upplevt att kollegor, 

antingen öppet eller bakom ryggen, blivit hånade för sina uttal. De av respondenterna 

som har hört kollegor i negativa ord kritisera andra kollegors regionalt färgade språk 

medger att det kan ha på verkat dem, eller kunde ha påverkat dem om de varit yngre 

eller nyare på redaktionen. Det händer också ofta att man på ett öppet och inte 

diskriminerande sätt, kolleger emellan, diskuterar uttalsfrågor på redaktionerna.  

Respondenterna har främst fått positiv feedback från lyssnare. Vad de avser 

med positivt feedback varierar också här. En del anser att de fått positiv kritik när 

lyssnare kommenterat att det alls inte hörs att de kommer från Österbotten. Andra blir 

glada av att få höra att det hörs att de kommer från Österbotten.  

En av respondenterna har av sina österbottniska bekanta fått höra att det inte 

hörs att hon kommer från Vasa och av andra att hon ”talar i näsan” och inte låter som 

sig själv. Hon är glad över att man inte kan höra varifrån hon härstammar och tolkar det 

som att hon talat neutralt och troligtvis inte irriterar någon.  

En annan av respondenterna kände sig ledsen över att bekanta som hört henne i 

radion kommenterade att hon lät annorlunda. Hon var medveten om att hennes språk 

påverkades av hennes nyländska kolleger, men besviken över att lyssnarna trodde att 

hon ”gjorde sig till” och medvetet försökte låta som någon annan än sig själv.   

Den respondent som fick sitt språk kritiserat i en insändare i Hufvudstadsbladet 

upplevde kritiken som obehaglig och medger i efterhand att kritiken nog förändrade 

hennes sätt att tala till det mer neutrala. Kritiken samt det faktum att hon nu bott och 

arbetat i Helsingfors många år, har gjort att hennes regionala särdrag inte längre är så 

markanta. Även om hon med åren insett att regional standardsvenska inte är ett 

problem i nyhetsradio, har hon numera svårt att hitta tillbaka till sina regionala särdrag.  

De flesta av respondenterna anser att deras språk med tiden har förändrats till 

det mera regionalt neutrala, trots att de anser att det bör accepteras att det hörs varifrån 

man kommer. Flera av respondenterna nämner att de antagligen hört på andra 
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nyhetsuppläsare och medvetet eller omedvetet tagit efter deras sätt att prata. Ett par har 

medvetet försökt slipa bort sina österbottniska särdrag, medan det för andra har det gått 

omedvetet. En av respondenterna anser att hennes språk ännu inte ändrats så mycket 

och hon strävar också efter att försöka behålla den nordösterbottniska intonationen. 

Den av respondenterna som först arbetade i Helsingfors och sedan flyttade tillbaka till 

Vasa anser att hennes språk efter flytten igen blev mera österbottniskt färgat.  

Samtliga respondenter var överens om att kravet på ett regionalt neutralt 

standardspråk bör vara striktare i nyheter än i övrig radio. 
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6 Kvantitativt lyssnarexperiment 

I detta kapitel presenterar jag den kvantitativa attitydundersökning jag utfört på 

lyssnare. Här följder metod- och materialdiskussion, samt resultat och sammanfattning.  

Jag har valt att ställa en mera öppet formulerad forskningsfråga istället för en 

direkt hypotes. I en attitydundersökning som är kvantitativ och indirekt, vill jag 

undersöka och jämföra österbottniska och nyländska gymnasiestuderandes attityder till 

en österbottnisk nyhetsuppläsare som använder sin regionalt (österbottniskt) färgade 

standardsvenska i riksradion. Jag vill också undersöka hurudana preferenser 

gymnasieeleverna från Nyland respektive Österbotten har i fråga om uppläsarens 

intonation när de lyssnar på en finlandssvensk nyhetssändning. 

För att få en mera omfattande bild över hur attityderna fördelar sig över 

Svenskfinland har jag valt att undersöka både studerande från gymnasier i städer och 

från landsbygden i både Österbotten och Nyland.  

6.1 Metod  

Jag börjar med att presentera metoden och dess modifiering. Sedan följer en diskussion 

om validiteten och reliabiliteten. 

Forskningsmetoden som jag valt att använda i min kvantitativa 

attitydundersökning går under namnet masktest eller ”matched guise”. Metoden är 

utvecklad av kanadensaren Wallace E. Lambert för en serie studier i det tvåspråkiga 

Kanada. Lambert, Hodgson och Fillenbaum (1960) och Lambert, Frankel och Tucker 

(1966) mätte språkattityderna hos engelsktalande och fransktalande invånare i 

Montreal. Lyssnarna fick värdera karaktärsdrag hos tvåspråkiga (engelska och franska) 

talare, med hjälp av en semantisk differential. Den utgjordes av ett antal graderade 

skalor med adjektiviska motsatspar som skalpoler. (Bijvoet 1998, 41) 

Metoden går ut på att några uppläsare läser eller talar in en text på band. 

Informanterna ska lyssna på bandet och värdera uppläsarna utgående från deras 

uppläsningar. En och samma talare förekommer två eller flera gånger, men under olika 

lingvistiska varianter, alltså maskerade. Informanterna blir inte upplysta om att två eller 

flera av de röster de värderar tillhör samma person. Röstbehandling, språkform och 

innehåll är alltså konstanta. Det är bara de lingvistiska varianterna som varierar. Enligt 

Lambert et al. (1966) är metoden utvecklad för att mäta olika stereotypier eller partiska 

åsikter som medlemmar av en social grupp har gentemot representanter för medlemmar 
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av en kontrasterande grupp.  

Jag har valt att simplifiera och modifiera metoden så att den passar min 

forskningsfråga bättre. Min variant av metoden går i korthet ut på att intervjuobjekten 

ska värdera ett antal personliga egenskaper hos fyra talare som är inspelade på band. En 

person med österbottnisk härstamning kommer att läsa upp samma telegram två gånger. 

Det ena telegrammet läses på en regional standardsvenska. Den andra gången läses 

telegrammet på standardsvenska. Uppläsaren var vid uppläsningstillfället doktorand vid 

institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon 

är uppväxt i Malax, men har bott flera år i Helsingfors och är enligt min bedömning 

mycket skicklig på att separera de två varieteterna från varandra.  

Telegrammet (se bilaga 1) valde jag med tanke på att det skulle vara lätt att ta 

till sig och inte innehålla några revolutionerande fakta eller kontroversiella åsikter. Det 

farliga med sådana telegram skulle ha varit att informanterna hade börjat lyssna på 

innehållet istället för uppläsningen. Telegrammet handlade om regeringens förslag till 

lagändring, som ska göra det lättare för invandrare att integreras i det finländska 

samhället. 

De olika uppläsningsvarianterna, alltså standardspråksvarianten och den 

regionala varianten kommer jag i fortsättningen att kalla för masker. Alltså den 

regionala masken och standardspråksmasken. För att öka på reliabiliteten i resultaten 

placerades telegrammen som lästes på standardsvenska och regional standardsvenska 

omväxlande som andra och femte i ordningen. Skillnaderna mellan 

standardspråksmasken och den regionala masken ligger främst i prosodi och fonetik, 

det vill säga rytm, melodi, klang, intonation och uttal. Skillnaden är mycket liten, 

knappt märkbar för ett otränat öra. För att informanterna inte ska avslöja förklädnaden, 

spelas samma telegram upplästa av andra personer med liknande röstkvalitet upp. Den 

ena läsaren är från Östnyland och två från Mellannyland. Jag har inte för avsikt att ta 

med utfyllnadstelegrammen i jämförelsen, eftersom de inte är möjliga att jämföra. Den 

standardsvenska maskens värden kan jämföras med värdena från den regionala masken 

eftersom det handlar om samma persons röst. Det finns alltså inga andra faktorer som 

kan påverka attityderna till uppläsaren än just de språkliga variationerna. Röststyrkan 

och tempot är konstant, bara intonationen är annorlunda. Vi kan inte jämföra värden 

från olika personers uppläsningar eftersom röstkvaliteten inte är den samma. Däremot 

är jag medveten om att de värden informanterna ger åt de två olika 

uppläsningsvarianterna kommer att påverkas av de uppläsningar som är placerade 
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emellan dessa två. Dessutom kommer resultaten av de två varianterna att variera 

beroende på om den regionalt färgade varianten placeras som nummer två eller 

nummer fem i ordningen. Enligt Leila Mattfolk3 har informanterna en tendens att 

bedöma de senare uppläsningarna mera positivt än de i början. Informanterna ska 

lyssna till bandet två gånger. Första gången för att få en överblick. Då bandet med de 

fem telegrammen spelas upp för informanterna för andra gången ska de samtidigt 

gradera åtta stycken egenskaper hos telegramuppläsaren på en skala från 1-7 där 1 står 

för inte alls och 7 står för mycket.  

Frågeformuläret (se bilaga 2) är utarbetat av Tore Kristiansen och Jacob 

Thøgersen för projektet Moderna importord i språken i Norden (Kristiansen 2006, 31). 

Kristiansen och Thøgersen använde sig av variablerna ambitiös, självständig, 

tilltalande, intressant, intelligent, avslappnad, förtroendeingivande och effektiv. 

Informanterna i min pilotundersökning påpekade att vissa av dessa variabler påminde 

rätt mycket om varandra. Det som också kan ha förvirrat informanterna var att de flesta 

egenskaper var sådana som kan uppfattas som positiva om de framträder i hög grad, 

medan egenskapen avspänd var en egenskap som kan uppfattas som negativ om den är 

väldigt framträdande hos en radioröst. Till min egentliga undersökning ändrades en del 

av variablerna, dels för att de skulle bli mera lättolkade för informanterna, dels för att 

de skulle grunda sig på Helen Anderssons (2002) undersökning om vad som gör en bra 

nyhetsuppläsare. Variabeln naturlig fick ersätta variabeln avspänd/avslappnad, 

eftersom jag uppfattar att den bättre beskriver en positiv egenskap hos nyhetsuppläsare. 

Effektiv ersattes med professionell, eftersom det är en egenskap, som enligt Anderssons 

(2002) undersökning, eftertraktas hos en uppläsare. Variabeln självständig togs bort 

och ersattes med variabeln saklig. 

Variabelvärdena är 1-7 och enheterna är de fem (fyra) olika uppläsarna.  

Till informanterna berättade jag att de ska delta i en undersökning i vilken deras uppgift 

är att avgöra vem av de fem personerna på bandet som är mest lämplig för ett arbete 

som nyhetsuppläsare på finlandsvensk riksradio. Efter att de värderat uppläsarnas 

egenskaper, ska de ännu rangordna uppläsarna. Informanterna ska alltså avgöra vem av 

de fem läsarna som är bäst lämpad för att arbeta som nyhetsuppläsare på radio, nästbäst 

lämpad och så vidare. Rangordningsuppgiften finns med eftersom jag inte kan basera 

                                                
3 Samtal med Leila Mattfolk, forskare på Forskningscentralen för de inhemska språken den 28.09.05. 
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mitt antagande, om vilka av uppläsarna som informanterna föredrar, endast på deras 

värdering av olika egenskaper. Även om informanterna ger en uppläsare höga poäng på 

egenskapen ambitiös, behöver de nödvändigtvis inte anse att den egenskapen är viktig 

hos en nyhetsuppläsare. Svaren på rangordningsuppgiften gör att jag kan avgöra vilka 

uppläsare informanterna föredrar. 

  6.1.1 Validitet och reliabilitet 

Det finns ett antal validitetsproblem med metoden. Kan vi vara säkra på att metoden 

verkligen mäter attityden och inte någon självcensurerad bild av vad informanterna 

önskar att deras attityd skulle vara? Attityder är överlag mycket svåra att undersöka.  

Leila Mattfolk och Jan-Ola Östman (2004) påpekar att ett evigt problem med enkäter 

och attitydundersökningar är förhållandet mellan vad informanterna säger att de gör 

och vad de i själva verket gör i konkreta situationer. Man bör skilja åt begreppen åsikt 

och attityd. I min undersökning kan man tänka sig att informanterna skulle vilja försöka 

verka välvilligt inställda till regionala variationer i standardsvenska, medan de i själva 

verket inte är så toleranta. Därför ger metoden dem endast några få sekunder att svara 

på varje fråga innan de måste fortsätta att lyssna på bandet. 

Enligt Lambert et al. (1966) är matched guise-tekniken bättre på att avslöja 

informanternas privata reaktioner till en kontrasterande grupp än direkta 

attitydformulär, men matched guise-tekniken kräver mycket mera efterforskning för att 

resultaten ska kunna fastställas som tillräckligt valida.  

En pilotundersökning är en viktig åtgärd för att testa metodens validitet. 

Personligen ville jag prova hur metoden fungerade, för att senare kunna vara beredd på 

eventuella problem, ett eventuellt byte av variabler och för att få en bild av hur stort 

material jag behövde för min undersökning. I efterhand kunde jag se att 

pilotundersökningen var till stor nytta. Bland annat insåg jag vikten av att noga förklara 

händelseförloppet för informanterna. Valet av uppläsare var något annat som jag 

märkte att man bör fästa stor uppmärksamhet vid. Metoden kräver att uppläsaren, vars 

två uppläsningsvarianter jämförs, är så gott som tvåspråkig. Med tvåspråkig menar jag i 

mitt fall att personen behärskar både en ren högsvenska och en regional 

standardsvenska. Valet av utfyllnadsläsare var också svårt eftersom deras funktion var 

att förvilla informanternas att tro att det handlar om fem uppläsare och inte fyra.  

De fanns få väsentliga skillnaderna i tillämpningen av metoden i 

pilotundersökningen och i den verkliga undersökningen. I pilotundersökningen 
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spelades telegrammen upp i samma ordning för alla informanter eftersom de var så få. I 

den riktiga undersökningen spelades telegrammen istället upp i en ordning för ena 

hälften av informanterna och i en annan ordning för andra hälften av informanterna. 

Variablerna i den riktiga undersökningen skiljde sig aningen från variablerna i 

pilotundersökningen.  

Undersökningar visar att matched guise-tekniken har en väldigt hög reliabilitet 

när man ser på det faktum att olika sammansättningar av informanter från en viss 

underpopulation alla tillskriver en annan specifik grupp samma profil av egenskaper. 

Däremot är metoden inte lika bra på att mäta individuella attityder inom en grupp. 

(Lambert, et al., 1966)  

Jag har inte gjort någon signifikansberäkning i min undersökning, vilket gör att 

jag har svårt att säga hur reliabla resultaten är. Resultaten av min undersökning ska 

alltså inte generaliseras, endast fungera som en vägledning. Det är viktigt att notera att 

min undersökning enbart mäter attityder till den regionala standardspråksvarianten när 

den förekommer i en viss talsituation, det vill säga i riksradions nyhetssändningar. I 

övriga situationer kunde resultaten ha blivit annorlunda. Jag är också medveten om att 

min undersökning enbart mäter och jämför dessa specifika österbottniska och nyländska 

gruppernas attityder med varandra, alltså Helsingforsbor, Sibbobor, Jakobstadsbor och 

Pedersörebor. Undersökningen mäter också enbart dessa gruppers attityder till precis 

den variant av regionalt standardspråk som uppläsaren talar. 

Eftersom min undersökningsmetod är kvantitativ och det inte dök upp några 

tolkningsfrågor vid kodningstillfället valde jag att kontrollkoda själv. 

Kontrollkodningen var en viktig del i mina strävanden att öka på reliabiliteten.  

Det kontrollerade experimentet kan definieras som en procedur där man 

undersöker orsaksförhållanden med maximal kontroll över utomstående variationer. 

Forskaren kan observera effekten av en variabels inverkan på en annan så att det kan 

påvisas att ingen annan variabel kunde ha orsakat samma inverkan. (Stempel & 

Westley 1989, 204-205).  

Min metod påminner om ett experiment, men en del faktorer gör att min 

undersökning inte kan klassas helt som ett experiment. Till exempel saknar jag 

maximal kontroll över utomstående variationer eftersom jag inte med säkerhet kan säga 

att uppläsarens röstkvalitet förändras när hon byter mellan de två språkliga varianterna. 

Skulle telegrammen ha läst av en syntetisk röst hade röstkvaliteten varit konstant, men 

det skulle ha verkat onaturligt.  
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 6.2 Material 

För att få en mera omfattande bild över hur attityderna fördelar sig över Svenskfinland 

har jag i lyssnarexperimentet valt att undersöka studerande från gymnasier i både städer 

och på landsbygden i både Österbotten och Nyland.  

Vid val av informanter måste jag göra en avgränsning. Orsaken till att jag 

avgränsat mig till gymnasieelever i lyssnarexperimentet, är att gymnasieklasser är 

relativt enkla grupper att samla ihop för ett lyssnarexperiment. Gymnasieelever är 

oftast också i en ålder som är intressant med tanke på attityder gentemot olika varieteter 

av standardspråket och gymnasieelever från samma skola kommer från geografiskt rätt 

närliggande kommuner. Nu är informanterna grovt indelade i två grupper; 

österbottniska gymnasielever och nyländska gymnasieelever. Dessutom indelades de 

ytterligare i grupper som österbottniska eller nyländska gymnasieelever från stad eller 

landsbygd. Österbotten i min undersökning är Jakobstad (stad) och Pedersöre 

(landsbygd). Sibbo (landsbygd) och Helsingfors (stad) får representera Nyland. Jag är 

medveten om att mina undersökningsresultat inte bör generaliseras till att gälla även 

andra regioner i Svenskfinland. Men vissa riktlinjer hoppas jag ändå att man ska kunna 

se.  

Informantgrupperna hade kunnat se helt annorlunda ut. Det skulle också ha varit 

intressant att jämföra attityder hos informanter i olika åldrar med varandra, eller 

jämföra attityder från informanter med olika utbildning eller kön. Det skulle också ha 

varit intressant, och för jämlikhetens skull nödvändigt att göra en omvänd 

undersökning, där österbottniska och nyländska gymnasiestuderandes attityder till en 

nyländskt färgad standardspråksvariant. I det här fallet valde jag ändå att fokusera på 

informanternas olika geografiska bakgrund. Det finns egentligen inga åldersskillnader 

eller skillnader i utbildning informanterna emellan. 

Min ursprungliga plan var att ha 200 informanter i min undersökning. Jag 

försökte nå 50 informanter från fyra gymnasier; Jakobstads gymnasium, Pedersöre 

gymnasium, Sibbo gymnasium och Gymnasiet Lärkan. Sist och slutligen lyckades jag 

samla ihop 183 informanter, varav 46 från Jakobstad, 38 från Pedersöre, 54 från Sibbo 

och 45 från Helsingfors. Informanterna var både flickor och pojkar i årskurs 1 och 2.  

För ett mer tillförlitligt resultat skulle det behövas ett mycket större antal 

informanter än den valda mängden, men avgränsningarna är gjorda av praktiska skäl.   

Valet av telegramuppläsare var svårt men viktigt. Eftersom uppläsaren av den 
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regionala och standardsvenska uppläsningen skulle vara samma person, var det viktigt 

att uppläsaren behärskade en standardsvenska fri från antydningar om geografisk 

härkomst. Uppläsaren skulle också behärska en regional standardsvenska med små 

antydningar om österbottnisk härkomst i intonation. Ellen Bijvoet menar att det är svårt 

att mäta attityder till inomspråkliga varieteter som står nära varandra i språkligt 

avseende, eftersom det är väldigt svårt att hitta talare som behärskar två sådana i lika 

hög utsträckning (Bijvoet 1998, 45). Detta var något jag fick erfara. Att finna en 

lämplig uppläsare var min största utmaning under planeringsskedet. Personen som jag 

slutligen valde, är ursprungligen från Malax i Österbotten, men har bott flera år i 

Helsingfors och var vid uppläsningstillfället doktorand vid Institutionen för nordiska 

språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Jag upplever att hon var så gott 

som expert på att separera den standardsvenska och den regionala varianten från 

varandra, vilket var nödvändigt för att få valida resultat.  

 6.3 Resultat 

Resultaten kommer här att presenteras i både diagram- och textform. Jag har framställt 

kodschemat och tabellerna i Excel. Diagrammen är sammanställda utgående från 

medeltalen av de variabelvärden informanterna gett för de olika egenskaperna för 

 

Diagram 1 De nyländska gymnasiestuderandenas attityder till den regionala 
respektive standardsvenska masken, där 1 står för” inte alls och 7 står för ”mycket”.  
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respektive uppläsningsvariant. Informanterna värderade alltså åtta stycken egenskaper 

hos telegramuppläsarna på en skala från 1-7 där 1 står för inte alls och 7 står för 

mycket.  

Först jämför jag motpolerna Österbotten och Nyland med varandra. Sedan gör 

jag jämförelsen stad – landsbygd för att till sist redovisa för rangordningsresultaten.  

 

Diagram 2 De österbottniska gymnasiestuderandenas attityder till den regionala 

respektive standardsvenska masken, där 1 står för ”inte alls” och 7 för ”mycket”. 

 6.3.1 Jämförelse: Österbotten-Nyland 

Resultaten är entydiga även om skillnaderna är små. Det mest anmärkningsvärda är att 

nylänningarna har gett den standardsvenska masken varianten högre variabelvärde på 

alla egenskaper. Österbottningarna däremot har gett den regionala masken högre 

variabelvärde på alla variabler utom egenskapen naturlig. Nylänningarna markerade 

störst skillnad mellan standardspråks- och regionalspråksmasken för variabeln naturlig 

där skillnaden var 0,3 till standardspråksmaskens fördel. Vid de övriga variablerna var 

skillnaderna 0,1 eller 0,2 till standardspråksmaskens fördel. Österbottningarna 

markerade den största skillnaden mellan maskerna vid egenskapen förtroendeingivande 

där skillnaden var så mycket som 0,6 till regionalspråksmaskens fördel. 

Anmärkningsvärt är också att österbottningarna värderade den regionala masken 0,5 
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enheter högre vid egenskapen tilltalande. Överlag markerade de österbottniska 

studerandena större skillnader mellan de två uppläsningsvarianterna. (Se diagram 1 och 

2.) 

Om vi väljer att ställa upp diagrammet på ett annat sätt (diagram 3 och 4) kan vi 

tydligare jämföra de nyländska och österbottniska informanternas attityder till 

uppläsningsvarianterna med varandra. Informantgrupperna har ganska likadana åsikter 

om vilket variabelvärde den standardspråkliga masken ska få på de olika variablerna. 

Förutom för variabeln naturlig som österbottningarna värderat 0,4 högre än 

nylänningarna. Åsikterna går mera isär gällande den regionala masken, där 

österbottningarna i medeltal ger 0,5 mer för alla variablerna än vad nylänningarna ger. 

 

 

Diagram 3 Den standardspråkliga uppläsaren enligt de österbottniska och 
nyländska gymnasiestuderandena. 1 står för” inte alls” och 7 står för ”mycket”. 
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Diagram 4 Den regionalspråkliga uppläsaren enligt de österbottniska och nyländska 
gymnasiestuderandena. 1 står för” inte alls” och 7 står för ”mycket”. 

 

 6.3.2 Jämförelse: stad-landsbygd 

Om vi delar upp de österbottniska gymnasiestuderandena i Jakobstadsbor och 

Pedersörebor kan vi se att man på den österbottniska landsbygden är klart mera positivt 

inställd till den regionala masken än till den standardsvenska. Pedersörebornas medeltal 

av alla variablernas värde för den regionala masken är 3,5 medan medeltalet av alla 

variablers värde för den standardsvenska masken är 3,0. Den regionala masken fick 

högre värde på alla variabler förutom egenskapen naturlig. (Se diagram 5.) 

I Jakobstad är åsikterna, huruvida den standardsvenska- eller 

regionalspråksmasken är bättre, mera delade. Gällande variablerna saklig och 

intelligent vinner den standardsvenska masken och gällande variablerna tilltalande, 

intressant, förtroendeingivande och professionell vinner den regionala masken. Men tar 

vi ett medeltal av alla variabler, visar det sig att maskerna placerar sig jämnt. (Se 

diagram 6.) 

 

 



 

 62  

 

Diagram 5 Pedersöre gymnasiums studerandes attityder till den standardsvenska 
respektive regionala masken, där 1 står för ”inte alls” och 7 står för ”mycket”. 

 

 

 

Diagram 6 Jakobstads gymnasiums studerandes attityder till den standardsvenska 
respektive regionala masken, där 1 står för ”inte alls” och 7 står för ”mycket”. 

När vi delar upp de nyländska gymnasiestuderandena i helsingforsbor och sibbobor kan 
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vi dra slutsatsen att studerandena från Sibbo gymnasium är mera splittrade i sina 

åsikter. Hos tre av variablerna: saklig, tilltalande och naturlig har den 

standardspråkliga masken fått ett högre variabelvärde av Sibboborna. Den regionala 

masken har fått högre värde vid variablerna ambitiös och intelligent. Allmänt taget är 

studerandena från Sibbo mycket försiktiga med att favorisera någondera av 

uppläsningsvarianterna. Tar vi ett medeltal av alla variabler, visar det sig att båda 

maskerna fått samma variabelvärde, 3,2. (Se diagram 7)  

Helsingforseleverna har gett den standardsmasken ett högre variabelvärde för 

alla variabler. Störst är skillnaden vid variablerna ambitiös och intelligent, där 

skillnaden är 0,4 till den standardspråkliga variantens fördel. Vid en sammanslagning 

av alla egenskaper, visar det sig att standardspråksmasken fått 3,2 medan den regionala 

masken fått 2,9 i variabelvärde. (Se diagram 8) 

 

 
Diagram 7 Sibbo gymnasiums studerandes attityder till den standardsvenska 
respektive regionala masken, där 1 står för ”inte alls” och 7 står för ”mycket”. 
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Diagram 8 Gymnasiet Lärkans studerandes attityder till den standardsvenska 
respektive regionala masken, där 1 står för ”inte alls” och 7 står för ”mycket”. 

 6.3.3 Rangordningsresultat 

Sista uppgiften i frågeformuläret var att rangordna de fem (fyra) uppläsarna enlig vem 

som var bäst lämpad för jobbet, nästbäst lämpad och så vidare. Jag har sett på hur 

informanterna rangordnat den regionala och standardspråksmasken och kommit fram 

till följande. Så många som 56 procent av de österbottniska studerandena anser att den 

regionala uppläsningen var bättre, medan 43 procent föredrog den standardspråkliga 

och 1 procent röstade otydligt. Bland de nyländska studerandena föredrog 55 procent 

den standardspråkliga masken, medan 45 procent hellre lyssnade till den regionala. 

Under resultatberäkningen kunde man se att det var ett klokt beslut att placera de två 

maskerna omväxlande som andra och femte i ordningen, eftersom det visade sig att de 

sista uppläsarna i allmänhet fick ”snällare” bedömning än de första. Detta syntes 

speciellt bra i rangordningsuppgiften. (Se diagram 9 och 10) 
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Diagram 9 De nyländska studerandenas preferenser, enligt rangordningsuppgiften. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10 De österbottniska studerandenas preferenser enligt 
rangordningsuppgiften. 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultaten är mycket entydiga även om skillnaderna är små. Nylänningarna tillsammans 

tycker att den standardsvenska uppläsaren är mer ambitiös, saklig, tilltalande, intressant, 

intelligent, naturlig, förtroendeingivande och professionell än uppläsaren som har en 

aning mer österbottnisk intonation i sin standardsvenska. Helsingforsborna ger den 

standardsvenska varianten högre variabelvärde på samtliga variabler. Speciellt stor 

skillnad mellan den standardsvenska och den regionala masken markerar de på 

variablerna intelligent och ambitiös. Enligt Ivars (2005, 20-22) är man i södra Finland i 

större utsträckning än i Österbotten, benägna att förknippa dialekter med känslor av 

skam och förakt. Detta syns också indirekt av mina resultat. I tiderna uppfattades 

dialekterna som ett primitivt språk för obildat folk (Mitts 1999, 10), och liknande 

attityder syntes fortfarande hos mina nyländska informanter. 

Österbottningarna tycker att uppläsaren med en aning mer österbottnisk 

intonation är mer ambitiös, saklig, tilltalande, intressant, intelligent, 

förtroendeingivande och professionell än den neutralt standardsvenska uppläsaren. 

Däremot tycker österbottningarna att den neutralt standardsvenska masken är mer 
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naturlig än den regionala masken.  

Jakobstadsborna och Sibboborna placerade de två uppläsningsvarianterna som 

jämbördiga om man betraktar ett medeltal av alla variabler. Om man däremot tittar på 

antalet enskilda variabler där den regionala varianten fick högre poäng än 

standardspråksvarianten ser vi att Jakobstadsborna oftare placerat 

regionalspråksvarianten som vinnare, medan Sibboborna oftare placerat 

standardspråksvarianten som vinnare.  

De österbottniska informanterna tillsammans uppfattade den regionalspråkliga 

uppläsaren som mycket mer förtroendeingivande än den som läste på standardsvenska. 

Skillnaden var till och med 0,6 enheter till den regionala maskens fördel. En 

anmärkningsvärd skillnad noterar man också vid egenskapen tilltalande, där 

österbottningarna värderade den regionala masken 0,5 enheter högre än 

standardspråksmasken.  

Jag kan konstatera att det finns en tendens för att de österbottniska 

informanterna föredrar att lyssna till en uppläsare med regionalt (österbottniskt) 

standardspråk medan de nyländska informanterna föredrar standardsvenska. Mer än 

hälften (56 procent) av de österbottniska studerandena anser att den regionala 

uppläsningen var bättre. Bland de nyländska studerandena föredrog majoriteten (55 

procent) den standardsvenska masken. De här resultaten är, enligt mig de mest talande. 

Preferenserna går rätt tydligt isär. 

Från resultatet kan vi utläsa att informanterna från Pedersöre är klart mera 

positiva till den regionalt färgade uppläsaren än vad informanterna från Jakobstad är. 

Av eleverna i Nyland är Sibboeleverna inte lika negativt inställda till den regionalt 

färgade uppläsaren som de är i Helsingfors där man var allra mest negativ. Dessa 

resultat ger en antydning om att informanterna från orterna på landsbygden (både i 

Nyland och i Österbotten) är mer accepterande i sin inställning till regionalt 

standardspråk, än vad deras kommungrannar i staden är. 
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7 Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultaten från såväl de kvalitativa 

temaintervjuerna med journalister, som den kvantitativa lyssnarundersökningen. Jag 

kommer också att diskutera hur trovärdiga resultaten är, huruvida metoderna och 

materialet var lämpliga för syftet och fundera på vad som kunde ha gjorts annorlunda. 

Till sist kommer jag att diskutera nyttan med min undersökning genom att fundera på 

hur mina resultat kan gagna framtida forskning eller utvecklingen av nyhetsspråket. 

Syftet med min pro gradu-avhandling var att undersöka en specifik grupp 

lyssnares attityder till, och nyhetsjournalisters inställning och upplevelser av, 

användningen av en (österbottniskt) regionalt färgad standardsvenska i nyheter i 

finlandssvensk riksradio. Jag ville också lyfta fram journalisters och publikens 

inställning till att regionalt standardspråk hörs i finlandssvensk nyhetsradio. Dessutom 

ville jag väcka intresse för vidare forskning inom området. Det har jag gjort med två 

olika metoder, en kvalitativ och en kvantitativ. Jag börjar med att kommentera den 

kvalitativa undersökningen, för att sedan skilt kommentera den kvantitativa 

undersökningen. Till sist kombinerar jag de båda undersökningarna i en diskussion och 

funderar över förslag till fortsatt forskning. 

 7.1 Diskussion om de kvalitativa undersökningsresultaten 

I den kvalitativa delen av undersökningen gjordes temaintervjuer med 

nyhetsjournalister med österbottnisk bakgrund som arbetar eller har arbetat som 

nyhetsuppläsare eller reportrar på riksradion.  

Mina forskningsfrågor var rätt öppet formulerade. Med hjälp av kvalitativa 

temaintervjuer med nyhetsjournalister ville jag undersöka hur några nyhetsjournalister, 

med en regional (österbottnisk) varietet av standardsvenska i bagaget, själva upplever, 

reflekterar kring och förändrar sin språkanvändning i radio. Jag ville ta reda på 

hurudana reaktioner nyhetsjournalisterna har fått på sitt språk och hur de har reagerat 

på dessa reaktioner. Jag anser att semistrukturerade temaintervjuer var ett bra val av 

forskningsmetod, och jag upplever att jag rätt bra lyckats svara på mina 

forskningsfrågor. 

Det visade sig att alla respondenterna anser att regional härkomst får och ibland 

till och med bör höras genom intonationen. De flesta tror också att det hörs att de 

kommer från Österbotten. Respondenterna anser att man ska tala ett så neutralt 
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standardspråk som möjligt av flera olika orsaker. För det första får 

informationsspridningen inte störas av att lyssnarna retar sig på hur man framför 

informationen. Respondenterna är också rädda att lyssnarna inte ska förstå vad som 

sägs, eller känner sig utanför, om man talar allt för regionalt färgat. Informanterna 

verkar ha läst Eriksson och Lindefelt (1996) som säger att dialekt blir ett problem när 

lyssnarna retar sig på språket istället för att lyssna på innehållet.  

Flera av respondenterna har fått beröm för att det inte hörs att de kommer från 

Österbotten. En fick i början av karriären rätt hård kritik för sin intonation, både av en 

chef och av en lyssnare. Respondenterna tror också att denna feedback medvetet eller 

omedvetet kan ha påverkat deras språk i en mer regionalt neutral riktning. Jag upplever 

att ett par av respondenterna är lite ambivalenta. Samtidigt som de anser att deras 

ursprung får höras, är de stolta när man inte kan ana i vilken landsända de växt upp. De 

har rätt medvetet också strävat efter att bli av med sin österbottniska klang. Ibland retar 

de sig på kollegor som har mer österbottniskt uttal än de själva. En av respondenterna 

säger att hon är känsligare för österbottnisk färgning än för andra regioners språkliga 

särdrag, just för att hon själv känner till de österbottniska dialekterna. En av 

respondenterna från Jakobstad, stör sig på just det Jakobstadstypiska u-ljudet. Flera 

retar sig också på finlandismer och finska ord. Eriksson och Lindefelt (1996, 55) 

påpekar mycket riktigt att dialekt i radionyheter inte väcker reaktioner enbart utanför 

hembygden. Dialekt kan väcka ilska också i den lokala hembygden.  

Numera stöder både språkvårdare och chefer den regionala tonen och har låtit 

höra att det låter trevligt. De av respondenterna som hade fått höra att det fortfarande 

kunde höras att de kom från Österbotten, tolkade detta som positiv kritik. De som hade 

fått höra att det inte kunde höras att de kom från Österbotten, tolkade också detta som 

positiv kritik. 

De flesta respondenterna har med åren börjat tala mer regionalt neutralt. Ett par 

av de nyare och yngre journalisterna hoppas att de ska lyckas behålla sitt regionala 

standardspråk, men många säger också att de lyssnar på tidigare uppläsare som de 

tycker är duktiga, och medvetet eller omedvetet tar efter deras sätt att tala. En av 

respondenterna, den enda som till vardags talar dialekt, säger att hon ibland i andra 

sändningar förutom nyhetssändningarna, använder dialekt. Hon gör det både för att 

underhålla men också för att hon är stolt över den och vill visa varifrån hon kommer. 

Detta stämmer väl överens med Ann-Marie Ivars (2005 20-22) teori att 

österbottningarna är stolta över dialekterna som kan förklaras av ett behov av att 
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markera avstånd från svenskan i Helsingfors som österbottningarna inte riktigt 

accepterar som en norm för standardspråket. Däremot anser jag att Ivars teori om 

stolthet över dialekterna rimmar lite dåligt med flera av de andra respondenternas 

försök att slipa bort sina österbottniska särdrag. En av respondenterna säger att hon blir 

stolt när lyssnare säger att de inte kan höra att hon kommer från Österbotten. 

… liksom så där på något sätt imponerade, att ”ja men tänk att det hörs inte att du är från 
Österbotten”… på något sätt, att jag vet inte vad de väntar sig då… att jag ska prata en 
jätteful dialekt eller någonting. (…) Det är lite konstigt för jag blir nästan lite stolt eller så 
där. Och tänker okej, bra… Eller inte på det sättet stolt över att rensa bort var jag kommer 
ifrån, men det att jag faktiskt tycker att det ska vara neutralt, just i nyheterna. Och då tycker 
jag att då har jag faktiskt uppnått det som jag vill.     
          Respondent B 
          

Jag uppfattar inte att hon skulle skämmas över sitt österbottniska ursprung, utan att hon 

är stolt över sin yrkesskicklighet och att hon behärskar det neutrala officiella språk som 

är önskvärt hos en nyhetsjournalist. En annan av respondenterna roades av att lyssnarna 

från hennes hemort verkade stolta över att hennes regionala standardspråk eller dialekt 

inte hördes. De var med andra ord stolta över att en Närpesbo kunde fungera som 

nyhetsuppläsare. Här ser jag igen den ambivalenta inställningen till dialekter, som gör 

dem så intressanta. Den komplicerade hatkärleken lyser tydligt igenom. Jag vill här 

återknyta till Åsa Mitts (1999, 10) som hävdar att kontrasten mellan stad och bygd, 

högspråk och dialekt många gånger varit konfliktfylld. Jag upplever att konflikten inte 

endast finns mellan de dialekttalande och de standardspråkstalande, utan också inom 

individen själv. Respondenterna verkar vara stolta över sitt språk, samtidigt som de vill 

bli mer neutrala. 

Jag ser det inte som ett problem att jag endast intervjuat kvinnor. Den egentliga 

orsaken till detta är att jag inte hittade någon lämplig manlig respondent. Inga män med 

österbottnisk bakgrund arbetade vid intervjutillfället som nyhetsuppläsare eller -

reporter på riksnyheterna. Jag anser dock inte att detta är något egentligt problem, 

eftersom jag inte ville addera en könsaspekt till frågeställningen. Jag ville helt enkelt ha 

olika upplevelser, och inte olika upplevelser beroende av kön. Min erfarenhet säger mig 

också att kvinnor nuförtiden är i majoritet på nyhetsredaktionerna.  

Ett annat problem är att åldersgaffeln i gruppen inte är så stor. Man kan tydligt 

se att den äldsta av respondenterna också var den som hade mest avvikande 

erfarenheter. Eventuellt hade jag fått större skillnader i erfarenheter om några av 

respondenterna hade hört till en äldre generation. Jag funderade länge på hur många 

respondenter som behövdes för att få tillräcklig vidd på temaintervjuerna. Antalet 
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respondenter stannade vid sex, dels för att många fler inte fanns att tillgå, dels för att 

jag ansåg att detta antal var ett lämpligt material för en studie av kvalitativ art. 

För att få in en mer jämförande dynamik i undersökningen kunde man ha delat 

upp respondenterna i två grupper, exempelvis nyhetsjournalister som tidigare arbetat på 

lokalradio och nyhetsjournalister som enbart arbetat på riksradio. Där kunde man 

eventuellt ha fått intressanta skillnader i upplevelser grupperna emellan. Jag valde dock 

att inte desto mera gruppera respondenterna i min kvalitativa studie, utan ville helt 

enkelt försöka få ut så mycket som möjligt ur var och en av dem utan att kategorisera 

dem. Risken finns att man då fokuserar för mycket på polariseringen och missar 

intressanta synpunkter från respondenterna. 

Ibland uppstår det reliabilitetsproblem vid temaintervjuer där ämnena är 

känsliga och respondenten kan tänkas vilja ge en positiv bild av sig själv, sina åsikter 

eller upplevelser. Den sortens reliabilitetsproblem är svåra att undvika om man öppet 

ställer sina frågor istället för att använda en indirekt metod där respondenterna inte vet 

vad man frågar efter, likt matched guise-tekniken använd i den kvantitativa 

undersökningen.  Naturligtvis kan man tänka sig att ämnet dialekter och regionalt 

standardspråk väcker motstridiga känslor som upprör respondenterna, men jag upplever 

ändå inte att ämnet är så känsligt att det kan ha orsakat avgörande reliabilitetsproblem. 

En fördel jag hade som intervjuare var att jag själv är uppväxt i Österbotten och med 

respondenterna delar erfarenheten av att ha arbetat med nyheter i riksradion. 

Respondenterna var dessutom mer eller mindre bekanta med mig från tidigare. Därmed 

upplever jag att de inte kan ha känt sig speciellt obekväma med situationen. Alla 

respondenter ställde upp utan att tveka när de tillfrågades. De hade alla hade själva 

funderat på ämnet tidigare och ingen begärde anonymitet.  

Kvalitativa metoder har ibland kritiserats för att vara subjektiva. Det är sant att 

forskaren på ett helt annat sätt än vid kvantitativa metoder måste göra vissa tolkningar. 

Men sådana forskningsfrågor som mina hade inte kunna besvaras med kvantitativa 

metoder. 

Jag upplever inte att metoden medförde validitetsproblem. Temaintervjuerna 

fungerade i själva verket mycket bra med tanke på syftet att gå djupare in i 

respondenternas egna upplevelser. Intervjufrågorna var skrivna på förhand, men jag 

kompletterade med följdfrågor. När jag märkte att respondenterna missförstod mig 

kunde jag ställa frågan på ett annat sätt.  
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 7.2 Diskussion om de kvantitativa undersökningsresultaten 

I attitydundersökningen, som var kvantitativ och indirekt, ville jag undersöka och 

jämföra österbottniska och nyländska gymnasieelevers attityder till en österbottnisk 

nyhetsuppläsare som använder sitt regionalt färgade standardspråk i riksradion. Jag 

ville också undersöka hurudana preferenser gymnasieeleverna från Nyland respektive 

Österbotten har i fråga om uppläsarens intonation när de lyssnar på nyhetstelegram.  

Dessa frågor har jag försökt besvara med en modifikation av den indirekta 

matched guise-metoden. Jag ville undersöka informanternas attityder, som är mer 

latenta än deras åsikter. Åsikter uttrycks alltid i ord, medan attityder kan vara latenta, 

och uttryckas genom både verbala och icke-verbala processer (Baker 1992, 14). Det 

indirekta i metodens utformning stödde validiteten och reliabiliteten i undersökningen. 

Idén med matched guise-tekniken är att man, utan att röja sitt egentliga syfte, kan ta 

reda på informanternas attityder gentemot en talare av en viss språkvariant. Man kan 

tycka att indirekta forskningsmetoder är oetiska, men samtidigt gör de det möjligt att 

komma sanningen lite närmare än med mer direkta metoder. Informanterna kan avslöja 

ocensurerade attityder som de inte ens är medvetna om att de har. Givetvis avslöjade jag 

alltid undersökningens egentliga syfte för informanterna i efterhand, och jag fick sällan 

uppfattningen att de kände sig förda bakom ljuset. Enligt Lambert et al. (1966) är 

metoden utvecklad för att mäta olika stereotypier eller partiska åsikter som medlemmar 

av en social grupp har gentemot representanter för medlemmar av en kontrasterande 

grupp. 

Det jag i efterhand kan konstatera är att variabeln naturlig var den som skapade 

mest förvirring och skilda åsikter. Problemet är antagligen att naturlig kan tolkas på så 

många olika sätt. Att österbottningarna tycker att den standardsvenska varianten är mer 

naturlig än den regionalspråkliga, är både intressant och förvånande. Detta 

överraskande resultat fick mig först att ifrågasätta metodens reliabilitet. Men de 

resultaten är i övrigt så pass entydiga att jag väljer att tro att orsaken är en annan. 

Orsaken kan vara att de österbottniska informanterna anser att den standardsvenska 

varianten är mer naturlig i just den testade talsituationen. Kanske är österbottniska 

informanterna så vana vid att en nyhetsuppläsare i riksradio talar en neutral 

standardsvenska, att denna uppläsningsvariant föreföll dem som mest naturlig i just den 

situationen. Detta stämmer väl överens med respondent A:s uttalande i de kvalitativa 

intervjuerna. 
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Jag kanske har ändå i mig någon slags sådan här, inte mindervärdeskomplex men på 
något sätt ändå… så här att är det nu så, så fint att prata österbottniska? Eller så att man 
kanske nog går omkring med den här känslan att, att ja, känner sig lite så där som en 
”lanttis” ibland när man hör sin egen röst. Att jag kan tycka att det låter väldigt fint när 
vissa andra som kommer från södra Finland pratar, det betyder inte att jag inte skulle, 
eller jag vet inte. Jag tycker att det bara liksom låter bra i radio, men det kan ju också ha 
att göra med att man är så van med att man hör just de rösterna i radion. Så nog är det 
något jag kanske funderar på men att jag har på något sätt bestämt mig att jag tänker inte 
göra någon stor grej av det här utan så här är det och så här ska det vara.   
        Respondent A 

 Att österbottningarna markerade den största skillnaden mellan maskerna vid 

egenskapen förtroendeingivande tror jag personligen beror på närhet. Antagligen är en 

nyhetsuppläsare vars språk ligger närmare ens eget språk, mer förtroendeingivande. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Helsingforsborna är de som har mest 

negativa attityder mot regionalspråksvarianten, följda av de mer liberala Sibboborna. 

Hos österbottningarna föredrar bägge informantgrupperna den regionala masken. 

Pedersöreborna är klart mer enat positiva till uppläsaren med regionalt standardspråk 

än de mera velande Jakobstadsborna.  

När Leila Mattfolk undersökte finlandssvenskars åsikter om talspråk i etermedia 

(Kristiansen & Vikør 2006, 142-176) hittade hon inga signifikanta skillnader mellan 

åsikterna med hänsyn till var i landet informanterna bor. Detta överraskade henne 

eftersom det i en del av regionerna i Svenskfinland talas betydligt mer dialekt än i 

andra. Mattfolk hade väntat sig att dialekttalande i högre grad än de som talar 

standardfinlandssvenska skulle vara positiva till vanligt talspråk i radio och tv. Jag vill 

poängtera att Mattfolk undersökte åsikter om talspråk i radio, medan jag undersökte 

inställningen till regionalt standardspråk. Det är intressant att se resultatskillnaderna. 

Jag anser att mina resultat är reliabla, om man tar dem för vad de är. Det är 

viktigt att notera att min undersökning enbart mäter attityder till den regionala 

standardspråksvarianten när den förekommer i en viss talsituation, det vill säga i 

riksradions nyhetssändningar. I övriga situationer kunde resultaten ha blivit 

annorlunda. Jag är också medveten om att min undersökning enbart mäter och jämför 

dessa specifika österbottniska och nyländska gruppernas attityder med varandra, alltså 

Helsingforsbor, Sibbobor, Jakobstadsbor och Pedersörebor. Undersökningen mäter 

också enbart dessa gruppers attityder till precis den variant av regionalt standardspråk 

som uppläsaren talar. Men trots att undersökningsresultaten endast visar specifika 

geografiska gruppers attityder till en annan specifik geografisk grupps variant av 

standardsvenska, kan resultaten ge oss vissa riktlinjer om hur språkattityderna och 

inställningen till regionalt standardspråk hos nyhetsuppläsare i radio ser ut i 
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Svenskfinland. 

Enligt mina resultat, föredrar österbottningarna ofta en österbottnisk regional 

standardsvenska, framom neutral standardsvenska. Detta överraskade mig något. Är 

hemmaspråket trots allt bäst? Jag är medveten om att skillnaderna är mycket små. Men 

eftersom skillnaden i prosodi mellan de två uppläsningsvarianterna också är ytterst 

liten, vill jag ändå inte förringa resultaten. Hade uppläsaren gjort större skillnad på de 

två uppläsningsvarianterna, kanhända resultaten hade varit annorlunda.  

Resultaten från den del av Leila Mattfolks undersökning (Kristiansen 2006) 

som handlade om finlandssvenskarnas inställning till talspråk i etermedia, kan inte 

jämföras med mina resultat. Däremot är det intressant att granska våra resultat vid sidan 

om varandra. Mattfolks studie visade att en procentuellt sett större andel av de som fyllt 

60 år, än de andra åldersgrupperna, var mycket negativa till vanligt talspråk i etermedia. 

Färre av de över 60 år fyllda, än de andra åldersgrupperna, var mycket positiva till 

vanligt talspråk i radio och tv. Mattfolk tror att orsakerna till att de yngre är mer 

positiva än de äldre, kan finnas i trenden att använda sig av mindre formellt språk i 

sms, e-post och chatt. Speciellt ungdomar använder gärna dialekt och slang i dessa 

forum. I min undersökning var alla informanter i gymnasieålder. Enligt Oppenheim 

(1986) hänger attityder inte ihop på något logiskt sätt. Vi kan därför inte anta att de 

som har negativa attityder till talspråk i radio automatiskt också förhåller sig negativt 

till regionalt standardspråk i radio. Däremot kunde man tänka sig att unga idag är mer 

toleranta till regionala varianter av standardsvenska på grund av ökat resande, 

studerande och flyttande både inom och utanför landet. Därför kunde man anta att 

attityderna till regionalt standardspråk i radio skulle vara mer negativa om jag hade haft 

också äldre informanter. Med tanke på detta skull det vara intressant att jämföra olika 

åldersklassers attityder med varandra.  

Orsaken till att jag valde att undersöka lyssnares attityder till nyhetsjournalisters 

inställning till användningen av en österbottniskt regionalt färgad standardsvenska i 

radio, är att jag är intresserad av de attityder som råder inom radiosammanhang i 

Svenskfinland. Jag tror att det är ett diskussionsämne som engagerar radiolyssnare och 

-journalister. Det finns bara ytterst lite vetenskaplig forskning som tangerar regionala 

språkvarianter som skiljer sig från standarden i kontexten radionyheter. Jag anser att 

forskningsområdet kunde få utrymme att växa.  
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7.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Innan jag påbörjade mina undersökningar upplevde jag att det på finlandssvenskt håll 

råder en viss tudelning i toleransen för regionala varianter av standardsvenska i radio. 

Resultaten av mina undersökningar tyder på att så är fallet. Dels tyder resultaten på att 

österbottniska lyssnare föredrar en uppläsare med en viss grad av österbottnisk 

intonation framom en neutral standarsvensk uppläsarröst. Nyländska lyssnare verkar 

föredra en neutral standardsvensk uppläsarröst. Dels har nyhetsjournalisterna själva i 

många fall rätt ambivalent inställning, där de å ena sidan anser att regional klang får 

och ska höras, medan de å andra sidan verkar ha arbetat med att utplåna sin egen 

regionala klang 

Med tanke på att den kvantitativa undersökningen visar att den österbottniska 

lyssnargruppen föredrar en nyhetsuppläsare med österbottnisk intonation, medan 

nylänningarna föredrar en nyhetsuppläsare med neutral standardsvensk intonation, är 

det inte förvånande att nyhetsjournalisterna med österbottnisk bakgrund förhåller sig 

ambivalent till att regionalt ursprung hörs i nyhetsradio.  

Enligt Eva Mårtensson (1989) har det i etermedia i Sverige på senare tid 

lämnats större utrymme för språklig variation. Sedan dialekterna i Sverige har tunnats 

ut märks ett ökat intresse för, och en större tolerans mot de regionala varianterna. I 

rikssändningarna lämnas utrymme för språkbruk som avviker från den riksspråkliga 

standarden, och i såväl nyhetsintervjuer som reportage och underhållningsprogram är 

det accepterat att inom vissa ramar använda ett vardagligt talspråk. (Mårtensson 1989, 

88-91) 

Mina resultat visar att språkvårdare och till viss del också lyssnare accepterar att 

en regional standardsvenska kan skönjas i nyhetsradio. Därmed borde journalisterna 

själva också våga bevara sin regionala klang. Jag upplever att en regional variation i 

nyhetsspråket i radio är avsevärt mer vanligt och accepterat i både Norge och Sverige. 

Den så heterogena finlandssvenskan skulle, enligt min åsikt, gärna också kunde få 

återspeglas i finlandssvensk radio. Längs den finländska kusten existerar det ett brett 

spektrum av finlandssvenska dialekter, och denna mångfald är något vi borde vara 

stolta över istället för att försöka undertrycka den. Naturligtvis förespråkar jag inte ren 

dialekt i radionyheter, men ett mod att våga låta den regionala intonationen skina 

igenom.  

Språkvårdare och språkforskare anser att språket i massmedierna speglar 
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tendenser i den nutida språkutvecklingen, påverkar det allmänna språkbruket och sätter 

en norm för det offentliga språket (Svensson 1989, 29). På Sveriges Radio går 

utvecklingen mot att också invandrare med bruten svenska ska accepteras som 

medarbetare på radion. Man har den inställningen att ett svenskt språk som är färgat av 

andra modersmål hör till verkligheten i samhället och därmed också bör höras i valet av 

medverkande. I Finland har man en mera konservativ inställning. Vad det beror på kan 

man bara spekulera i. Personligen tror jag att en orsak kunde vara att 

finlandssvenskarna, som är en minoritet, försöker stärka sin grupp med ett enhetligt 

språk. Men ett språkligt homogent Svenskfinland är en illusion. Kanske borde vi istället 

låta den språkliga mångfald som i själva verkat existerar, få återspeglas lite mera i våra 

radio- och nyhetssändningar.  

Samtidigt är det viktigt att sätta lyssnarna i centrum. Lyssnarnas förståelse är 

trots allt av största vikt, och blir förståelsen lidande har journalisterna misslyckats i sitt 

arbete. Jan Einarsson tror att det bara är ytterst språkkänsliga personer och personer 

med stor skriv- och talhandlingsberedskap som torgför sina attityder (Einarsson & 

Plazack 1983, 5-6). Men det är alltid fler som blir irriterade än de som vågar ta kontakt. 

I framtiden skulle det vara mycket intressant att läsa en undersökning, som med 

kvalitativa intervjuer undersöker vad lyssnares attityder grundar sig på. Men jag är 

medveten om att attityder är mycket svåra, om inte omöjliga, att undersöka med direkta 

metoder. 

Resultaten från min undersökning kan fungera som en grund till fortsatt 

forskning. Det skulle vara ytterst intressant att jämföra acceptansen för dialekt och 

regionalt standardspråk i radio, de nordiska länderna emellan. Hur stora är egentligen 

skillnaderna i toleransen och vad beror skillnaderna på?  
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Bilaga 1: Telegrammet som lästes upp: 

Nu vill regeringen göra det lättare för invandrare att integreras i det finländska samhället. Det 

här ska ske genom lagändringar.  

Ett av de mest grundläggande problemen är att invandrare måste vänta länge på en plats till 

språkkurser. Hemmamammor och handikappade faller nästan helt utanför kurssystemet. Övriga 

grupper som är svåra att integrera är pensionärer och sjuka personer. 

Enligt lagförslagen som gavs ut i dag, måste kommuner och TE-centraler se till att invandrare 

snabbt får plats på kurser i finska och svenska. Av de hundratusen utlänningar som bor 

permanent i Finland, jobbar endast varannan trots att två av tre är i arbetsför ålder.  

Regeringen vill också ge invandrare möjlighet att delta i kurser som ger en introduktion i hur 

samhället fungerar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 80  

Bilaga 2: Formuläret i lyssnarundersökningen 

Person 1 

Vilket är ditt omedelbara intryck av denna person? 

Ambitiös 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

Förtroendeingivande 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket         

Tilltalande 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

Intressant 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

Intelligent 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

Naturlig 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

Saklig 

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

Professionell  

Inte alls | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | ............... | Mycket 

 

Formuläret är utarbetat av Tore Kristiansen och Jacob Thøgersen för projektet Moderna 

importord i språken i Norden. (Kristiansen 2006) men jag har ändrat på en del av 

utformningen, bland annat variablerna. 


