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Bilagor:
Manus A, B och C i original
Nyhetsverket exempelmanus

1  Inledning

Språket är en förutsättning för radio, och rösten det mänskliga instrument som på ett för
radiomediet unikt sätt bär fram såväl innehåll som personlighet. Stor vikt ska läggas vid att
det talade utbudet har hög kvalitet, d v s är mångsidigt, rikt levande, korrekt och talat - inte
läst skriftspråk.

Detta kan man läsa i Sveriges Radios ”Mål och visioner ... 2002-2005”. Det finns många
argument för att sträva efter en mer muntlig radio. Uppläst skriftspråk är svårt att förstå,
det finns det flera undersökningar som vittnar om. Men det är inte bara begripligheten som
blir lidande av en språkform som egentligen inte är avsedd att lyssnas på. Radiospråket
behöver bli mer talat och levande också för radiomediets egen skull, som intresseväckare
och folkbildare, nyhetsförmedlare och kulturbärare, sällskap och trivselfaktor.

Hur ser det ut om man skriver som man talar? Följande är ett transkriberat avsnitt ur
samhällsmagasinet Studio Ett där programledaren ställer en fråga till en forskare.
((.)=paus, (.hh)=inandning, understrykning=betonat ord.”

de kanske inte finns nån riktigt fri forskning man tängmn som som man som icke
forskare kan föreställa sig om man tänker på en sån som Galile: (.) Galileo Galile:o
han som revolutionerade vår syn på hur planeterna rör sig å att det inte va jorden
som va centrum åssådärva (.hh) ee han stod ju i i konflikt me (.) me samhället me
auktoriteterna som fanns där och ändå komma fram till detta (.) eller fastslog de
finns inte den typen av forskning ida?

I det här yttrandet (det går inte att tala om det som grafisk eller syntaktisk mening) finner
man exempel på flera av de drag som man brukar betrakta som typiskt talspråkliga, t.ex:
Anakolut (att meningen inte hänger ihop: Jag gillar att baka kakor tycker jag om att äta.);
dubbleringar: i konflikt me me samhället; felsägningar: man tängmn som som man /.../ kan
föreställa sig; ofullständiga meningar (saknar subjekt och finit verb).

Naturligtvis går det inte att medvetet skriva på det här sättet. Det är inte heller ”meningen”
att man ska läsa talspråk. En av orsakerna till att skriftspråket ser ut som det gör är att det
är omöjligt att skriva exakt som man talar och att det är nästan lika svårt att förstå det man
skrivit ner.

2  Syfte

Till radiomedarbetarens/programledarens vardag hör att förbereda sig inför sändning. Ett
manuskript i någon form är ett i princip oundvikligt arbetsredskap, oavsett om det är en
nyhetssändning, ett trädgårdsprogram eller ett musikmagasin som ska förberedas. Om man
nu inte vill ”tala som en tidning” (Hanson 2001) måste manuset skrivas åtminstone delvis
utifrån andra kriterier än de som gäller för normalt skriftspråk.

”Ska jag skriva om det där åt dig, så att det inte låter så läst?”



3

Den kommentaren fick jag nyligen av en radioproducent, som läste ett manus jag skrivit
till en redovisning. Här fanns uppenbarligen en lucka i mina kunskaper som skribent, för
att inte tala om att det finns ”dolda” (för mig okända) yrkeskunskaper hos en yrkeskår som
väldigt många faktiskt dagligen är i beröring med.

Vilka grepp använder sig några vana radiopratare av när de skriver sina manus? Vad hittar
man om man tar några manus och analyserar dem utifrån hur de ser ut?
Går det att hitta en metod för att mäta hur muntligt ett skrivet manus är? Och vilka
rekommendationer ger Sveriges Radio till sina medarebetare?

3  Arbetsplatsen
Sveriges Radio (SR) är ett ”oberoende radioföretag i allmänhetens tjänst” - ett public
serviceföretag. Det innebär att ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas
eller inte. Traditionellt har nyhetsbevakningen varit ett av de mest prioriterade områdena
inom radion och så verkar det förbli.

Förutom de många korta nyhetssändningarna finns också nyhetsprogram som är mer
inriktade på fördjupning och diskussion än ren nyhetsrapportering. Studio Ett är ett sådant
program, ett samhällsmagasin. ”Den snabba nyheten i Ekot förklaras och värderas i Studio
Ett” som det står på SR:s webbplats. Programmet sänds i rikstäckande kanalen P 1 varje
vardag 16.05-17.45. Mitt mål var att se hur man talspråksanpassar manus, hur man skriver
för att det ska LÅTA bra. Därför valde jag att vända mig till en radioredaktion som skapar
egna texter och som får mycket manus- och pratpraktik genom många och långa
sändningar.

Studio Ett har tre och en halv programledartjänst och ett stort antal reportrar och
korrespondenter. Dessutom jobbar producenter, redaktionssekreterare och chefer på flera
olika nivåer med programmet. Sammanlagt är cirka 20 medarbetare inblandade.

”Nyhetsrapporteringen i radio och TV har sina rötter i det skriftspråk som används av
telegrambyråer och dagstidningar” - så skriver Håkan Hanson (-96), mångårig medarbetare
vid Dagens Eko i Sveriges Radio. Studio Ett:s långa sändningstid gör att man lättare kan
frångå det komprimerade språk som ofta förekommer i Ekosändningarna, trots att man ofta
behandlar samma ämnen och händelser. Man ägnar mycket tid åt researcharbete och
sändningarna kan bestå av debatter, intervjuer eller reportage. Man behöver alltså inte
grunda sändningarna enbart på de telegram som kommer från TT eller andra nyhetsbyråer,
vilket är vanligt att man gör i korta nyhetsprogram.

3.1  Språkarbetet på Sveriges Radio
SR:s språkpolicy är (se ovan) att sträva efter ett rikt, levande, korrekt och mångsidigt
språk. I ”Mål och visioner” skriver man vidare:

I ett land som Sverige - ett litet språkområde i en internationaliserad värld - blir radion där
språket och det talade ordet är så centralt en särskilt viktig röst i medielandskapet. Sveriges
Radio är idag det största och viktigaste forumet för det talade svenska språket, dess olika
uttryck och dess utveckling.

Radion har sedan många år språkvårdare anställda som bl.a. annat ger ut ett månatligt
språkbrev med uttalsrekommendatoner och språkråd. SR har också en egen språkdatabank.
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3.1.1  Sveriges Radios internutbildning (Personalutvecklingen)
Internutbildningen vid SR driver sedan flera år ett projekt - Nyhetsverket - som syftar till
att göra nyhetssändningarna mer begripliga och slagkraftiga. Målet är att samtliga
nyhetsredaktioner (även lokalradion) ska få möjlighet att vara med.

Begripligare nyheter ska enligt Nyhetsverket uppnås genom ökad muntlighet, både vad
gäller innehåll (syntax, lexikon och perspektiv) och framförande (prosodi, betoning). Man
betonar också vikten av återkoppling, att medarbetarna regelbundet utvärderar varandras
arbete. Nyhetsverkets utbildare poängterar att vi lever i en skriftspråkskultur och att man
måste få radiomedarbetarna att skriva för ÖRAT, inte för ögat. ”Lyssnarna kan inte läsa
med öronen.”

Nyhetsverket har ett antal praktiska råd att ge medarbetarna när det gäller manusskrivning.
Många av råden är grundläggande för att skapa bättre texter, t.ex:
att se till att man förstår källmaterialet
att frigöra sig från källan (som ofta är en myndighet eller organiskation) genom att anta
lyssnarens perspektiv.
att sålla bort redundant information
att betona det nya, tema/rema-tänkande
att vara försiktig med förkortningar som kan vara regionala
att förklara facktermer och byta ut svåra ord
att be någon annan läsa upp en text som ska bedömas istället för att själv läsa den.

Nyhetsverkets förslag på arbetsgång för att skriva manus utifrån telegram eller
pressrelease lyder så här:
1. Se till att du förstår materialet.
2. Skriv om materialet till ett manus, gärna ett s.k. ”frasmanus” som i praktiken går ut på
att varje mening skrivs som ett eget stycke (se bilaga). Spaltbredden ska vara väsentligt
smalare än normalt, ca 11 cm. Korta rader gör det enklare för ögat att uppfatta hela
meningen i ett ögonkast. Efter punkt kommer nytt stycke för att man ska tvingas att göra
pauser och lyfta blicken.
2. Lägg undan manuset och skriv om det ur minnet. Pröva gärna meningarna genom att
formulera dem muntligt innan de fästs på papper.
3. Bearbeta materialet tills du kan det.

Studio Ett har ingen egen språkvårdspolicy utan lyder under SR:s allmänna policy. Alla
reportar på Studio Ett skriver sina egna manus och har under senhösten deltagit i
Nyhetsverkets utbildning.

4  Vetenskapliga begrepp
Vad menas med talspråk och skriftspråk?
Här kommer en vetenskaplig definition av vad tal och skrift är (Karl Hampus Dahlstedt,
f.d. professor i allmän språkvetenskap, i Hanson, 2001)

Med talspråk menar jag sådant språk som, utan att läsas från en skriven text, artikuleras
genom människans talapparat, vars rent fysiska substans är akustiska signaler, och som
uppfattas auditivt genom öronen.
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   Med skriftspråk menar jag åter ett kommunikationsmedel med optisk status som uppfångas
visuellt genom ögonen och vars minsta omflyttbara och betydelserelevanta segment
motsvarar talspråkets relevanta segment på någon låg nivå: fonem, stavelser eller högst ord.

Håkan Hanson (2001) skriver apropå det ovanstående:

Av detta lär vi oss att uppläst text inte är att betrakta som tal, å andra sidan är det inte heller skrift
eftersom det inte uppfattas av ögonen utan av öronen. Det finns alltså ett gränsområde mellan tal och
skrift.

Hanson definierar ”muntliga radio- och TV-former” som tal som formuleras samtidigt som
det uttalas. Upplästa texter är enligt Hanson en skriftlig form.

5  Tidigare forskning
Jag har koncentrerat mitt läsande till att gälla forskningen kring talat och skrivet språk
eftersom det är en central fråga både vad gäller själva manusskrivandet och attityderna till
radiospråket. Området talmanus verkar vara ytterst sparsamt utforskat och den litteratur
och de uppsatser jag funnit som rör just radio- eller mediaspråk har till stor del varit
inriktad på begriplighetsfrågor. Ett undantag är dock Håkan Hanson (se nedan) som ser på
radiospråket ur flera olika perspektiv.

5.1  Ordval, syntax och status
Tor G. Hultman resonerade redan 1969 kring skillnaderna mellan skrift- och talspråk i sin
uppsats ”Skriftspråk och ortografi”. Han fastslår att skriftspråket inte kan betraktas som en
avbildning av talspråket.

Det skrivna kan visserligen överföras  till tal genom uppläsning, men det är inte resultatet av
en nedteckning av tal och inte heller i första hand avsett att höras, utan att läsas.

Vad gäller ordval och syntax konstaterar han att en mängd ord och konstruktioner mer
eller mindre exklusivt tillhör den ena av de två språkformerna. Om man läser en utskriven
talspråkstext får man lätt intrycket att talet är osammanhängande och ogrammatikaliskt.
Att man får det intrycket:

...beror inte på att talspråket är sämre eller fungerar sämre än skriftspråket. Det har sin grund
i att de två språkformerna tal och skrift är så olika, att det ter sig språkvidrigt att l ä s a talat
språk. Det som kallas talspråksdrag i litteraturen är endast en lätt färgning av skriftspråket -
inte något troget återgivande av hur vi talar.

Hultman skriver om det paradoxala i förhållandet att när det gäller ortografi (stavning) ser
man gärna talet som en förebild, att man vill göra skriften så ljudenlig som möjligt. Men
när det handlar om syntax är det skriftspråksnormen som är idealet och talspråkssyntaxen
beskrivs som ologisk och ofullständig.

Han slår också fast att stavningen av vårt skriftspråk ”måste betraktas som en självständig
representation av svenskan, inte som en transkription av talet”.

5.2  Skilda villkor för tal och skrift
Per Linell (1982) resonerar om de skilda villkor som råder för talad och skriven
kommunikation. Den talade signalen (ljudet alltså) är kortlivad och har begränsad
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överblickbarhet. Strukturen i talet måste vara ganska enkel för att den som lyssnar ska ha
möjlighet att förstå, korttidsminnet klarar inte av att hålla ordning på alltför komplicerade
saker. Även den som talar (så länge inte pratet är inövat) har svårt att klara av att hålla
reda på komplicerade strukturer. Tiden från tanke till tal är minimal och
planeringsmöjligheterna är begränsade. Linell skriver:

Spontant tal består därför ofta av mer eller mindre löst sammanfogade fraser och
satser, inte av långa, väl sammanhållna meningar. Det är vanligt med avbrott och
konstruktionsbyten av olika slag; talaren prövar olika uttryckssätt, avbryter sig och
börjar om etc.

Den skrivna signalen är överblickbar på ett helt annat sätt än den talade eftersom den inte
försvinner i samma ögonblick som den tillverkas. Alltså går det att planera skriften på ett
helt annat sätt och det innebär större möjligheter att använda komplicerade strukturer.

Om talare och lyssnare befinner sig på samma ställe utväxlas signaler av olika slag;
understödjande hummanden, blickar, minspel, gester. Det är lätt att upptäcka  när
kommunikationen inte fungerar, om parterna blir osams, den ene tappar intresset eller om
missförstånd uppstår. Skriften är i detta avseende närmast handikappad jämfört med talet.
Eftersom skribenten inte vet hur texten kommer att tas emot av läsaren, och i många fall
inte heller vet vem läsaren är, måste alla möjligheter till missförstånd och illvillig tolkning
undanröjas i förväg. Alltså måste den skrivna texten ”...därför normalt vara mer explicit än
det muntliga meddelandet.”.

5.3  Muntligt radiospråk
Håkan Hanson arbetade vid Sveriges Radio i många år och har skrivit mycket om
radiospråket. En stor del av sin energi har han ägnat åt att argumentera för ett enklare och
mera muntligt radiospråk ur ett begriplighetsperspektiv.

Hur radions medarbetare hanterar sitt språk diskuteras fortlöpande. Den diskussionen rör sig
oftast om hur korrekt eller inkorrekt nyhetsspråket är och utgår då från de normer som gäller
eller åtminstone anses gälla för skriftspråk. Att radion är ett muntligt medium och att
lyssnarna är lyssnare och inte läsare uppmärksammas ibland när någon uppläsare inte är
tillräckligt dialektfri eller har fel dialekt. (Hanson 1996)

Hanson utgår främst från nyhetsspråket, men man kan överföra resonemanget till att gälla
hela Sveriges Radios programutbud. (Möjligen ökar toleransen något när det gäller
program som inte har lika formellt tilltal som nyhetssändningarna. Men det är en gissning
från min sida.)

Hanson är kritisk till att många av radions medarbetare ser det som självklart att läsa
innantill när många andra ”talande” yrkeskårer klarar sig utan manus. Som han skriver
”De andra har lärt sig ett fungerande professionellt  talspråk”.

I ”Talspråksjournalistik” (2001) redogör Hanson för vilka ordklasser som är vanligast i
talat respektive skrivet språk, något som också undersökts mycket noga av bland andra Jan
Einarsson. I talat språk är verb, adverb och pronomen vanligare, och i skriftspråk gäller
substantiv, adjektiv och prepositioner.
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6  Material
Jag ville ha manus som var ungefär lika långa och vars sändningar har ungefär likartad
struktur. Jag har valt ut tre manus av de sex som jag fick tillgång till.  Manusen är på två
eller tre sidor och innehåller intervjuer och diskussion med flera olika medverkande, alla
sändningarna leds av en programledare som också är den som skrivit manuset. Manus B är
en direktsändning från Riksdagshuset med gäster, A och C är direktsändningar från
Radiohuset med medverkande både i studion och per telefon. Alla tre manusförfattarna har
många års erfarenhet av att tala i radio och skriva sina egna manus.

Manusen har olika författare och kan sägas representera två olika manusstilar. Manus B
och C (stil 1) kan läsas i princip som de är. Dispositionen är klar, alla frågor finns med och
är utförligt formulerade och (oftast) riktade till en bestämd person. Dock ska man säga att
de inte skulle vara ”tryckbara” utan korrigeringar, det syns att de är skrivna med tanke på
något annat än att publiceras.

Manus A (stil 2) representerar en annan manusstil. Texten är fragmentarisk och består till
stor del av lösa formuleringar, stolpar och fraser. Frågorna kan vara delade, en rad kan
behöva kombineras med en annan längre ner för att bli en hel fråga, eller kan kombineras
med flera alternativa fraser. Flera intervjupersoner kan få samma fråga. Manuset är
fullständigt otänkbart att använda i något annat sammanhang än som minnesanteckning
dels beroende på syntaxen, dels på att skribenten i allmänhet ersätter skiljetecken och stor
bokstav med streck (----).

Här kommer ett kort utdrag ur manusen för att ge en bild av hur de ser ut:
Stil 1
Programledare B
”Det är inte första gången som du jobbar med dold kamera. I vilka sammanhang tycker du
att det INTE är befogat att som journlist arbeta i det fördolda?”

Programledare C
”Att vara en av 349 riksdagsledamöter - går det att som enskild ledamot göra ett avtryck;
att åstadkomma någon slags förändring? Frågor vi ställer en stund framöver...”

Stil 2
Programledare A:
men jämförelsevis---med andra tider---med forskning
under auktoritära regimer---eller diktaturer---eller kyrkan
/,,,/
Karlstad---universitet sen 1999 vilket innebär att där nu också
bedrivs forskning---inte minst när det gäller skog och
skogsindustrin---som finansieras till hälften av skogsindustrin---
hur fri blir den då?

7  Metod
Som mall för min undersökning har jag använt en metod för att undersöka dialogspråk i
svensk skönlitteratur (Carin Östman, 1999). Östman skriver:
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Den litterära dialogen är naturligtvis utformad i skriftspråk, men den avser samtidigt att
avbilda eller ge intryck av talat språk. Detta gör den litterära dialogen till en intressant
textkategori, med beröringspunkter med både tal och skrift.

Liknande förhållanden kan sägas råda när det gäller talmanus. Manuset är (oftast) en ren
skrivprodukt, men målet är att texten ska låta som talspåk när den framförs.

Östmans metod går ut på att undersöka talspråkliga drag på olika nivå i texten. Med
utgångspunkt från Östmans lista har jag fyllt på med typiskt talspråkliga samt också
typiskt skriftspråkliga företeelser som jag funnit hos Linell (1982), Melin (??) och Hanson
(??).

7.1 Fonologiska och morfologiska markörer.
Talspråkliga:
uttalshärmande stavning - dom istället för dem
kortformer - nån istället för någon
Reduktioner - imorron

Skriftspråkliga:
Förkortningar som måste läsas ut som ord - t.ex. istället för till exempel

7.2 Syntaktiska markörer.
Talspråkliga:

OBS det här avsnittet ska sorteras bättre och få ett annat uteseende!

Ordföljd:
Efterställda adverbial (avslutande adverbial)
instoppade adverb som just och alltså
Interjektioner, textinledande JA
Adverb i slutställning - Hur fritt blir det då?
Dubbel satsdel
Frågor med påståendekonstruktion - Du har sagt att du vill sätta individen i fokus?
Ofullständiga meningar och satskonstruktioner:
Anakolut - Jag gillar att baka kakor tycker jag om.
Meningsfragment - Är forskningen i dag fri från påtryckningar från politiker? Från
näringslivet?
Ofullständiga meningar - Varför denna debatt just nu?
Satsfläta
Utelämnat fundament - Frågor vi ställer en stund framöver
Utelämnat att i infinitivfraser- Kommer ni ställa upp på det?
Ellipser
Appositioner

Huvudsats/bisats-sortering
Många bisatser utan högre grad av underordning- Internt använder vi ibland begreppet
”gangstra” om vi vill ha någon makthavare på band /som kan förväntas avböja en intrevju
/om man frågar först.

Ofta sidoordning framför underordning - samordnade huvudsatser, ny information
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tillförs genom addition (och).

Låg nominalkvot

Icke normenligt använda syntaktiska konstruktioner har jag bedömt som talspråkliga.

Skriftspråkliga:
Bisatser med hög grad av underordning,
Hög nominalkvot
Inskjuten bisats på fundamentsplats (före FV) - Främlingsfientliga repliker från politiker
som Sveriges Television smygfilmade i valstugor blev en så kallad affär.
Långa nominalfraser (NP) (över 3 ord)

Långa fundament - Nya kunskaper och ökat vetande om allt mellan himmel och jord är
vad ...

Passivkonstruktioner

Många satsförkortningar

Retoriska stilfigurer t.ex. anafor och paratax.

7.3  Lexikala markörer
Talspråkliga:
Slang, dialektala uttryck, modeord, ”lägre stil”.

Många pronomen, framförallt av typen ”den här” eller ”den där” (typiskt för muntligt
radiospråk enligt Hanson).

Felaktigt använda ord eller ordformer har jag bedömt som talspråkliga.

Skriftspåkliga: fackspråk, långa ord, ovanliga ord, ”hög stil”.

7.4  Andra talspråkliga drag
som huruvida skriftspråksnormen någorlunda följs vad gäller skiljetecken och stor
bokstav.

Markering för emfas (betoning).

7.5  Tillvägagångssätt
Manusen har delats upp i mindre stycken, i allmänhet efter existerande styckeindelning.
Jag har sedan analyserat ett stycke i taget enligt de tal- och skriftspråkliga markörer jag
angivit ovan. De fynd jag gjort har fått antingen tal- eller skriftspråkspoäng och räknats
samman. Med hjälp av poängen har jag på ett kvantitativt sätt velat visa hur pass
talspråkliga de olika manusen är gentemot varandra. Jag visar också resultaten mer
detaljerat (t.ex. Nominalfraser: 3 st.) för att kunna jämföra de olika manusskribenternas
vanligaste tal- respektive skriftspråkliga drag.



10

Jag har också räknat ut nominalkvoten på manusen. Hög nominalkvot anses tyda på
skriftspråklig stil, låg kvot på muntlig.

Nedanstående tabell exemplifierar hur jag gjort för att analysera manusen. Resultaten
redovisas i sammanfattad form.

Talspråkliga (T) Originaltext från manus B Skriftspråkliga (S)
morf/fon: T nån
syntax: T Många
bisatser
= 2 T

Tror du att program som Uppdrag
Granskning kan få nån betydelse för
medborgarnas vilja att ställa upp
som förtroendevalda?
6v, 10 s

lex: S medborgarnas
vilja
= 1 S

morf/fon: T betonat
ord versalt
syntax: T Saknar
fundament
T många bisatser
= 3 T

Säger Kia Sahlin, fritidspolitiker
från Knivsta i Uppland, och en av
fler än FEMTIO som har anmält
Uppdrag Granskning för
programmet om valstugerasismen.
4v, 11 s

Syntax: S lång NP: ”Kia
Sahlin, fritidspolitiker
från Knivsta i Uppland”
lex: S valstugerasismen
= 2 S

Det hade varit intressant att göra en noggrann analys av hur programledarna använder
manusen under sändning. Tyvärr har tiden varit alltför knapp, men för att ändå ge en bild
av hur resultatet av manusskrivandet kan låta i radio, har jag transkriberat några korta
avsnitt och försökt koppla ihop transkriptionerna med motsvarande del av manusen.

8  Resultat
Jag kommer att gå igenom resultaten del för del. Först kommer ett sammanräknat resultat
för tal- respektive skriftspråkliga drag, därefter redovisas resultaten mer i detalj.

8.1  Syntaxresultat
Sammanräknat antal talspråkliga respektive skriftspråkliga markörer.

Manus A Manus B Manus C
Talspråkliga 36 23 29
Skriftspråkliga 14 14 21

nominalkvoten ska in också!

Här redovisas resultaten i detalj.

Nominalkvot inte klart än...
Manus A Manus B Manus C

Syntaktiska markörer Manus A Manus B Manus C
T adverb i slutställning 1
T Anakolut 2
T Apposition 1
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T Byter frågestrategi mitt i frågan. 1
T dubbel satsdel 1 2 1
T Elliptisk samordning 1
T Felaktig syftning 1
T Finit verb saknas 1
T Fråga med påståendekonstruktion 1 3
T Infinitivfras (att inte ta...) är svar på
meningen före.

1

T interjektion/konjunktion inleder mening 4 5 4
T Meningsfragment 3
T Många bisatser 6 8 2
T nån makthavare på band som; huvudord och
objekt står tätt samman

1

T Ofullständig mening 4 4
T Precisering av adverbial 1
T Preposition saknas 2
T Samordnade huvudsatser 1 3
T Satsadverbial och talaktsadverbial 4 9
T Satsfragment 1
T subjektslös bisats inleder mening. 1
T Talspråklig subjunktion ”efter det att”. 1
T Utelämnat fundament 3 2 1
T Uteslutet Infinitiv-att 4

syntaktiska markörer
skriftspråk

Manus A Manus B Manus C

S Passivkonstruktion 6 2
S Bisatser i flera nivåer 1 5
S Långt fundament 2 1 1
S Lång NP 5 10 13
S Bisats inskjuten på fundamentsplats 1
S Retorisk stilfigur
(anafor och paratax)

2

Annat Manus A Manus B Manus C
T Ej normenliga skiljetecken 35 3

8.1.1  Slutsatser  om syntaxresultaten:
Övergripande kommentar: Förekomsten av långa nominalfraser brukar tydas som ett
skriftspråkligt drag. I radiosammanhang gäller dock lite speciella förhållanden i och med
att programledaren är tvungen att presentera alla röster med namn och titel varje gång
någon ska yttra sig. ”Med oss har vi också Kia Sahlin, fritidspolitiker från Sala i
Uppland”. Detta påverkar naturligtvis sifforna.
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Programledare A skriver inte sitt manus enligt gängse skriftspråksnormer. Det gäller inte
bara den originella (men högst funktionella) behandlingen av skiljetecken utan också i hög
grad syntaxen. Programledaren har förekomst av nästan alla medräknade talspråkliga drag.
Flest förekomster finner vi av ”utelämnat fundament”, ”ofullständig mening”, ”många
bisatser”, och ”meningsfragment” vilket berättar en del om hur A konstruerar meningar i
sitt manus. Ofta är det verbet som utesluts i meningarna vilket avspeglar sig i
nominalkvotsvärdena som blir missvisande. A använder passivkonstruktioner, liksom
långa nominalfraser, men mindre än sina båda kollegor.

Strecken i A:s manus finns där i stället för skiljetecken och stor bokstav, ibland fungerar
de som bisatsmarkör, ibland markerar de att frågan är flerdelad m.m.
Exempel: ”Ett universitet i USA bedrev forskning finansierat av ett bioteknikföretag---
resultaten blev aldrig offentliga---sökande efter en viss gen---skulle det kunna hända i
Sverige---eller händer det?

Programledare B skriver färdiga meningar i sitt manus, repliker skulle man kunna kalla
det, och det avspeglar sig i resultaten. En viss talspråksanpassning finns ändå i form av en
stor mängd samordnade bisatser, meningsinledande konjunktioner och interjektioner (”ja”
och ”men”) och samordnade huvudsatser. B använder gärna långa nominalfraser och
meningarna är ofta informationstunga.
Exempel: ”Vad tror du kan bli följden för dom som nu - ofrivilligt - hamnade i
programmet med sina halv- eller helrasistiska uttalanden?”

Programledare C skriver också färdiga meningar med ”repliker” i sitt manus.
Talspråksdrag finns främst i form av interjektioner och konjunktioner i början av meningar
samt några ofullständiga meningar. Det stora antalet adverbial gör att talspråkspoängen ser
hög ut, men det kan man koppla ihop med att C använder många talspråkliga ord och
uttryck (se nedan).  Förekomsten av samordnade bisatser är låg, däremot finns ett antal
underordnade bisatser och en stor mängd långa nominalfraser. C har också med några
retoriska stilfigurer i sitt manus. Av de tre programledarna kan man säga att C är den som
är minst talspråklig i syntaktiskt hänseende.
Exempel: ”Aldrig har det varit så många nyvalda riksdagsledamöter och aldrig har det
varit så många kvinnor i riksdagen - vad kommer det att innebära?”

8.2  Morfologi och fonologi-resultat:

Morfologiska och fonologiska markörer Manus A Manus B Manus C

Talspråkliga 5 16 11
Skriftspråkliga 6

Talspråkliga i detalj:

T Uttalshärmande stavning 1 dom 9 dom 5 dom
T Kortformer 2 nåt 2 nån
T Reduktioner 1 sen, 1 såna 1 närmsta,

3 imorron, 1 hurpass
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T Betonade ord markerade med
versaler

5 tillfällen

T Betonat pronomen för
bibehållet subjekt

1 det 1 det

Skriftspråkliga i detalj:

S Förkortningar som måste läsas
ut som ord

sk, ung. tex
fp, mp, s,

8.2.1  Slutsater om morfologi- och fonologi-resultat
Programledare A har ytterst få talspråksdrag vad gäller morfologi och fonologi. A stavar
normenligt med få undantag.

Programledare B stavar konsekvent dem/de som ”dom” och använder i fem olika stycken
stora bokstäver för att markera betoning.

Programledare C använder fler reduktioner än de andra gör. C är den enda som inte
skriver ut förkortningar konsekvent.

8.3 Lexikon-resultat

Lexikala markörer Manus A Manus B Manus C
Antal talspråkliga 12 7 29
Antal skriftspråkliga 15 14 6

Talspråkliga lexikon-resultat i detalj:
Manus A Manus B Manus C
T ta fram fakta T Vad var det för känsla som

du hade
T väl mer eller mindre

T folk T dom programregler som
gäller

T nästan är ett svek

T nåt fel på det T haka på T tittat snett
T direkt ut till T hamnar i teve T testat tanken
T en lockelse T nämnder av olika slag T mycket snack
T en forskning x 2 T det här T vara påverkbar av ngn
T totalt fri T hamnade i programmet T vad är det för fel på
T vad som ska forskas
om

T Vad har du för
förväntningar

T mycket debatt T tycka annorlunda
T halkar efter T tjusig
T flera med olika
bakgrunder

T party

T nerlastad
T jättecocktailparty



14

T jobbat
T jobb
T hela röran
T som sagt
T ställa upp på misstroendet
T verkat obekväm med
T fotarbete
T få till en regering
T förstagluttare
T förstagluttarna
T göra fler karriärer
T göra ett avtryck
T härifrån
T härifrån - varifrån
T här i Riksdagen
T x 2 den här

Skriftspråkliga lexikon
Manus A Manus B Manus C
S bedrev forskning
finansierat av

S arbeta i det fördolda S den diplomatiska kåren

S grödor ska förädlas S fäller för yttranden S formulerat
S inneha den tidsbegränsade
professuren

S hennes känsla av obehag S läckra smörgåssnittar

S nudda vid friheten S kränkt personers
integritet

S skapa en regering

S värna om hög kvalitet S befann dig S sådan
S finansiera S befogat S åstadkomma
S företaget i fråga S bör
S ta order av sin nyfikenhet S fälla repliker
S kvalificerade jobb S förmåddes
S extern finansiering S huruvida
S vetenskapsrådets
etikkommitee

S instans

S intressekonflikter S liknande skuggmetoder
S överflyglat S medborgarnas vilja
S lär S valstugerasismen
S privata intressen

8.3.1  Slutsatser om lexikon-resultaten:

Programledare A är enligt resultaten ganska neutral i sitt ordval. De talspråkliga ord och
uttryck som finns är snarast av den ”icke normenliga” varianten, d.v.s. att de kanske inte
skulle uppfattas som korrekta av känsliga öron. Slang och ord med ”lägre stil” är inte lätta
att hitta, med reservation för att programledare A inte är från Stockholm och (låter det
som) talar en något riksspråkifierad dialekt.
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Programledare B har nästan inga talspråkliga ord och uttryck alls, utan är neutral med
någon övervikt åt det skriftspråkliga. B använder en del utpräglat skriftspråkliga ord med
högre stilvärde, som huruvida, instans, befogat, bör. Dessa ord står ofta i samma mening
som andra av mer neutral eller talspråklig karaktär, varför B:s stil kan kännas en smula
svajig.
Exempel: ...den instans som bedömer huruvida Sveriges Radio, Sveriges Television och
TV4 följer dom programregler som gäller. /.../ Varför tycker du att det här programmet bör
fällas...

Programledare C visar sin talspråkliga sida framför allt via ordvalet. C använder ord av
lägre formalitetsgrad, (Stockholms)-slang och värdeladdade ord som man inte är så van
vid att se i skrift.
Exempel: ”De senaste dagarna har det varit mycket snack om att det nästan är ett svek att
miljöpartiet har testat tanken på en borgerlig regering. Ja, alla partier har väl mer eller
mindre tittat snett på varandra.”

8.4  Sammanställning av resultaten

Manus A Manus B Manus C
Talspråkliga drag totalt 88 46 72
Skriftspråkliga drag
totalt

29 28 33

Medelvärde av nominalkvot: Inte klart än

8.5  Manustranskriptioner

Jag har markerat i transkriptionen med kursiv stil vilka ändringar som programledarna gör
under sändningen. Manusversionen står orörd frånsett att jag tagit bort textpartier som inte
används, t.ex. om bara delar av ett längre stycke används eller sätts ihop med ett annat
stycke.

8.5.1 Transkription av manus A

Ändringar mot manus i kursiv stil.  Motsvarande text i manus, s. 1

(.hh) hure musens arvsmassa beskaffad?
(.) hur lik erenn människans arvsmassa?
(.hh) varför förlorade karl den tolfte
slaget vid poltava (.) hur uppstår liv (.)
varför flyger tordyveln: i skymningen
(.hh) ja nya kunskaper å ökat vetande
om allt mellan himmel å jord de e de
forskning går ut på (.hh) men hur fri e
forskningen i sverige idag vem styr den
vem betalar .å vicken betydelse har det

Hur är musens arvsmassa beskaffad---hur lik
är den människans arvsmassa----varför
förlorade Karl den tolfte slaget vid Poltava---
varför flyger tordyveln i skymningen ja nya
kunskaper---och ökat vetande---om allt
mellan himmel och jord---det är det
forskning går ut på---Men hur fri är
forskningen i Sverige i dag---vem styr den---
vem betalar---och vilken betydelse har det---
vem som betalar---det ska vi diskutera i
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vem som betalar (.hh) det har
diskuterats mycke den senaste tiden å vi
ska (.) tala om detta i studio ett ida

Studio Ett---

s. 1
(.hh) förste: tänkte jag fråga er ska
forskning överhuvudtaget vara fri? (.)
Bo Rothstein professor i statsvetenskap
vid Göteborgs universitet

först---ska forskning vara fri?
BO ROTHSTEIN----professor i statskunskap
vid Göteborgs universitet

(SVAR) s. 1 rad 16 och 19-20
(.hh) Maria Carlshamre e journalist
också me-e (.) de härme fri forskning ev
v hu ty hu fri tycker du att den ska vara
räcker det inte me att att (.) en forskare
styrs av sin nyfikenhet?

MARIA CARLSHAMRE---journalist
/.../
vad menas med fri forskning----? att inte ta
order från vare sig påve eller kejsare---utan
bara av sin nyfikenhet---

(SVAR) s. 1 rad 17-18
 mm (.hh) Bengt Ove Gustafsson e
också me (.) prorektor vid Karlstad
universitet hur fri tycker du att
forskningen ska vara?

ska forskning vara fri---BENGT-OVE
GUSTAVSSON---prorektor vid Karlstad
universitet?

SVAR s. 1 rad 21, s. 2 rad 5, (s. 1 rad 22, rad 20.
Ordagrant finns inte formuleringarna i
manus, jag har tittat på innehållet i
yttrandet.)

 m (.hh) Hans Wixell ä rektor vid
Karolinska institutet i Stockholm ähm
de kanske: de kanske e v v f: (.hh)(.) de
kanske inte finns *nån riktigt fri*
forskning man tängmn som som man
som icke forskare kan föreställa sig om
man tänker på en sån som Galile: (.)
Galileo Galile: ohan som
revolutionerade vår syn på hur
planeterna rör sig å att det inte va
jorden som va centrum åssådärva (.hh)
ee han stod ju i i konflikt me (.) me
samhället�  me auktoriteterna som
fanns där och ändå komma fram till
detta (.) eller [fastslog] de finns inte
den typen av forskning ida?

HANS WIGZELL---rektor Karolinska
institutet men finns totalt fri forskning /.../

Galileo Galilei-----han revolutionerade vår
syn på hur planeterna rör sig---och slog fast
att jorden snurrar runt solen /.../
rad 22 (---att en fysiker---en historiker---får
pengar för att FÖRUTSÄTTNINGSLÖST
finna kunskap och fakta?) rad 20 (att inte ta
order från vare sig påve eller kejsare utan
bara av sin nyfikenhet----)

[MMM]
(SVAR)
hurdå hur menar du då? Finns ej i manus.
SVAR
m:an harvalt asså (.) .valt mellan dom
här men menne: dehär asså f:inns de
verkligen inte öh: (KNAPPT
HÖRBARA ALTERNERANDE
KONSONANTER ”f .. t” ≈1.7s) måste

Finns ej i manus.
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de vara nyttigt? mås[te]
                    [NEJ]
man veta att det ska främ:ja vårt
sam[hälle just nu kan dennte va nyttigt i
förlängningen?

Finns ej i manus.

[ABSOLUT INTE ÄE]
(SVAR)
ja (.) .han halka in på de på (.) ett
*bananslag om du ursäktar*
SKRATTAR KORT de va inte
meningen de bara halkade ur mej (.hh)
eehm: (.) Anders Flodström e rektor
vid...

ANDERS FLODSTRÖM---rektor KTH---

8.5.2  Transkription av manus B

Ändringar gentemot manus är
markerade i kursiv stil.

Manus, Sida 1. rad 4-8

(.hh)främlingsfientliga repliker från
politiker som sveriges television
smygfilmade i valstugor blev en så
kallad affär bara några dagar före valet
(.hh)i programmet uppdrag granskning
uttalade sej ett antal moderata politiker
negativt om muslimer svarta å chilenare
bland andra å de va också politiker från
andra partier (.hh)men metoden som låg
bakom programmet är ifrågasatt

Främlingsfientliga repliker fårn politiker
som Sveriges Television smygfilmade i
valstugor blev en så kallad affär - bara några
dagar före valet. I programmet Uppdrag
Granskning uttalade sig ett antal moderata
politiker negativt om muslimer, svarta och
chilenare bland andra...
Men METODEN som låg bakom
programmet är frågasatt.

TELEFONINTERVJU
s. 1 rad 14

varför tycker du att de här programmet
borde fällas

Varför tycker du att det här programmet bör
fällas av Granskningsnämnden?

(SVAREN TRANSKIBERAS EJ, DÅ
DE INTE FINNS MANUS FÖR
JÄMFÖRELSE)
vad ere som får dej att tro a-att de skulle
va såpass e(.) allvarliga konsekvenser
^som som^ (.) de här får

Finns ej i manus.

SVAR
(.hh)Kia Sahlin du e själv fritidspolitiker
f:ör miljöpartiet [åååå]

s. 2 rad 5? Kia Sahlin, du är själv
fritidspolitiker för miljöpartiet och

[MMM]
du befann dig i en valstuga under en del
av den förra valrörelsen

befann dig i en valstuga under en del av den
förra valrörelsen.

JA
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 v-vicken roll har det spelat för den här
upprördheten som du kände framför
teveapparaten(?)

Vilken roll har DET spelat för din
upprördhet kring Uppdrag Granskning?

SVAR rad 8?
AVBRYTER brukar man hålla merom
då?

Brukar man hålla med dom som kommer in i
valstugan även om man tycker att dom har
obehagliga åsikter?

SVAR rad 10?
erinte intressant för tittarna att få se va:
inflytelserika politiker fäller för
yttranden närom inte vet att dom hamnar
i teve?

Är det inte intressant för tittarna att få se
vad politiker fäller för yttranden när dom
inte vet att dom hamnar i teve?

SVAR s. 3 rad 3?
mmm (.hh)det säger Kia Sahlin
fritidspolitiker från Knivsta i Uppland å
en av fler än femti somar anmält
Uppdrag granskning för de här
programmet (.hh) i vår studio i
Göteborg...

Säger Kia Sahlin, fritidspolitiker från
Knivsta i Uppland, och en av fler än
FEMTIO som har anmält Uppdrag
Granskning för programmet om
valstugerasismen.

8.5.3  Transkription av manus C
Programledare C
C TALAR I MILJÖ - SORL I
BAKGRUNDEN - 5-10 PERS

s. 1 rad 6

SMACK ja närmare bestämt
etthundratjugo av dom trehundraförtinie
riksdagsledamötena(.).e nya i riksdan (.hh)
vilka förväntningar har dessa
första(.)gluttare på sitt nya jobb vad
hoppas dom kunna åstadkomma dom
närmsta fyra åren(.) .frågor vi ställer
härfrån det gamla riksdagshuset varifrån
vi sänder studio etts första timme

Ja, närmare bestämt 120 av de 349
riksdagsledamöterna är nya i riksdagen.
Vilka förväntningar har dessa
förstagluttare på sitt nya jobb. Vad hoppas
de kunna åstadkomma de närmsta fyra
åren - frågor vi ställer härifrån det gamla
riksdagshuset varifrån vi sänder Studio
Etts första timme.

- - -
BRYTER IN I PÅGÅENDE SVAR s. 3 rad 23 och 24
åsså har man gjort annat än att vara bara
politiker om du vänder dej om Anna (.)
seru vicket hus som du ser ut genom
fönstredä till vänster?

Anna Ibrisagic - /.../ Vänder du dig om ser
du Operahuset.

OHÖRBART SVAR
seru de? (.)
JA
deet kärt hus?
*HEEJAAA* SKRATT s. 3 rad 24
för du va operasångerska en gång du ha
varit operasångerska å pianopedagog

/.../ innan du blev vd för
Handelskammaren i Norrbotten där du
jobbat fram till igår, var du utbildad
operasångerska och pianopedagog
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A: STÄMMER BRA s. 3 rad 24
å du har alltså operahuset bakom dej
väljer du rätt nu som blir heltidspolitiker?

Väljer du rätt nu som blir heltidspolitiker?

Här ska det finnas lite text som förklarar vad det är man sett i transkriptionerna, vad man
skulle kunna dra för slutsatser (om än ack så osäkra) osv.

9  Diskussion

Går det att mäta hur muntligt ett skriftligt material är? Det finns ett antal faktorer som gör
att det ter sig svårt att få ett tillförlitligt resultat. Det första och kanske största problemet är
att när man ska analysera text så gör man det enligt metoder som utarbetats för att
analysera skriftspråkligt material. Skriften har traditionellt varit normen för
språkvetenskapens metoder och kategorisering, och även om mycket forskning pågår om
talspråk är det svårt att hitta en metod som går att applicera både på tal och skrift. Att
räkna nominalkvot t.ex. är en gammal fin metod som använts länge för att mäta
informtionspackning i text. Men för att kunna mäta måste meningarna vara konstruerade
som skriftspråksmeningar SKA vara. Att mäta informationstätheten i programledare A:s
manus är inte möjligt eftersom A inte skriver fullständiga meningar, och dessutom ofta tar
bort verbet i meningarna.

Av resultaten kan man dra slutsatsen att de tre programledarna använder sig av olika
strategier för att skriva så att det ska låta bra.skriver sitt manus mer som förslag till
samtalsturer (Norrby 1996) än som ett färdigt manuskript att läsa från. Programledare B
och C är mer traditionellt skriftspråkliga i sitt sätt att skriva. C använder sig av betydligt
mer talspråkligt färgade ord än de andra två. De tre programledarna har ungefär samma
värde vad gäller skriftspråkliga drag, vilket kan tyda på att de alla försöker sträva bort från
den skriftliga radion, men att programledare B är mer neutral i sitt sätt att skriva än de
andra två.

Är då manusen tal- eller skriftspråkliga? Om vi återvänder till Håkan Hansons (2001)
resonemang om muntliga och skriftliga radioformer kan man konstatera att det finns drag
av båda delarna i samtliga manus. Även om A till stor del skriver i form av stolpar och
ofullständiga meningar så går det att läsa delar av manuset utan att behöva lägga till något.
Ett exempel är ”påan”, och det finns fler meningar som fungerar utan ändringar.
Programledare B och C skriver i princip uppläsningsbara manus, men inte helt. Man kan
möjligen gissa sig till en viss skillnad i manusens funktion. Programledare B och C kan
använda manusen som en katastroflösning om det plötsligt står still när de ska säga något.
Programledare A har ett lösare förhållande till sina texter och måste vara beredd att
improvisera på ett annat sätt. Skriftspråkliga repliker kontra talspråkliga stolpar kunde
man säga.

Skrift har högre status än tal det har bl.a. Jan Einarsson (19  ) skrivit om. Det skriftliga
radiospråket har satt sina spår också i lyssnarnas medvetande. Man förväntar sig att det
ska låta på ett visst sätt när man sätter på radion för att lyssna på en nyhetsutsändning eller
ett debattprogram. Det formella radiospråket har blivit som en egen genre och det är svårt
att bryta mot människors förväntningar på hur saker ska vara. Det naturliga för folk i en
skriftspråkskultur är att ta till pennan när man ska strukturera tankar och komma ihåg
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saker. Journalister är inget undantag från den saken, framförallt inte journalister som har
sin skolning i den redaktionella världen. Och sådana finns det gott om på Sveriges Radio.

Kanske en annan förklaring till att det är så noga med hur man uttrycker sig ligger i graden
av formalitet i samtal. I informella samtal (t.ex. hemma eller bland kompisarna) är en av
förutsättningarna för en lyckad kommunikation att alla inblandade är välvilligt inställda,
att man samarbetar för att samtalet ska löpa på. (Norrby 1996).

En radiosändning måste betraktas som en väldigt formell situation, där sändare och
mottagare inte känner varandra och inte heller har någon möjlighet till interaktion. Det är
inte alls självklart att mottagaren (lyssnaren alltså) är positivt inställd och vetskapen om
detta gör att sändaren säkert är lite extra noga med formuleringarna.
Dessutom finns både externa och interna krav på radiomedarbetare att de ska uttrycka sig
korrekt. Radiosamtalen är inga normala vardagssamtal, de har en mycket mer formell
struktur. Det finns en officiell samtalsedare som bestämmer när och hur de medverkande
får yttra sig.

Viveca Adelswärd (19??) räknar upp drag hos institutionella samtal (t.ex.
anställningsintervjuer, förhör o.d.). Till viss del stämmer dessa även på radioprogram av
den sort som manusen rör. Programledaren dominerar interaktionen mellan deltagarna
genom att:
• Ställa frågor, tolka och värdera svaren. Han eller hon har rätt att formulera, omformulera,
godkänna och underkänna svaren.
• Avgöra vad samtalet ska handla om och hur långt det ska vara. Han eller hon kan
bestämma slutgiltigt perspektiv och har rätt att introducera och avsluta ämnen efter eget
behag.

En skillnad mellan institutionella samtal och radiointervjuer är förstås att journalister inte
behöver bry sig om som att alla måste få en rättvis bedömning, eller behandlas lika inför
lagen. Men kravet på objektivitet finns ju förstås. Kravet på att programledaren ska vara
styrande i samtalet är förmodligen ett annat skäl till att man som programledare gärna vill
ha ett manus med färdiga frågor och klarlagd disposition. Det får ju inte bli tyst!

Å här ska det finnas nåt sammanfattande.

Hanson (1996):
”Det finns fortfarande en föreställning om att vanligt tal egentligen bara är en enda
stor störning av det vackra och välordnade skriftspråket.”
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