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Abstract 

Poddar är idag en självklar del av Sveriges Radio. Deras program går att ladda ner och lyssna 

på i efterhand och i dagsläget finns ett antal poddar som är exklusivt producerade för Sveriges 

Radio. Denna studie har haft som syfte att undersöka vad som särskiljer programmen Så 

funkar det och Naturmorgon som sänds i reguljär radio jämfört med deras angränsande 

poddversioner, Så funkar dets inför- och efterpoddar och podden Livet enligt Naturmorgon. 

Genom att utgå ifrån teorierna medielogik och dialogism samt använda metoderna 

segmentering och samtalsanalys har dessa program och poddar analyserats. Studiens 

forskningsfrågor har fokuserat på att ta reda på vilket innehåll som finns och vad dess 

tidsfördelning är, hur lyssnare inkluderas i samtalet som förs och vad som kännetecknar 

programledarnas framtoning. 

 

Slutsatserna som presenteras i denna uppsats är att poddarna har ett friare upplägg; de följer 

inte samma strukturer och format som programmen i reguljär radio. Till exempel saknar de 

ofta återkommande inslag vilket är något som kännetecknar programmen i reguljär radio. I 

poddarna tar programledarna mer plats, samtalen är mer personliga medan lyssnarna hörs 

mindre och tilltalas färre gånger. Poddarna innebär ofta en fördjupning i ett specifikt ämne och 

lyssnaren måste aktivt välja att ta till sig innehållet i poddarna vilket, i jämförelse med 

programmen i reguljär radio, kräver tydligare interaktion från lyssnarens sida för att denne ska 

inkluderas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: lyssnare, podd, programledare, public service, radio & Sveriges Radio  
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1. Inledning 

Dragningskraften hos radion och dess innehåll har alltid fascinerat mig, vad är det som 

får oss att fortsätta lyssna trots att rörlig bild i tevesändningar funnits där och lockat 

oss i drygt 63 år (Norqvist 2014). Inte ens intåget av SVT Play och andra 

streamingtjänster på nätet verkar minska radiolyssnandet som varit stabilt under de 

senaste åren, dessutom har 99 procent av Sveriges befolkning tillgång till radio i sina 

hem (Myndigheten för press radio och tv 2017). 

M: Det var lite om top of mind och statistik och trollkarlar. 

A: Och nästan inget om grönsaker, som frågan handlade om. 

Här ovan är ett utdrag från studiens transkription av en av Så funkar dets införpoddar. 

Det är utvalt för att visa hur ett samtal om ett specifikt ämne i en podd kan avslutas. 

Utdraget ämnar även att ge en försmak av empirin som är en grund i denna uppsats 

och för studiens resultat och slutsatser. Jag vill gräva djupare i hur Sveriges Radio 

(framöver SR) producerar radioprogram och angränsande poddversioner av dessa 

program. Utdraget ur Så funkar det visar på en situation där programledarna i en 

poddversion av programmet svävat ut från ämnet, grönsaker i detta fallet, och hamnat 

på sidovägar. Denna studies syfte har varit att undersöka vad som särskiljer poddar 

producerade för SR jämfört med program som sänds i reguljär radio, vilket i denna 

uppsats syftar till program eller inslag som sänds direkt ut i FM-nätet. Av intresse har 

även varit vilka likheter som finns dessa emellan. Studien vill ta reda på vilket innehåll 

som finns i poddar och program i reguljär radio samt vilka samtal som förs och hur 

lyssnare tilltalas och inkluderas i dessa.  

SR har genom poddens intåg fått nya möjligheter att nå ut till sin publik samtidigt som 

publiken själva kan välja hur och när de vill lyssna på det valda programmet eller 

avsnittet. Podden är en självklar del av många människors liv och därav finns det ett 

intresse av att belysa skillnader i det som karaktäriserar poddar och program i reguljär 

radio producerade för SR. Detta arbetet inleddes med förhoppningen att kunna svara 

på om det finns skillnader dem emellan eller om poddarna i princip är samma sak, “Po-

tay-to po-tah-to”, som programmen i reguljär radio (Urban Dictionary). 
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1.1 Bakgrund 

Frågan är då, vad är en podd? Det finns ett antal olika definitioner, några av dem är att en 

podd är som internetradio på begäran eller avsnitt av program som finns tillgängliga på 

internet, det kan även gälla video men i denna uppsats ligger fokus i definitionen på radio eller 

ljudfiler (International Podcast Day 2018; Apple 2018). I denna uppsats kommer podd att 

beteckna de program som inte är skapade för att sändas i FM eller reguljär radio. 

Radio är inget nytt påfund i Sverige, redan under början av 1920-talet var det statliga 

telegrafstyrelsen och det privata bolaget Svenska Radioaktiebolaget (SRA) som introducerade 

radiosändningar för allmänheten under Luleå stads trehundraårsjubileum. Under början av 

1920-talet användes oftast det engelska ordet broadcasting för att benämnda radio i Sverige. 

Detta råddes det bot på efter en tävling i Svenska Dagbladet, då det vinnande förslaget blev 

rundradio. Det tog nära tre år att komma fram till vem som skulle ansvara för detta nya 

medium. Efter mycket om och men startades AB Radiotjänst 1924 och 1957 blev bolaget 

dagens Sveriges Radio (Hadenius 1998; Sveriges Radio AB 2001). 

Under början av 2000-talet skedde förändringar inom SR som började anpassa sig till nya 

digitala möjligheter. Under slutet av 2001 kunde lyssnare via internet lyssna på bland annat 

“interaktiva försök med bl a utökad väderservice, en pop-, rock- och kulturkanal för vuxen 

publik och en experimentell upplevelsekanal med dokumentärer och kultur i ett samspel 

mellan Internet och digitalradio”, allt med syftet “att ge lyssnarna ett ännu bättre Sveriges 

Radio i framtiden” (Sveriges Radio AB 2001, s.2).  

Under 2002 blev det möjligt att lyssna på de program som sänts i reguljär radio på internet 

och sr.se blev samma år, under galan Webbspelen skapad av Computer Sweden och Resumé, 

utsett till bästa webbsajt alla kategorier. Utöver detta blev sändningar som gjordes exklusivt på 

internet än mer vanliga (Sveriges Radio AB 2002). Så kom då året då SR tar ett nytt kliv i den 

tekniska utvecklingen, under 2005 introduceras nämligen “podradio”, lyssnare kunde då även 

ladda ner de program de önskade att lyssna på direkt från sr.se och sammanlagt gjordes 1,3 

miljoner nedladdningar av SR:s program under det året (Sveriges Radio AB 2005, s. 3 & 7). 

Några år senare, 2011, börjar SR allt tydligare inrikta produktionen mot användning över 

internet på smartphones istället för över internet genom datorn, bland annat introducerades 

SR på Spotify (Sveriges Radio AB 2011, s. 2). Tre år senare under 2014 skapar SR en så kallad 

“poddredaktion” och för första gången talar SR om “specialpoddar” vars innehåll inte 

publicerats i FM-sändningar (Sveriges Radio AB 2014, s. 2). Idag kan den som önskar ladda 
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ner SR:s program och lyssna i efterhand, dock i princip utan all musik av upphovsrättsliga skäl, 

och SR skapar fortsatt det som de nu kallar “exklusiva poddar” (Sveriges Radio 2017). 

Podden blir under 2018 myndig. Nästan. I själva verket är det tekniken som möjliggjorde att 

digitala ljudfiler kunde läggas upp på webbsidor som fyller 18 år. Själva termen “podcasting” 

började inte användas förrän under 2004 (Bottomley 2015, s. 164). Efterföljande år, 2005, slog 

“podcast” igenom på riktigt och blev även Word of the Year i New Oxford American 

Dictionary (Bowers, 2005). Under 2010-talet nådde podden nya höjder, mycket tack vare nya 

tekniska uppdateringar hos Apple i deras program iTunes där användare kunde ladda ner 

poddar vilka nu kunde finnas i allas hem, och smartphones (Bottomley 2015; Friess 2015). 

För att kunna undersöka vad som särskiljer poddar och program som sänds i reguljär radio har 

två program med angränsande poddversioner valts ut för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. Vid arbetet med denna studie var dessa två program de enda som hade nära 

angränsande poddversioner som samtidigt var tillräckligt särskilda från programmen som 

sänds i reguljära radio. Här nedan följer en beskrivning av de program och poddar som är en 

del av denna studie. 

1.1.1 Naturmorgon 

Naturmorgon är ett radioprogram som sänds varje lördagsmorgon i kanalen P1. Fokus för 

programmet är natur och innehållet kan vara allt från forskning till hur olika djur lever eller att 

berätta om speciella platser i Sverige. Varje program är cirka en timme och trettio minuter 

långt. 

Ofta innehåller programmen längre direktsända inslag eller reportage från naturen. Förutom 

detta innehåller Naturmorgon nyheter som rör ämnet natur. Programbeskrivningen på SR:s 

hemsida säger även att “Vi speglar också samhällsdebatten om natur och naturvård” (SR 

2009). I vissa avsnitt deltar även naturpanelen som svarar på lyssnarfrågor.  

Ansvariga för Naturmorgon skapar även en angränsande podd, Livet enligt Naturmorgon. 

Denna podd har en beskrivning som säger att “Här nördar vi ner oss lite extra i olika serier”, vi 

i detta fallet är Naturmorgons redaktion (SR 2017). Dessa serier kan vara “Fågelsångskolan”, 

“Berits blommor” eller “Fjärilspodden” (SR 2017).  
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1.1.2 Så funkar det 

Så funkar det är ett radioprogram som sänds i kanalen P1, under början av 2000-talet sändes 

programmet med liknande upplägg i kanalen P3 (SR). Så funkar det leds av Anders Johansson 

och Måns Nilsson som svarar på lyssnarfrågor och programmet är “för alla som vill ha tag i 

någon form av fakta men saknar tillgång till dator, telefon eller uppslagsverk” (SR 2017). 

Så funkar det finns förutom avsnitten i reguljär radio även i poddversion vilka är en del av 

denna studie. Under april och början av maj 2017 utkom fem införpoddar av Så funkar det och 

efter de tio första avsnitten i reguljär radio utkom fem efterpoddar. I dessa program 

presenterar Anders Johansson och Måns Nilsson programidéen för Så funkar det, fördjupar 

sig i vissa frågor som de ej hunnit svara på och introducerar frågor eller ämnen som 

återkommer i senare program. Införpoddarna kan ses som ett uppsnack inför premiären i 

reguljär radio men även en möjlighet att testa idéer och skapa intresse hos potentiella lyssnare, 

efterpoddarna likaså. Efterpoddarna kan även ses som en röd tråd från programmen i reguljär 

radio och vidare tills dess att Så funkar det återvänder i fm-sändningar.  

Samma personer skapar och hörs i avsnitten av Så funkar det och Naturmorgon i reguljär 

radio och i Så funkar dets angränsande inför- och efterpoddar och podden Livet enligt 

Naturmorgon vilket är en av huvudanledningarna till att de valts ut till denna studie. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Under denna rubrik är avsikten att klargöra för läsaren vad studiens syfte är, vilka 

frågeställningar som studien strävar efter att besvara och även vilka begrepp som är 

återkommande i uppsatsen med kan behöva definieras. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som särskiljer de i studien utvalda poddarna som är 

producerad för SR jämfört med de utvalda program som SR sänder i reguljär radio. Studien 

strävar även efter att ta reda på om det faktum att det är samma personer som skapat och hörs 

i avsnitten som producerats för reguljär radio respektive i poddversion har någon inverkan på 

innehåll, hur lyssnare inkluderas och vilket framtoning programledare får. Utgångspunkten 

kommer att vara programmen Så funkar det, dess angränsande för- och efterpoddar, och 

Naturmorgon med angränsande podden Livet enligt Naturmorgon.  
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2.2 Frågeställningar 

Då SR idag fortsätter att producera exklusiva poddar och nya program dyker upp i reguljär 

radio är det av intresse att undersöka vad som karaktäriserar dessa två. Utöver detta är det av 

intresse att undersöka vilka skillnader och likheter som finns mellan poddar och program i 

reguljär radio som är producerade för SR. Då SR är ett public service-bolag är det även 

relevant att granska de program som SR producerar och framöver stämma av huruvida väl 

programmens innehåll överensstämmer med det sändningstillstånd som SR har. Studiens 

forskningsfrågor och svaren på dessa strävar efter att ge läsaren en god inblick i program som 

SR producerar och förhoppningsvis inspirera till framtida forskning.    

2.2.1 Frågeställningar 

Vilket innehåll finns och vad är dess tidsfördelning i Så funkar dets inför- och efterpoddar samt 

podden Livet enligt Naturmorgon jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon 

vilka är producerade för reguljär radio? 

Hur inkluderas lyssnare i samtalet som förs i Så funkar dets inför- och efterpoddar samt 

podden Livet enligt Naturmorgon jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon 

vilka är producerade för reguljär radio? 

Vad kännetecknar programledarnas framtoning i Så funkar dets inför- och efterpoddar samt 

podden Livet enligt Naturmorgon jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon 

vilka är producerade för reguljär radio? 

2.3 Begreppsbeskrivningar 

FM: Står även ibland som FM-sändning och syftar på tekniken att ta emot radioprogram som 

sänds i reguljär radio. 

Podd/ar eller podcast: Program eller avsnitt som går att ladda ner eller lyssna på i sin helhet 

via webben (t.ex. på sr.se) eller program såsom iTunes eller Spotify, gäller i denna uppsats 

poddar som inte är skapade för att sändas i FM eller reguljär radio. 

Reguljär radio: Program eller inslag producerat för och som sänds direkt ut i FM-nätet eller 

andra distrubitionskanaler så som sr.se. 
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3. Tidigare forskning 

Eftersom denna uppsats är inriktad på program i reguljär radio och poddar skapade för SR 

kommer viss del av forskningen inte att beröra SR direkt men allt som härefter inkluderas 

anses ha anknytning till ämnen som uppsatsen berör. Det huvudsakliga syftet med denna 

uppsats är att undersöka skillnaderna mellan SR:s program Så funkar det och Naturmorgon 

som sänds i reguljär radio och deras angränsande poddversioner. Just en sådan jämförelse har 

inte tidigare gjorts i forskning genomförd i Sverige. Därav kommer en del av materialet som tas 

upp under tidigare forskning att vara uppsatser på kandidatnivå i Sverige, detta dessa är 

närmast denna uppsats syfte. Utöver detta kommer viss forskning att ha några år på nacken. 

Viss del av den tidigare forskningen presenteras för att ge läsaren en inblick i vad som 

publicerats inom angränsande områden som denna uppsats berör. Sammantaget har dessa 

besluts tagits för att täcka in ett så brett forskningsområde som möjligt och ge en god grund för 

denna uppsats, dess analyser och slutligen dess slutsatser att ta avstamp i.  

3.1 Internationell forskning 

Internationell forskning har berört poddar genom en rad olika infallsvinklar vilket lett till ett 

ganska brett forskningsområde som dels fokuserar på innehåll i poddar och dels poddars 

likheter med reguljär radio. 

I en artikel publicerad i tidskriften The Radio Journal International Studies in Broadcast and 

Audio Media har Richard Berry (2016) strävat efter att diskutera begreppet podcast och dess 

anknytning till radio. Även om poddar och radio har många likheter kan det finnas 

anledningar att se forskning om radio och poddar som två separata fält. Innehåll och upplägg i 

en podd kan vara vitt skilda mellan olika produktioner och innehållet i en podd kan i sin tur 

skilja sig från upplägget i reguljär radio. En podd kan vara bred i sitt tilltal eller nischad för en 

smalare publik och podden kan numera ses som ett nytt massmedium. En podd behöver inte 

begränsas för att passa in i planering som görs för reguljär radio och formatet tillåter lyssnare 

att engagera sig i och vara mer uppmärksamma på det som berättas. Berry menar att vi skulle 

kunna vara pragmatiska och säga att om något inte är skapat för sändning så är det inte radio, 

eller så skulle vi kunna säga att all form av ljud är radio till en viss utsträckning, enligt Berry 

finns det inget tydligt svar kring hur vi ska definiera podden (Berry 2016). För att framöver 

kunna ställa relevanta frågor och dra nya slutsatser kring vad det egentligen innebär att skapa 
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en podd kan forskare, som Berry formulerar det, behöva “byta lins” och se podden som ett 

separat område att forska vidare kring (Berry 2016, s. 23). 

En amerikansk studie genomförd av Steven McClung och Kristine Johnson (2010) där 

deltagarna var vana podcastlyssnare har undersökt vad det är som intresserar podcastlyssnare. 

Det visade sig att deltagarna föredrog att lyssna på poddar på portabla enheter och att några av 

anledningarna till att lyssna på en podd var för att bli underhållen eller för att fördriva tiden 

men även av sociala anledningar som att lyssnarna talar med andra om innehållet i de poddar 

de lyssnat på (McClung & Johnson 2010). Christopher Cwynar (2010) har kommit fram till att 

upplägget och innehållet i poddar från statliga public service-bolaget CBC i Kanada har 

formats av och har många likheter med deras reguljära radioprogram. Cwynar (2015) hävdar 

att formatet podd för användarna och skaparna, CBS i detta fallet, till största del handlar om 

en förlängning av det de redan producerar och inte ett avbrott. 

I en studie gjord av Benedikt Spangardt, Nicolas Ruth och Holger Schramm (2016) fick tyska 

radiolyssnare lyssna på samma program, men med olika programledare, och sedan 

undersöktes det om lyssnarna upplevde programmet olika. Resultaten visar på att 

programledare och deras personligheter är viktiga för hur lyssnarna ser på programmet eller 

stationen som är ansvariga för programmet (Spangardt, Ruth & Schramm 2016). Detta går att 

se när det gäller Så funkar det då programmet leds av två personer som är de enda, förutom 

personer som svarar på frågor, som hörs i programmet. Även hur lyssnarna interagerar med 

kanalen eller dess programledare på sociala medier påverkas stark av vilken personlighet 

programledaren har (Spangardt, Ruth & Schramm 2016).  I alla avsnitt som är en del av denna 

uppsats har programledaren en framträdande roll, leder samtalen och tilltalar lyssnaren eller 

påkallar dennes uppmärksamhet under programmets gång. Om lyssnarna anser att 

programledaren har en tilltalande personlighet är chansen desto större för kanalen att få fler 

gilla-markeringar och besök på Facebook, besökare vid evenemang och webbplatsbesök vilket 

innebär att programledare som kan få lyssnare att känna anknytning till och kontakt med dem 

bör vara de som är de mest eftertraktade (Spangardt, Ruth & (Schramm 2016). 

The blogging BBC är en fallstudie gjord av Alfred Hermida (2009) vars fokus ligger på 

bloggande inom public service företaget British Broadcasting Corporation (BBC). Hermida 

(2009, s. 280) har bland annat kommit fram till att bloggandet inom BBC kompletterar det 

som sänds men att det är en mer “personlig och informell ton”. I denna uppsats är det av 

intresse att undersöka om detta kan vara fallet även i program producerade för SR. 
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Vilde Schanke Sundet (2012) har i sin doktorsavhandling studerat hur NRK skapar innovation 

och anpassar sig i en ny mediemiljö. Detta genom att ta del av beslut och riktlinjer kring public 

service-bolaget Norsk rikskringkastings (framöver NRK) arbete på nya medieplattformar, 

intervjuer med anställda på NRK och materialet som är en del av ett projekt som kallas 

Rubenmann. Precis som SR har NRK funnits länge men Sundet (2012) hävdar att NRK har bra 

koll på nationella och internationella trender och är villiga att använda dem, som i fallet med 

projektet, för att nå ombytliga målgrupper. En fråga som väcks är om programledarna i de 

poddar som är en del av denna studie har ett annat tilltal till sina lyssnare, tilltänkta 

målgruppen, jämfört med i reguljär radio. 

I en artikel skriven av Sai-hua Kuo (1994) har ett samtal i radio analyserats för att studera hur 

enighet och oenighet förekommer mellan samtalets deltagare under samtalets gång. Då denna 

uppsats har samtalsanalys som en metod är artikelns resultat av intresse. En slutsats som Kuo 

(1994) drar är att den, i samtalet, mindre starka talaren följer artighetsprinciperna vilket 

innebär att människor tenderar att undvika att svara och att inte säga exakt vad de menar. I 

samtalet som analyserats är det en person som ringt in och talar med en psykolog, denne 

person uppvisar dessa tendenser till att följa artighetsprinciperna bland annat genom att hålla 

tillbaka att denne känner oenighet med psykologen genom att tveka i det som sägs eller genom 

att säga "ja... men" (Kuo 1994, s. 109).  

Martin Montgomery (1986, s. 421) har i en artikel titulerad “DJ talk” bland annat undersökt 

hur disk-jockeys på brittiska public service-bolaget British Broadcasting Corporation 

(framöver BBC) talar och fyller tiden mellan låtar som de spelar. Montgomery (1986) kommer 

bland annat fram till att även om lyssnare inte är en hörbar del av ett program där 

programledaren för en monolog inkluderas lyssnarna likväl och lyssnarna är ständigt 

medvetna om andra inslag i den publik de själva är en del av. Vidare menar Montgomery 

(1986) att lyssnare inkluderas genom att de behandlas som att de är i visuell kontakt med 

talaren, där för att kunna hälsas på och för att svara, vilket skapar en form av ömsesidighet 

mellan lyssnare och disk-jockeys. 

En tillbakablick kan ge oss en insikt i hur tankarna gick kring podden då den fortfarande sågs 

som en nyhet och en trend, Richard Berry (2006, s. 158) hävdade till exempel i en artikel att 

podden mycket väl kan komma att försvinna när “nästa ‘nya’ medium lanseras”. Detta var nog 

något som Richard Berry fick äta upp senare då tio år efter att ovan nämnda artikel 

publicerats, utkom Berry (2016, s. 661) med en artikel döpt till “Part of the establishment: 

Reflecting on 10 years of podcasting as an audio medium“, podden hade alltså enligt Berry gått 
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och blivit en del av “etablissemanget”. Berry (2016) hävdar att podden, under de tio åren 

mellan artiklarna, inte har haft så stor påverkan på radio men att poddar har gjort utrymme för 

att skapa nya former av ljud och gett de som producerar poddar större tillgång till lyssnare. I 

fallet med denna studie har både Så funkar det och Naturmorgon en plats i reguljär radio men 

deras poddversioner finns tillgängliga för lyssnare som vill fördjupa sig i ämnen, lära sig mer 

eller följa med i utvecklingen av programmen och dess innehåll. Vi kan, enligt Berry (2016), 

förvänta oss att podden fortsatt är kvar om tio år men att de som skapar radio behöver utnyttja 

nya trender för att skapa fler möjligheter att interagera med och fortsätta att utöka antalet 

lyssnare. 

3.2 Svensk forskning 

När det gäller forskning och uppsatser skrivna i Sverige finns det uppsatser som berör poddar 

och reguljär radio. En uppsats jämför Filip och Fredriks podd med reguljär radio och drar 

bland annat slutsatserna att podden inte ännu har samma förutsättningar att nå sin publik och 

saknar möjligheten att nå ut med nyheter eller beröra ämnen som är aktuella där och då i 

jämförelse med reguljär radio (Carlsson 2013). När det gäller poddar är Filip och Fredrik, 

enligt en uppsats som syftar till att undersöka den svenska podcasttrenden, två personer som 

gjort att fler svenskar började lyssna på poddar och en av poddens största framgångsfaktorer 

är att fler och fler äger en smartphone vilket förenklar tillgången på poddar (Hedin & 

Skagersten 2013). En intervjustudie med radiolyssnare har kommit fram till att det som gör att 

lyssnare söker sig till en podd kan vara att de känner igen sig i innehållet vilket ofta innebär att 

de tycker att podden är “fängslande och intresseväckande” (Wallin 2015, s. 31). Då både 

Naturmorgon och Så funkar det är skapade för SR finns det genom dessa presenterade 

resultat anknytningar som är värda att undersöka vidare kring det som särskiljer poddar 

producerade för SR. 

Innehållet i poddar kan påverkas av om det är gäster med och hur länge dessa är med och hur 

mycket plats och utrymme för att tala gästerna får, detta är något som en studie gjord av 

Jesper Kvist och Gabriella Poopuu Kjeilen (2017) kommit fram till genom en jämförande 

diskursanalys av en av SR:s poddar och en privatägd podd. Även om studien inte jämfört 

enbart produktioner gjorda för SR kan vissa av slutsatserna knytas an till denna uppsats och 

dess syfte. Kvist & Poopuu Kjeilen (2017) hävdar att det finns skillnader mellan vissa 

specialavsnitt av P3 spel producerade för SR jämfört med avsnitt av P3 spel som är 

producerade för reguljär radio, främst användningen av fackord eller termer. Oavsett om en 
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podd produceras för SR eller ej kan lyssnaren mötas av dessa fackord eller termer som kan 

vara svåra att förstå för någon som ej hört podden tidigare, ett problem som inte uppstår i 

program skapade för att sändas för SR i reguljär radio då de där behöver förklara det som sägs 

för sina lyssnare (Kvist & Poopuu Kjeilen 2017). Poddar producerade för SR kan även hävda att 

de har fördelen av programledare som är insatta i ämnen som diskuteras och som är väl 

förberedda inför intervjuer (Kvist & Poopuu Kjeilen 2017). En enkätundersökning gjord av 

Linda Karlsson (2018) visar att ett poddavsnitt, enligt en grupp medieproduktionsstudenter, 

bland annat ska skänka lyssnaren glädje, vara spännande, vara kunskapsutvecklande och 

innehållet ska gå att relatera till och känna igen sig i och till viss del bör innehållet vara 

strukturerat. Något som var önskvärt för en person som talar i en podd är en “trovärdig och 

omtyckt röst-persona” (Karlsson 2018, s. 27 & 28). 

I sin doktorsavhandling har Malin Picha Edwardsson (2015) målat upp ett antal möjliga 

framtidsscenarion kring medietrender genom främst studier av litteratur och intervjuer med 

experter inom området och mediekonsumenter. Ett av målen med avhandlingen är att reda ut 

vad som händer kring medieutveckling i dagens samhälle och bidra till insikter kring relevanta 

förändringar värda att notera. Picha Edwardsson (2015) menar bland annat att vi får mindre 

tid för att konsumera medieinnehåll vilket ställer nya krav på medieinnehållet, till exempel att 

det alltid måste vara lättillgängligt oavsett var en är. Kommersiella krafter kommer troligen att 

växa sig starka framöver samtidigt som statlig kontroll fortsätter att vara stark, ett scenario 

som välkomnades av de experter som intervjuades av Picha Edwardsson (2015). Idag finns i 

princip allt innehåll som vi hör i SR tillgängligt innan sändning eller direkt efter att det sänts ut 

i reguljär radio. Vi behöver inte ha tillgång till en fm-sändare utan vi kan ladda ner våra 

favoritprogram och lyssna när vi vill, SR har en stor bredd av poddar som är exklusiva och som 

ej sänds i reguljär radio. En stor del av de avsnitt som är en del av denna studie finns 

tillgängliga inte bara på sr.se utan även på en rad streamingtjänster och podd-appar. Detta kan 

enligt mig ses som ett steg mot att möta konsumenterna och göra medieinnehållet tillgängligt 

för alla, alltid. Picha Edwardsson (2015) hävdar även att det medieinnehåll som skapas 

framöver i större utsträckning kommer att skapas tillsammans med konsumenter och att mer 

fokus kommer att ligga på personifiering och att dela medieinnehåll. Om dessa delar finns och 

i så fall hur ofta förekommande de är i avsnitten som är en del av studien är av intresse att 

undersöka. 

 



14 

4. Teoretisk ram 

Som jag varit inne på under tidigare rubriker har denna studies syfte och metoder resulterat i 

mer eller mindre nya upptäckter vilket innebär att de teorier som här presenteras kan knyta an 

väl eller mindre väl till studiens syfte och empirin som samlats in. Medielogik har främst 

används i denna studie för att undersöka vilka de bakomliggande orsakerna till upplägg och 

innehåll i programmen är. Dialogismen har främst valts ut då den bäst överensstämmer med 

studiens syfte att ta reda på vilka samtal som förs, vem som för dem och vem som får höras. 

Målet med de teorier som lyfts upp i den teoretiska ramen är att skapa en grund att stå på vid 

diskussion och analys av resultatet i denna studie. 

4.1 Medielogik 

Denna teori har diskuterats och varit omskriven av ett antal forskare, här kommer några 

aspekter av teorin att presenteras, denna sammanställning bör dock inte ses som en 

beskrivning av hela det teoretiska begreppet medielogik. Främst har utgångspunkten kring 

medielogiken i denna uppsats varit de begrepp och definitioner som används av Kent Asp. 

Medielogik kan anses ha ett tydligt fokus på praktiker inom media och främst kring politisk 

journalistik, begreppet har används brett de senaste åren men utvecklingen går mot en global 

och sammanhållen medielogik (Asp 2014; Strömbäck 2014). Enligt Jesper Strömbäck (2014, s. 

163 & 169) angränsar medielogiken till “teorier om hur nyheter värderas och väljs ut” dels då 

information i nyheter kan minskas för att få “människors uppmärksamhet”. Ett exempel som 

Strömbäck (2014) lyfter upp är personifiering, fokus på specifika individer. Vidare hävdar 

Strömbäck (2014, s. 179) att medielogiken har en betydelse för nyhetsjournalistikens innehåll 

och att då journalister har en utbildning inom sitt ämne och känner sin publik kan de inte 

“systematiskt” påverka att innehållet till exempel skulle vara fördelaktigt för något politiskt 

parti. Medielogik skulle kunna ses som “spelregler” och nyhetsmedia som “lagen” hos vilka 

reglerna ska gälla, medielogiken, dess värderingar och regler skapar en struktur som formar 

hur nyhetsmedia och individuella journalister beter sig (Asp 2014, s. 259). 

Kent Asp (2014, s. 261) skriver om “professionella normer” och “standards” som båda kan ses 

som regler inom medielogiken. Den första normen är självständighet vilket för de som skapar 

journalistik kan innebära en moralisk skyldighet att behålla sitt oberoende och ej påverkas av 

andra aktörer så som staten eller andra institutioner i samhället (Asp 2014, s. 261). Den andra 

normen är lägligt nog objektivitet vars grundtanke Asp (2014, s.261) beskriver som kravet att 
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vara rättvis och låta alla komma till tals i sin rapportering samt att nyhetsjournalistik ska vara 

informativ, fokusera på fakta, inte värderingar och rapporteringen ska vara rätt och riktig. 

De standarder som Asp (2014) beskriver är yrkesregler vars syfte är att strukturera och skapa 

rutiner i arbetsprocesser och formregler vars syfte är att upprätta standarder inom grammatik 

och teknologi. Inom yrkesreglerna är bland annat vikten av nyheten, ämnet, källor och 

personer centralt men även vilket intresse nyheten kan ha för publiken (Asp 2014). Formregler 

fokuserar främst på att innehåll ska anpassas för ett specifikt format och strukturer rörande 

deadlines, text- och innehållslängd, hur innehållet berättas samt kompositionen (Asp 2014). 

Asp (2014) hävdar att tillgången på information som finns på internet kan leda till att 

medielogiken framöver blir mer i ropet då det behövs regler och värderingar kring vem eller 

vilka som får skapa journalistik eller kalla sig journalister. 

4.2 Dialogism 

Dialogisk teori eller dialogism (termen som kommer att användas i denna uppsats) som det 

också kan kallas är en form av ramverk för dialogistiska forskare att se på mänskligt 

handlande, tankar, kunskap och kommunikation (Linell 2009). Detta ramverk kan belysa 

rollen som interaktion och kontexter har, likaså språk och det som tillförs av “‘den andre’”, 

vilket främst innebär den person du interagerar med (Linell 2009, s. 7).  

Grundpelare i dialogismen är, förutom den andre, interaktion, kontextualitet och semiotik eller 

andra former för att mediera ett budskap (Linell 2009).  

Interaktion är en grund inom dialogismen då kommunikation, tanke och kunskap kräver 

interaktion med andra (Linell 2009). 

Kontextualitet syftar till att förståelse för omständigheter och situationer. Ett meddelande har 

alltid en kontext vilken krävs för att kunna tolka vad som sägs (Linell 2009). 

Semiotik och andra former för att förmedla ett budskap är kopplat till dialogismen då de 

behövs för att just kunna förstå ett budskap: det måste medieras till oss, alltså kan språk vara 

en form av semiotik som används för att förmedla ett budskap (Linell 2009). 
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5. Metoder och urval 

Inför att arbetet med insamling av empiri skulle inledas togs beslutet att detta skulle bli en 

kvalitativ studie. Få avsnitt i urvalet tillsammans med valda metoder gjorde att en kvalitativ 

studie var den bästa vägen framåt. Detta då syftet med studien är att “karaktärisera något; 

gestalta något” nämligen skillnader, likheter och vad som särskiljer de för studien utvalda 

poddarna jämfört med programmen som sänds i reguljär radio (Larsson 2005, s. 2). 

Vid arbetet med denna studie föll valet på att tillämpa två olika metoder. En av 

huvudanledningarna till detta val var att resultatet kunde bli mer diversifierat vilket i sin tur 

kunde leda till större möjligheter att dra slutsatser kopplade till forskningsfrågorna. Genom att 

välja två metoder gick det att fokusera både på innehållet, segmentering, och vad som faktiskt 

sades och hur det sades, samtalsanalys. Båda dessa metoder har tagit stor del av den avsatta 

tiden för uppsatsskrivandet då det har inneburit att varje avsnitt lyssnats genom ett antal 

gånger för att inte missa något som kan vara användbart till analysen och studiens slutsatser. 

5.1 Segmentering 

Segmentering är något som förekommer inom filmvetenskap där det används för “att bena ut 

den narrativa strukturen” gällande det som syns i bild (Jernudd 2010, s. 295). Då denna 

uppsats avser att studera innehåll i radio har det första steget varit att forma en modell för att 

kunna segmentera innehållet i de avsnitt som är underlaget för studien. Denna modell har 

tagits fram med stöd av “klockmodellen” och andra modeller för flöde och segmentering av 

innehåll i Radioanalys av Carin Åberg (2012, s. 47-51). Syftet med att segmentera innehållet i 

ljudklippen är att få en överblick av innehållet för att sedan kunna göra jämförelser och utröna 

vilka eventuella skillnader och likheter som finns mellan poddar som är producerade för SR 

jämfört med program som SR sänder i reguljär radio. Samtliga ljudklipp som är en del av 

empirin har lyssnats igenom, innehållet har sedan segmenterats och den totala längden på 

varje segment har antecknats. Huvudsyftet med segmenteringen är att ge underlag för att 

kunna besvara studiens första forskningsfråga "Vilket innehåll finns och vad är dess 

tidsfördelning i Så funkar dets inför- och efterpoddar samt podden Livet enligt Naturmorgon 

jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon vilka är producerade för reguljär 

radio?”. Segmenteringen har även bidragit till analysen av samtalsanalysen och lyfts upp där 

resultaten av segmenteringen kan ge stöd åt resultaten från samtalsanalysen. 
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Syftet med segmenteringen är att få en överblick av innehållet i dessa avsnitt. Segmenteringen 

har gjorts genom att lyssna igenom avsnitten vilket innebär att den mänskliga faktorn kan ha 

haft en inverkan på resultatet. Hur indelningen i segment skett och vad som ska delas in i 

vilket segment blir oundvikligen subjektiva val av ansvarig för studien. Detta innebär att den 

som tar del av informationen bör ha detta i åtanke.  

Samtliga avsnitt är indelade i segment, dock saknas det i vissa sammanställningar ett segment 

i början eller slutet av avsnitten. Dessa segment är introduktion eller avslutning som till 

exempel berättar att det är en podd eller ett program från SR. I vissa segment ingår även vissa 

kortare (1-3 sekunder) ljud- eller musikinslag, dessa har medvetet uteslutits från 

segmenteringen då de helt enkelt är för korta för att hinna notera och för att vara av värde för 

analysen. I Naturmorgon innehåller inledningen introduktioner av vad som ska ske under 

programmet eller under kommande program. Dessa kan vara i form av kortare 

förhandslyssningar av inslag men i segmenteringen räknas dessa som en del i information om 

programmet och dess innehåll. Anledningen till att ljudillustration och djurljud hållits separata 

i segmenteringen är då det i Livet enligt Naturmorgon finns specifika klipp som enbart 

innehåller djurljud och analysen gynnas då av att hålla dessa separata. 

Innan segmenteringen av materialet för denna studie gjordes genomfördes en pilotstudie med 

ett avsnitt för reguljär radio och ett poddavsnitt av Så funkar det och Naturmorgon. Syftet 

med pilotstudien var att klargöra vilka sorters segment som kan förekomma i de olika 

ljudklippen.  

Efter pilotstudien delades vissa segment upp för att tydligare kunna få en överblick över 

innehållet vilket resulterade i följande segment: 

5.1.1 Information om programmet och dess innehåll 

I detta segment finns information om vad programmet ska innehålla, hur lyssnare kontaktar 

programmet och introduktion av kommande program. 

5.1.2 Programledare berättar om något personligt 

I detta segment återfinns all tid då någon programledare berättar om något personligt som 

hänt hen eller något personligt om en annan programledare. Endast sådant som ej handlar om 

de ämnen som tas upp i programmet har samlats i detta segment.  
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5.1.3 Programledare och/eller gäster berättar fakta och diskuterar 

lyssnarfrågor 

I detta segment berättar programledare eller gäster fakta eller besvarar lyssnarfrågor kopplade 

till programmets ämne.  

5.1.4 Inslag med reporter 

I detta segment återfinns de inslag där endast en reporter hörs.  

5.1.5 Inslag med reporter och gäst/er 

I detta segment återfinns de inslag där en reporter och en eller flera gäster hörs.  

5.1.6 Humoristiskt innehåll 

I detta segment berättar programledare antingen något humoristiskt eller presenterar musik 

och bakgrunden till en humoristisk låt som ej är kopplade till programmets ämne.  

5.1.7 Jingel eller intro/outro 

I detta segment återfinns intro/outro och jinglar som är en del av programmen. 

5.1.8 Ljudillustration  

I detta segment är de ljud som inte är en del av ett inslag och som inte är musik eller djurljud 

samlade. Oftast är innehållet i detta segment ljudövergångar mellan delar av programmen, ett 

antal klipp innehåller tal men inte sång. 

5.1.9 Musik 

I detta segment har all musik, med eller utan sång, samlats. Skillnaden från 

ljudillustrationerna är att musiken antingen hörs under längre tid eller att de korta klippen 

innehåller sång. 

5.1.10 Intervju/diskussion eller svar över telefon 

I detta segment återfinns samtliga kommentarer, diskussioner och intervjuer som är gjorda 

med en eller flera personer över telefon. 
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5.1.11 Djurljud 

I detta segment har alla ljudklipp med djurljud samlats. 

5.2 Samtalsanalys 

Samtalsanalys eller conversation analysis (CA) på engelska är en metod som används för att 

hitta samband och mönster i det material som undersöks, radioprogram i detta fallet, och 

därigenom kunna dra slutsatser byggt på dessa (Norrby 2014, s. 35). I denna uppsats kommer 

jag att använda ordet samtalsanalys när jag talar om eller refererar till denna metod. 

Utgångspunkten i samtalsanalys är det material eller samtal som finns eller samlats in, detta 

lyssnas igenom ett antal gånger, en samtalsprofil skapas, materialet transkriberas och sedan 

analyseras innehållet (Norrby 2014). Dessa radioprogram är en typ av samtal som delvis är 

strukturerade och förberedda vilket gör att de faller in under det som kan kallas för “tillämpad 

CA”, offentliga samtal av olika slag (Norrby 2014, s. 37). I analysen kan då fokus ligga på att “få 

syn på de mönster och praktiker som utmärker institutionen” (Norrby 2014, s. 38). I detta 

fallet kan det gälla programmen som är en del av studien men även SR eller kanalen P1. 

Att använda CA som metod kan innefatta ett arbete som är detaljerat och inriktat på helheten 

och alla delar i ett samtal vilket gör att ett samtal kan ta flera veckor att analysera (Norrby 

2014, s. 36). CA som metod är valt för att komplettera segmenteringen. I analysen kommer 

därför fokus att ligga på att notera vissa delar i samtalen. Transkriberingen har även den 

anpassats och presenteras i en version där de för studien utvalda delarna är markerade. I 

samtliga avsnitt som har transkriberats för att kunna genomföra samtalsanalysen finns det ett 

antal delar som medvetet har uteslutits och inte transkriberats. Detta då de ej anses ha 

inverkan på resultatet eller ej ansetts vara en del av samtalet som analyseras. Dessa är bland 

annat ljudillustrationer, programbeskrivningar, jingel och intro/outro. 

Några delar av samtalen kommer att vara i fokus vid samtalsanalysen, detta för att i analysen 

kunna söka samband och mönster mellan de reguljära radioprogrammen och deras 

poddversioner. 

5.2.1 Ämnesväxlare 

Ämnesväxlare så som “apropå det du sa tidigare” som till exempel kan användas för att knyta 

an till tidigare diskussioner eller skapa en tydligare länk som inte annars hade varit så klar. En 

förutsättning för ett byte av ämne är att föregående ämne avslutats, såvida det inte är 
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introduktion av samtalets allra första ämne eller avvikelser inom ämnet (Norrby 2014, s. 192). 

Ämnesväxlare har i arbetet med denna uppsats markerats med följande tecken i text: @. 

5.2.2 Uppbackningar 

Fokus ligger här på när deltagare i samtalet släpper ur sig ord som kan tolkas av den talande 

som stöttande och ett tecken på att denne ska fortsätta. Kan till exempel vara “hm, mm, ja, hja” 

(Norrby 2014, s. 166). Orden bör signalera att den som talar kan fortsätta, så kallade 

“fortsättningssignaler” (Norrby 2014, s. 167). För att definiera något som uppbackning ska det 

inte vara en för lång paus eller tystnad mellan det som sägs och uppbackningen (Norrby 2014, 

s. 170). Uppbackningar har i arbetet med denna uppsats markerats med följande tecken i text: 

+. 

5.2.3 Pauser 

Här är målet att notera vilken typ av pauser som förekommer och hur ofta de gör det: 

Samtalsuppehåll, typen av tystnad när ingen vill ha turen och pausen bör vara flera sekunder 

lång (Norrby 2014, s. 128 & 129). Samtalsuppehåll har i arbetet med denna uppsats markerats 

med följande tecken i text: #. 

Reaktionspaus, tystnad som uppstår innan nästa talare börjat tala. Ofta kortvarig, runt en 

sekund (Norrby 2014, s. 129). Reaktionspaus har i arbetet med denna uppsats markerats med 

följande tecken i text: *. 

Paus, tystnad som uppstår under talarens tur, när tystnad uppstår och föregående talare 

fortsätter att tala eller när respons dröjer längre än en reaktionspaus (Norrby 2014, s. 129 & 

130). Paus har i arbetet med denna uppsats markerats med följande tecken i text: ~. 

5.2.4 Samtalsstilar 

Fokus här kommer att ligga på om samtalsdeltagare har inlevelse, drama och om de förställer 

sin röst på något vis. Till skillnad från övriga delar av samtalsanalysen är bedömningen av 

vilken samtalsstil som förekommer i avsnitten mer subjektivt och innebär en individuell 

bedömning. Denna bedömning underbyggs av att ett antal delar som kan räknas till respektive 

samtalsstil räknats med och presenteras.  

Närhets- och engagemangsstilen, hur talaren knyter an till lyssnaren och skapar närhet, 

solidaritet, delaktighet och intimitet med denne. Detta kan till exempel vara komplimanger, att 
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överdriva intresset, sympatin eller uppskattningen, eller att skapa “vi-känsla” genom till 

exempel en speciell jargong, slang eller liknande. Detta är vanligare mellan vänner och de som 

är bekväma med varandra (Norrby 2014, s. 232). 

Respekt- och hänsynsstilen, när talarna låter varandra tala till punkt och det finns längre 

pauser. Vanligare när deltagarna inte riktigt känner varandra eller är bekväma med varandra 

(Norrby 2014, s. 232). 

Utöver de ovan nämnda markeringarna är det i transkriberingarna markerat när avbrott sker i 

samtalen. Även när en person skrikit eller sagt något på ett dramatiskt eller högljutt sätt är 

markerat. Detta för att kunna bidra till analysen kring vilken samtalsstil som avsnitten har. 

Avbrott är antingen markerat vid en uppbackning, då med ett bindestreck (-) i meningen som 

avbryts, eller vid reella avbrott som då markerats med bindestreck i meningen som avbryts och 

när den talaren återtar samtalsturen, den vars tur det är och som talar för tillfället, igen 

(Norrby 2014). När en person skrikit, talat högljutt eller sagt något dramatiskt är det markerat 

genom att det som sagts transkriberats i versaler. 

5.3 Urval 

Programmen Naturmorgon och Så funkar det har till denna studie valts ut då de, vid 

genomförandet av denna studie, var de enda av SRs program som även hade poddversioner 

med liknande innehåll och samma programledare. 

Då tiden för att genomföra studien och skriva denna uppsats varit begränsad har fokus i 

urvalet legat på att få ett så representativt material som möjligt att analysera. För att kunna 

göra detta har ett “strategiskt urval” gjorts, denna urvalstyp har valts ut för att materialet bäst 

ska kunna gå i linje med syftet och besvara frågeställningarna i studien (Alvehus 2013, s. 67). 

Främst har det gällt att säkerställa att poddarna och avsnitten i reguljär radio har samma 

programledare. Samtliga 16 avsnitt som är en del i denna studie går att finna listade i 

bilagorna. 

Först och främst har tidsperioden satts till 2017. De två sista av Så funkar dets införpoddar och 

de två första efterpoddarna under 2017 valdes därefter ut. Därtill har, av de avsnitt som sänds i 

reguljär radio, avsnitt 1 och 2 samt 9 och 10 två av Så funkar det valts ut. Detssa fyra avsnitt är 

precis efter införpoddarna och precis innan efterpoddarna. 

Då olika avsnitt av Naturmorgon har olika programledare har urvalet av podden Livet enligt 

Naturmorgon gjorts först och därefter har urvalet av avsnitten i reguljär radio gjorts. Detta då 
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urvalet ska innehålla avsnitt där lyssnaren i så stor utsträckning som möjligt hör samma 

programledare, vilket är fallet i Så funkar det. I de två första avsnitten av Livet enligt 

Naturmorgon är Mats Ottosson programledare, dessa två avsnitt har valts ut och därefter de 

två första avsnitten av Naturmorgon under 2017 där Mats Ottosson är programledare. Efter 

detta har de två sista avsnitten av Livet enligt Naturmorgon under 2017 valts ut och där är 

Jenny Berntson Djurvall programledare och reporter vilket lett till att de två sista avsnitten av 

Naturmorgon under 2017 där Jenny Berntson Djurvall är programledare sedan valts ut.  

Samtalsanalys som görs på hela samtal och från grunden kan, som jag varit inne på tidigare 

(sidan 17), ta veckor att genomföra. Då jag i denna uppsats dessutom använder mig av två olika 

metoder har jag valt ut delar av avsnitten. De delar som är transkriberade har gjorts från 

starten av varje avsnitt och fram tills slutet av en diskussion eller ett samtal ungefär tio 

minuter in i avsnitten. I samtalsanalysen ingår den första införpodden av Så funkar det 

tillsammans med det första avsnittet som sändes i reguljär radio. Även det första avsnittet av 

Naturmorgon som är en del av denna studie valdes ut och likaså det första och sista avsnittet 

av Livet enligt Naturmorgon under 2017 för att få ihop cirka tio minuters material. Varje tio 

minuter transkriberat material har bedömts kunna ge en god insikt i det samtal som förs under 

ett helt avsnitt. Då transkriberingen för samtalsanalysen tog upp emot tre timmar per tio 

minuter var en avgränsning i tid nödvändig för att kunna genomföra studien under den avsatta 

tiden. 

5.4 Metodreflektion 

Segmenteringen innebar en viss frihet då metoden främst använts för att analysera film 

tidigare. Genom att skapa en grund från litteraturen och sedan addera egna parametrar i linje 

med studien blev jag inte låst att undersöka segment som inte var av nytta för studien. Dock 

innebar detta att jag kan ha missat något segment som jag ej bedömt som viktigt. De tre 

forskningsfrågorna som ställs i denna uppsats har var och en olika abstraktionsnivå vilket, 

tillsammans med främst samtalsanalysen som metod, gjort att vissa delar av analyserna blir 

subjektiva. Då detta har varit ofrånkomligt har ambitionen varit att vara transparent vid 

presentation av metoder, urval och samtlig empiri så att läsaren av denna uppsats ska få så 

goda förutsättningar som möjligt för att kunna bedöma arbetet som gjorts. En 

samarbetspartner och ett till par ögon att se över arbetet med hade säkerligen kunnat bidra till 

än mer trygghet i den analys och de slutsatser som presenteras i denna uppsats. Subjektivitet 
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och dess effekter på empirin och därigenom resultaten är en av de mest svårhanterliga 

aspekterna av denna studie, det går ej att förbise. 

Om segmentering som metod använts flitigare i tidigare forskning hade troligen min 

personliga bedömning kring val av segment haft en mindre påverkan på empirin då jag haft en 

grund att stå på. Med detta sagt går denna studie inte i fotspåren redan upptrampade av 

forskare sedan tidigare utan den är i allra högsta grad ute på sin jungfrufärd. Detta har 

inneburit en frihet gällande upplägg av arbetet med metoderna men då även en brist på ett 

ramverk eller stöd av tidigare forskning.  

I samtalsanalysen har jag utgått från litteratur som tydligt beskriver metodens genomförande 

och dess upplägg. Jag har medvetet, på grund av tidsbrist som nämnt tidigare, gjort ett urval 

som ej innehåller allt material som är en del av segmenteringen. Att göra en första 

transkribering och få ner samtligt som sägs under de tio minuterna tog cirka en och en halv 

timme, efter det följde ungefär lika mycket tid för att notera samtliga delar som valts ut för att 

analyseras. För att verkligen kunna få en god överblick av samtalen som fördes i avsnitten 

kunde fler aspekter noterats och analyserats men även här krävdes det avgränsningar på grund 

av tidsbrist.  Om samtalsanalysen hade innehållit samtliga avsnitt i sin helhet hade det tillfört 

mer till empirin vilket med största sannolikhet inneburit att resultaten och därmed även 

slutsatserna blivit än mer trovärdiga. 

 

6. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer de vanligast förekommande segmenten i respektive avsnitt att 

lyftas upp, likaså de delar från samtalsanalysen som är mest förekommande och av intresse för 

att kunna besvara forskningsfrågorna. Utöver det har jag även funnit det av intresse att ta med 

de delar som finns i vissa avsnitt men helt saknas i andra, även avsaknad av något kan vara ett 

resultat i detta fallet. Under resultat kommer relevanta delar av empirin att redovisas, all 

insamlad empiri går att ta del av i bilagorna. I analysen kommer jag att ta upp samband, 

likheter, skillnader och annat av intresse för att besvara denna studies forskningsfrågor.  

6.1 Resultat av segmentering  

Samtliga avsnitt som har segmenterats har en rad likheter vilka till stor del har att göra med att 

viss information måste vara en del av en podd eller program i reguljär radio för att lyssnare ska 
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veta vad det är de lyssnar på. I denna presentation av resultat har segmenten information om 

programmet och dess innehåll och jingel eller intro/outro räknats som en naturlig del av 

avsnitten och dessa segment tas inte upp alls i resultaten om det inte visat sig att de fått mer 

tid än snittet i något eller några avsnitt. De resultat som presenteras nedan är de segment som 

får mest tid samt de segment som sticker ut i det avseendet att de får mer plats eller helt 

saknas i jämförelsen mellan poddversioner och avsnitt för reguljär radio. Detta innebär även 

att vissa segment, så som inslag, vid ett antal tillfällen har slagits samman vid presentationen 

av resultaten. Detta gäller även i de figurer som är en del av den visuella resultatpresentationen 

vid varje underrubrik. Figurerna innehåller en presentation av de segment som återfinns 

avsnitten, för exakta siffror och procentsatser se bilagor.  

6.1.1 Så funkar det, poddversion 

Segmenteringen av Så funkar dets införpoddar (se figur 1), som båda är runt 30 minuter långa, 

visar att majoriteten av avsnittens tid, cirka 77 procent, går åt till att programledare och/eller 

gäster berättar fakta och diskuterar lyssnarfrågor. Det som sticker ut för båda införpoddarna är 

att det i båda läggs tid på att programledaren berättar något personligt, i ett avsnitten läggs 

nästan 13 procent av tiden åt detta. Något som helt saknas i båda införpoddarna är segmentet 

humoristiskt innehåll. Införpoddarna saknar helt intervju/diskussion eller svar över telefon. I 

övrigt är det inget segment som sticker ut på något vis, de segment som finns i reguljära 

radioversionerna av Så funkar det återfinns även här. 

När det gäller Så funkar dets efterpoddar (se figur 1), varav ett är 40 minuter långt och det 

andra 33 minuter långt, går det även där att se att det läggs tid på att programledare berättar 

något personligt, drygt 12 procent av tiden i de båda efterpoddarna ägnas åt detta. Även här 

läggs mest tid, 75 procent, på att programledare och/eller gäster berättar fakta och diskuterar 

lyssnarfrågor. Totalt läggs mindre än 2 procent av tiden på intervju/diskussion eller svar över 

telefon. Inte heller i efterpoddarna finns segmentet humoristiskt innehåll. 
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Figur 1: De segment som är en del av Så funkar dets inför- och efterpoddar. 

6.1.2 Så funkar det, avsnitt i reguljär radio 

Segmenteringen av Så funkar dets avsnitt i reguljär radio (se figur 2), varar alla fyra landar på 

30 minuter per avsnitt, uppvisar ett antal skillnader från poddversionerna. Först och främst 

innehåller avsnittet fler segment. Jämfört med poddarna läggs mindre tid, ungefär 40 procent 

av all tid i reguljär radio, på att programledare och/eller gäster berättar fakta och diskuterar 

lyssnarfrågor. I dess avsnitt har intervju/diskussion eller svar över telefon fått ta plats, cirka 32 

procent av tiden i avsnitten återfinns i detta segment. Något som sticker ut och är en tydlig 

skillnad mellan avsnitten i reguljär radio och poddarna är att det läggs lite tid på att 

programledare berättar något personligt. I avsnitten i reguljär radio är detta segmentet nästan 

helt uteslutet, det återfinns under 0,4 procent av den totala tiden. Utöver detta sticker två 

andra segment ut, humoristiskt innehåll som ej återfinns i poddarna får cirka 6 procent av 

tiden och musik får mer plats med dryga 10 procent av den totala tiden.  
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Figur 2: De segment som är en del av Så funkar dets avnitt i reguljär radio. 

6.1.3 Livet enligt Naturmorgon, poddar 

Segmenteringen av poddarna Livet enligt Naturmorgon (se figur 3), vilka skiftar i tid men 

totalt landar de sammanlagt på cirka 30 minuter, har visat att två segment får allra mest tid. 

Dessa segment är programledare och/eller gäster berättar fakta och diskuterar lyssnarfrågor 

som får 47 procent av tiden och inslag med reporter och gäst/er som får 40 procent av tiden. 

Av de andra segmenten som är en del av poddarna är det bara ett segment som sticker ut 

nämligen djurljud som får en del av kakan med 0,2 procent av tiden.  
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Figur 3: De segment som är en del av Livet enligt Naturmorgons poddar. 

6.1.4 Naturmorgon, avsnitt i reguljär radio 

Segmenteringen av samtliga avsnitt av Naturmorgon (se figur 4), vilka alla är 90 minuter 

vardera, har gett ett resultat som visar på mer bredd i innehåll än vad som återfanns i Livet 

enligt Naturmorgon. Tre typer av segment tar mest plats, programledare och/eller gäster 

berättar fakta och diskuterar lyssnarfrågor ges 28 procent, inslag med reporter och gäst/er ges 

25 procent och intervju/diskussion eller svar över telefon ges 29 procent av programtiden. 

Efter dessa segment är det information om programmet och dess innehåll som ges 11 procent 

av den totala programtiden. I Naturmorgon får inslag med reporter runt 2 procent av 

programtiden. 
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Figur 4: De segment som är en del av Livet enligt Naturmorgons avsnitt i reguljär radio. 

6.2 Analys av resultatet från segmenteringen 

Som nämnt under metoddelen (sidan 16 & 17) har huvudsyftet med segmenteringen varit att 

samla in empiri som ska bidra till att svara på studiens första forskningsfråga “Vilket innehåll 

finns och vad är dess tidsfördelning i Så funkar dets inför- och efterpoddar samt podden Livet 

enligt Naturmorgon jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon vilka är 

producerade för reguljär radio?”. I analysen kommer samtliga poddversioner att tas upp som 

en helhet och ej separat, likaså avsnitt i reguljär radio.  

Resultaten av segmenteringen av poddversionerna visar att tid läggs på att programledare 

berättar något personligt vilket tydligt anknyter till fokus på personifiering som Strömbäck 

(2014) lyfter upp som en del av medielogiken. Enskilda segment får, i jämförelse med avsnitt i 

reguljär radio, mer tid och gäster eller lyssnare hörs mindre av tiden i poddarna. Detta kan 

vara ett led i att programledarna känner sin publik men att de fortsatt måste hålla sig inom 

specifika “spelregler” som innefattas i skapandet av medieinnehåll (Asp 2014, s. 259), de lägger 

mer tid på det som kan gå hem hos lyssnare men vissa segment som kan ses som en grund 

återfinns alltid i poddarna. I poddarna går det att ha olika segment som får ta plats och en del 

fokus kan läggas på intresset publiken kan ha för innehållet, det som väljs ut behöver inte alltid 

vara det lyssnarna lär sig mest av utan så länge innehållet underhåller lyssnarna, gör att de 
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fördriver tiden och ger dem något att tala med andra om uppfyller det många av kraven 

lyssnare kan ha på en podd (McClung & Johnson 2010). Poddarna som är en del av denna 

studie kan med sin anknytning till program i reguljär radio nå ut till i princip samma lyssnare 

och beröra aktuella ämnen, detta till skillnad från poddar som saknar denna anknytning till 

program i reguljär radio och inte har sr.se som plattform (Carlsson 2013). 

En podd behöver, enligt Berry (2016), inte vara lika strikt i sin utformning vilket kan leda till 

att lyssnare bland annat kan vara mer uppmärksamma på det som berättas. Poddarna 

innehåller som sagt mer tid för programledare att ta plats och dessutom vissa speciella 

segment som inte återfinns i avsnitten som sänts i reguljär radio vilket gör att poddarnas 

innehåll, likt vad Hermida (2009, s. 280) funnit, att bloggandet inom public service-bolaget 

BBC var, mer “personligt” och med en mer “informell ton”. Avsnitt i reguljär radio har i större 

utsträckning återkommande inslag och segment som får ungefär lika mycket tid i varje avsnitt 

vilket tydligt följer formregler kring struktur och format (Asp 2014).  

Längden på poddarna skiftar vilket är tvärtemot vad alla avsnitt i reguljär radio gör, avsnitten i 

reguljär radio kan anses följa tydliga formregler rörande bland annat innehållslängd, format 

och komposition (Asp 2014) medan poddarna skiljer sig åt på dessa punkter. Dock bör det 

tilläggas att samtliga poddar har anknytningar och likheter med avsnitten i reguljär radio vilket 

även Cwynar (2015) tidigare visat är fallet inom ett public service bolag i Kanada. Lyssnare 

som känner igen sig i poddar tycker att podden är “fängslande och intresseväckande”, något 

som gör att för stora förändringar inte finns på kartan och poddarna måste därför delvis 

anpassa sig efter upplägget som finns i avsnitten i reguljär radio (Wallin 2015, s. 31).  

Sammantaget är de delar som särskiljer poddversionerna från avsnitten i reguljär radio skapat 

tillsammans med eller för lyssnare, så som att deras frågor styr programmet eller innehållet är 

riktat mer mot att lära dem nya kunskaper, samtidigt som personifiering är mer framträdande 

i poddversionerna. Allt detta är i linje med den riktning som Picha Edwardsson (2015) hävdade 

att framtidens medieinnehåll skulle ta. 

6.3 Resultat av samtalsanalys  

De resultat som presenteras nedan är de för studien utvalda delar av samtalsanalysen som är 

mest förekommande och de som utmärker sig genom att de är ständigt återkommande eller 

helt saknas i jämförelsen mellan poddversioner och avsnitt för reguljär radio. Varje resultatdel 

kommer att inledas med en övergripande sammanfattning av samtalet och en beskrivning 

kring vilken samtalsstil som samtalet har. Därefter kommer resultat som uppvisar varför den 



30 

samtalsstilen råder i just det samtalet. Utöver de delar som samtalet innehåller har även de 

delar som ej förekommer i samtalen bidragit i bedömningen kring vilken samtalsstil som 

förekommer. Detta då till exempel färre skratt, avbrott och högljudda röster har en tydlig 

inverkan på vilken samtalsstil som förekommer.  

6.3.1 Så funkar det, poddversion 

Detta samtal är rakt igenom präglat av närhets- och engagemangsstilen (sidan 21), det 

innehåller genomgående mycket uppbackningar, höjda röster, dramatiska utspel, skratt och 

avbrott. Utöver detta håller sig programledarna till i princip samma ämne, som dessutom är en 

lång avvikelse från huvudämnet och lyssnarfrågan, under hela samtalet. När ämnet diskuteras 

så är det tydligt att programledarna talar till varandra och uppmanar lyssnare att själva delta 

och testa det som programledarna gör. Det som kännetecknar respekt- och hänsynsstilen 

(sidan 21) lyser till stor del med sin frånvaro, programledarna pratar i munnen på varandra 

och det förekommer i princip inga pauser alls. 

Samtalsanalysen av Så funkar dets införpodd har visat att det blir 9 avbrott under samtalets 

gång. Markeringen för avbrott är ett bindestreck (-) i slutet av en rad och i början av raden då 

samtalsturen, den som talar för tillfället (sidan 22), återtas av samma talare. Avsnittet inleds 

med ett avbrott direkt (exempel 1) när Måns Nilsson, M i transkriberingen, avbryter Anders 

Johansson, A i transkriberingen, på andra raden.  

A: Jag kan berätta- 

M: AHHHH. 

A: -en rolig sak med min kollega det är att ibland när man sitter och jobbar så kan det 

vara så att Måns mitt i ett samtal bara sitter och blundar och då brukar Måns säga till 

mig så här “jag vilar ett sinne”. 

M: Jag kan bli liksom överstimulerad. 

A: Ja men det är jättesvårt att prata med någon som blundar tycker jag- 

M: Du pratar ju till mina öron. 

A: Ah nu gör vi det här avsnittet. 

M: Nu gör vi det. 

Exempel 1: Utdrag från transkriberingen av Så funkar dets införpodd avsnitt 4. 

Utöver denna form av avbrott förekommer även tydliga och högljudda skratt som några gånger 

avbryter talaren. Tydliga skratt förekommer totalt 15 gånger i samtalet och 7 gånger höjer 

någon rösten eller säger något med dramatisk röst. 
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Detta samtal innehåller 65 uppbackningar, dessa är markerade med ett plustecken (+) i 

transkriberingen. I vissa delar av samtalet förekommer de i princip på rad så som 

nedanstående exempel visar. 

M: Än. Och i brist på en så här objektiv sanning- 

A: + Mhm. 

M: Så klurar jag på vad folk uppfattar som den grönsakigaste grönsaken- 

A: + Ah. 

M: Och den rotfruktigaste rotfrukten. 

A: + Mhm. 

Exempel 2: Utdrag från transkriberingen av Så funkar dets införpodd avsnitt 4. 

I detta samtal förekommer även 3 längre pauser som uppstått under talarens tur och 

programledarna växlar ämne 1 gång under samtalet.  

6.3.2 Så funkar det, avsnitt i reguljär radio 

Jämförelsevis innehåller detta samtal inte lika många uppbackningar som poddversionen även 

om de fortsatt är vanligt förekommande. Antalet avbrott är även de färre, likaså dramatiska 

utspel och skratt. Fortsatt är dock tonen i samtalet vänskaplig och deltagarna byter samtalstur, 

den som talar, ofta. Det är skillnad när andra personer förutom programledarna är en del av 

samtalet för då förekommer färre avbrott och tydligare byte av samtalstur och utöver det 

förekommer pauser oftare. Samtalet innehåller som sagt många uppbackningar och fortsatt 

skratt och dramatiska utspel, så samtalsstilen bör räknas som närhets- och engagemangsstilen. 

Efter genomförd samtalsanalys av avsnitt 1 av Så funkar det är resultatet att samtalet 

innehåller 3 avbrott. Till skillnad från poddversionen innehåller samtalet 4 ämnesväxlare som i 

transkriberingen är markerade med följande tecken: @. I detta samtal är det oftast när 

programledarna ska gå över till eller återgå till att svara på en lyssnarfråga som det sker en 

ämnesväxling som exempel 3 här nedan visar. Måns Nilsson är fortsatt M och Anders 

Johansson A i transkriberingen. 

M: @ Det här var en parentes, vi har fått en fråga om mynt- 

A: + Aha. 

M: och det var Josef i Uddevalla som har e-postat oss, så här skriver han, hur mycket 

kostar det att tillverka en enkrona- 

Exempel 3: Utdrag från transkriberingen av Så funkar det avsnitt 1 i reguljär radio. 
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Totalt innehåller samtalet 33 uppbackningar, 4 skratt och vid 5 tillfället dramatiska utspel. 

Skratt är utskrivet i versaler i transkriptionen och vid dramatiska utspel är de orden som 

uttalas högljutt, ordet allt i detta fallet, även de skrivna i versaler som kan ses i exempel 4. 

A: Jaaah.  

SKRATT.  

A: Han borde vara på sedlar, det tycker jag. 

M: ALLT det här tillsammans är inte det en livsgärning- 

A: Joohoo. 

M: -som ligger väl i klass med Greta Garbos livsverk. 

Exempel 4: Utdrag från transkriberingen av Så funkar det avsnitt 1 i reguljär radio. 

Detta samtal innehåller även alla tre olika former av pauser som är en del av samtalsanalysen i 

denna uppsats, 3 reaktionspauser (sidan 21), 2 samtalsuppehåll (sidan 21) och 2 pauser (sidan 

21) innehöll samtalet. I exempel 5 återfinns ett samtalsuppehåll. Måns Nilsson, M i 

transkriberingen, och Leif Jakobsson, L i transkriberingen, är med i samtalet. 

M: Hej Leif. Vad kostar det att tillverka en enkrona? 

~ PAUS i cirka 3 sekunder 

L: Den nya sorten? 

M: Ja, det antar jag, ja, men ni har ju precis beställt eller köpt in en massa mynt? 

L: Ja ja visst, jo men alltså det kostar, jag ska bara ge dig ett exakt pris, den kostar 

cirka tjugo öre, men jasså du jag måste veta ett exakt belopp då kanske, kan du vänta 

en sekund bara. 

M: Ja. 

# PAUS i cirka 25 sekunder 

L: Hallå 

M: Hej. 

L: Ja det är ja femton öre, ungefär femton öre 

Exempel 5: Utdrag från transkriberingen av Så funkar det avsnitt 1 i reguljär radio. 

6.3.3 Livet enligt Naturmorgon, fågelsånglektion #1 & strandfynd #6 

Upplägget i de två poddarna är olika, i fågelsånglektionen är det bara programledare som hörs 

och i strandfynd är det inslag med programledare och gäst, vilket gör att de delvis kommer att 

separeras vid presentation av resultat. Dessa två avsnitt är 5 respektive 8 minuter långa vilket 

skiljer sig en aning från de tio minuter som analyserats i resterande avsnitt där alla 

samtalsanalyser utgått ifrån de samtal som förs under cirka 10 minuter i början av varje 
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avsnitt. Dock innehåller de djurdjud och längre pauser vilket gör att den totala tiden som 

analyserats är i princip densamma. 

Avsnittet fågelsånglektion är i princip ett samtal där programledaren får berätta för lyssnaren 

om ett specifikt ämne förutom att lyssnarens uppbackningar saknas. Avsnittet har inslag av 

både närhets- och engagemangsstilen, så som personligt tilltal och fokus på att lyssnaren ska 

lära sig mer om ämnet, och respekt- och hänsynsstilen på så sätt att det inte finns några 

avbrott alls, allt beskrivs tydligt och programledaren talar till punkt.  

Avsnittet strandfynd är ett samtal mellan programledare och gäst men med beskrivande inslag 

för lyssnaren. Detta avsnitt är även det en blandning av de båda samtalsstilarna, få avbrott 

förekommer och det finns ett antal pauser vilket är i linje med respekt- och hänsynsstilen men 

samtidigt är uppbackningar närvarande och upplevelsen är att målet med avsnittet är att tala 

till lyssnaren som ska lära sig och vilja lära sig mer om ämnet vilket är mer i linje med närhets- 

och engagemangs-stilen. 

Avsnittet fågelsånglektion innehåller, förutom det som är en del av samtalsstilarna ovan, inte 

några av de delar som i övrigt noterats som en del av samtalsanalysen. I avsnittet strandfynd 

finns det 2 avbrott och 15 uppbackningar. Det innehåller inga skratt eller dramatiska utspel. 

Totalt förekommer det 4 pauser varav 1 är samtalsuppehåll, 2 är reaktionspauser och 1 är en 

paus. Ett exempel på en paus som i transkriberingen markerats med följande tecken: ~ är när 

deltagarna i samtalet inte riktigt vet vem som ska ta samtalsturen. Pausen är alltså längre än en 

reaktionspaus. Jenny Berntson Djurvall, J i transkriberingen, och Kristin Appelqvist, K i 

transkriberingen, återfinns i exempel 6 här nedan. 

K: Ja så här på sensommaren så har den ganska mycket påväxt också, det är kiselalger 

och lite mer så här fintrådiga alger som sitter på, dom kan man ju bara ta bort om man 

ska äta. 

J: + Mhm. 

~ PAUS i cirka 3 sekunder. 

J: Och där var det en knöltång också va, nej sågtång är det där. 

K: Sågtång är det. 

Exempel 6: Utdrag från transkriberingen av Livet enligt Naturmorgon strandfynd #6. 

Utöver dessa delar förekommer det även 2 ämnesväxlare i samtalet. 
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6.3.4 Naturmorgon, 21 januari i reguljär radio 

Avsnittet skiljer sig från poddarna på ett antal punkter. Det är färre pauser men fler avbrott, 

uppbackningar och ämnesväxlingar. Programledaren bjuder in en lyssnare i avsnittet och 

tonen bidrar i stora drag till att skapa en närhet, igenkännlighet och trygghet i samtalet. 

Samtalet innehåller skratt och liknar mer en dialog hos de som är bekväma med varandra, 

inslag av uppskattning och intresse gör att närhets- och engagemangsstilen blir den mest 

framträdande samtalsstilen. 

Totalt förekommer 4 avbrott och 5 skratt i samtalet men inga dramatiska utspel. Sammanlagt 

18 uppbackningar och 5 ämnesväxlare återfinns i samtalet. Slutligen innehåller samtalet 1 

reaktionspaus som i transkriptionen markerats med en asterisk (*) vilket kan ses i 

nedanstående exempel. En reaktionspaus kan ses i samtalet (exempel 7) där Mats Ottosson, 

MO i transkriberingen, och Jenny Berntson Djurvall, J i transkriberingen, deltar. 

MO: Godmorgon där ute och välkomna till Naturmorgon i P1, jag som står här i 

studion i Växjö jag heter Mats Ottosson. 

* PAUS i någon sekund 

J: Mhhm, och jag heter Jenny Berntson Djurvall och jag är i Upplands Väsby. 

Exempel 7: Utdrag från transkriberingen av Naturmorgons avsnitt från 21 januari. 

6.4 Analys av resultatet från samtalsanalysen  

Samtalsanalysens fokus har varit att få en inblick i vad samtalen i de olika avsnitten innehöll 

och vilka skillnader, likheter och samband som noterats mellan poddversioner och avsnitt i 

reguljär radio. Ett av målen med att använda samtalsanalys som metod var att kunna besvara 

studiens andra och tredje forskningsfråga “Hur inkluderas lyssnare i samtalet som förs i Så 

funkar dets inför- och efterpoddar samt podden Livet enligt Naturmorgon jämfört med 

programmen Så funkar det och Naturmorgon vilka är producerade för reguljär radio?” och 

“Vad kännetecknar programledarnas framtoning i Så funkar dets inför- och efterpoddar samt 

podden Livet enligt Naturmorgon jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon 

vilka är producerade för reguljär radio?”. Referenser till segmenteringen kommer även att 

förekomma i denna analys där resultaten går i linje med varandra. I analysen kommer samtliga 

poddversioner och avsnitt i reguljär radio att tas upp som en helhet och ej separat. 

Poddarna som varit en del av samtalsanalysen särskiljer sig från avsnitten i reguljär radio på 

ett antal punkter. I poddarna tilltalas lyssnarna sällan utan istället är det antingen en 
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programledare som talar eller så är en expert eller gäst den som tilltalas. Då poddarna 

generellt innehåller färre pauser och skratt eller uppbackningar är en tydlig del av de flesta kan 

poddarna ändå anses befinna sig inom närhets- och engagemangsstilen. Oavsett om 

programledarna direkt tilltalar lyssnare eller ej märks det tydligt att det som de talar om i 

poddarna är programledarna insatta i vilket är något som kan sägas karaktärisera poddar 

producerade för SR (Kvist & Poopuu Kjeilen 2017). Poddarna kan anses ha en mer personligt 

ton, inte nog med att programledarna talar om något personligt under längre tid av avsnitten 

(sidan 25) utan samtalen innehåller mycket uppbackningar, dramatiska utspel och avbrott. 

Jämfört med avsnitten i reguljär radio, som följer formreglerna genom att de har strukturer 

rörande främst innehållslängd, går poddarna sin egen väg när programledaren får ta mer plats, 

innehållet i poddarna är mindre informativt, fokuserar inte i samma utsträckning på fakta och 

de innehåller värderingar vilket tydligt bryter mot formreglerna (Asp 2014). Avsnitten i 

reguljär radio följer formreglerna och kan då anses befinna sig inom en kontext där 

programledare på ett tydligt sätt kan förmedla sitt budskap vilket är en grund inom 

dialogismen (Linell 2009). Skillnaden gentemot poddarna är framträdande på så vis att 

programledarna är de som får ta mest plats och hörs mest i poddarna. Spangardt, Ruth & 

Schramm (2016) har kommit fram till att programledare som är omtyckta bidrar till ökade 

interaktioner med kanalen eller programmet genom bland annat fler webbplatsbesök vilket är 

platsen där just dessa poddar återfinns. Både Så funkar det och Naturmorgon är beroende av 

att deras lyssnare interagerar med programledarna, främst genom att ringa och skickar in 

frågor vilket gör att de som leder programmen är av stor vikt för hur programmet tas emot av 

dess lyssnare. Podden spås överleva framöver men enligt Berry (2016) behöver de som skapar 

radio utnyttja nya trender för att skapa fler möjligheter att interagera med och fortsätta att 

utöka antalet lyssnare. Både Så funkar det och Naturmorgon har sin plats i reguljär radio men 

deras poddversioner finns tillgängliga för nedladdning för lyssnare som vill fördjupa sig i 

ämnen, lära sig mer eller följa med i utvecklingen av programmen och dess innehåll. Detta kan 

ses som ett led i att skapa fler möjligheter för lyssnarna att interagera med de som skapar 

radio, podden bidrar till nya sätt att behålla lyssnarnas intresse och engagera dem. Även om 

den som leder programmet håller en monolog är lyssnarna inkluderade genom att de 

behandlas som att de är i visuell kontakt med talaren, där för att kunna hälsas på och för att 

svara, vilket enligt Montgomery (1986) skapar en form av ömsesidighet mellan lyssnare och 

disk-jockeys. Detta kan återfinnas i de poddar där lyssnaren inte direkt tilltalas men ändå är 

den tilltänkta mottagaren av det som sägs, det är inte en direkt form av inkludering där 
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lyssnaren svarar men de behandlas fortsatt som att de är en del av programmet och i poddarna 

talas det till lyssnaren. 

Poddarna har, jämfört med avsnitten i reguljär radio, mer varierat upplägg och innehåll och 

samtalen har spridd karaktär. Bland annat återfinns det, främst i Så funkar det, delar av 

samtalet där programledarna är oense och den som ej talar, som inte har samtalsturen, följer 

artighetsprincipernan (Kuo 1994) i det avseendet att denne antingen är tyst, håller med eller 

tvekar att säga emot hela vägen fram tills denne personen ändrar sig och blir ense med den 

som har samtalsturen. Poddarna innehåller överlag färre pauser och samtalet flyter mer på i 

ett vilket tyder på en frihet att tala om det som faller dem in eller det som där och då anses vara 

av intresse. I dessa fallen blir resultatet att programledarna strävar efter att övertyga varandra, 

de frångår det som Asp (2014) och Linell (2009) definierar som tydlig kontext, formregler, 

normer och yrkesregler som annars i större utsträckning präglar avsnitten i reguljär radio. 

Interaktionen som Linell (2009) talar om blir en del av att skapa program för reguljär radio 

eller i poddversion för SR, det finns tilltänkta mottagare av tanke och kunskap som skapats i 

avsnitten. Talet är essentiellt för att kunna skapa radio, utan det blir det varken reguljär radio 

eller poddar, samtliga avsnitt i denna studie har givetvis innehållit tal men även olika former 

av semiotik för att, som Linell (2009) lyfter upp, kunna förmedla ett budskap. I alla avsnitt 

finns det till exempel med en jingel eller ett intro/outro som berättar vad avsnittet är för något. 

Majoriteten av alla avsnitt innehåller även ljudklipp som på ett eller annat sätt förmedlar till 

lyssnaren att det antingen är dags för något nytt att dyka upp eller att det är dags att spänna 

upp öronen för att lyssna på något specifikt. 

Sammanfattningsvis är samtalsstilen i samtliga avsnitt som är en del av denna studie främst i 

linje med närhets- och engagemangsstilen. I avsnitten i reguljär radio tilltalas eller nämns 

lyssnarna mer och de får en tydligare roll i samtalen. Samtalen i reguljär radio innehåller bland 

annat fler ämnesväxlare och har en tydligare kontext samtidigt som de följer formreglerna på 

ett annat sätt än vad som är fallet i poddarna. Poddarna är olika i upplägget, formen för 

samtalet, samtalsdeltagare och hur samtalen förs. Ibland är samtalen i poddarna informativa 

och riktade till lyssnaren men ofta kan samtalen handla om något personligt eller vara ett 

samtal programledare till programledare eller mellan programledare och gästen, vilka i det 

fallet är  “‘den andre’” eller i vissa fall talar programledaren till lyssnaren som då blir “‘den 

andre’” (Linell 2009, s. 7).  



37 

7. Slutsatser och diskussion 

Under denna rubrik kommer studiens slutsatser att presenteras. Studien och dess innehåll 

kommer sedan att diskuteras med syftet att insikter och tankar som uppkommit under arbetets 

gång ska delges läsaren av denna uppsats. Under rubriken diskussion kommer jag även att 

reflektera kring varför resultaten kan ha blivit som de blev och den inverkan de kan ha haft på 

uppsatsens slutsatser.  

7.1 Slutsatser 

Slutsatserna kommer att delas in efter var och en av de tre forskningsfrågor som ställts i denna 

studie. 

7.1.1 Vilket innehåll finns och vad är dess tidsfördelning i Så funkar 

dets inför- och efterpoddar samt podden Livet enligt Naturmorgon 

jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon vilka är 

producerade för reguljär radio? 

De poddar som är en del av denna studie innehåller mer personifiering, programledare tar mer 

plats och berättar mer om sig själva vilket innebär att lyssnare och gäster får mindre plats i 

poddarna. Poddarna är inte heller strikt anpassade efter samma strukturer, format och 

komposition som avsnitt i reguljär radio är vilket innebär att inslag som är återkommande i 

reguljär radio helt uteblir eller endast återfinns sporadiskt i poddarna. Poddarna är, jämfört 

med avsnitt i reguljär radio, alltså inte lika strukturerade kring innehåll, upplägg, vem som får 

höras och de har mer plats för programledaren, dennes person och berättelser.  

7.1.2 Hur inkluderas lyssnare i samtalet som förs i Så funkar dets 

inför- och efterpoddar samt podden Livet enligt Naturmorgon 

jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon vilka är 

producerade för reguljär radio? 

I poddarna som är en del av denna studie hörs lyssnarna mindre andel av tiden och färre 

gånger tilltalas lyssnaren direkt eller är den som samtalet riktar sig till. I programmen i 

reguljär radio som är en del av denna studie nämns och hörs lyssnare oftare, de får ta mer 

plats. Mer tid läggs på att besvara lyssnares frågor eller på att tala med lyssnare i reguljär radio 
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vilket är det främsta sättet som lyssnare inkluderas i samtalet som förs i reguljär radio. I 

poddarna kan innehållet vara riktat till lyssnarna men de nämns färre gånger och inkluderas 

inte direkt. Informationen som uppkommer i poddarna måste lyssnarna istället aktivt välja att 

ta till sig för att på så vis kunna inkluderas i kommande samtal eller skicka in frågor på det som 

tas upp till kommande poddar. 

7.1.3 Vad kännetecknar programledarnas framtoning i Så funkar dets 

inför- och efterpoddar samt podden Livet enligt Naturmorgon 

jämfört med programmen Så funkar det och Naturmorgon vilka är 

producerade för reguljär radio? 

Programledarna är mer intima, intensiva och personliga i de poddar som är en del av denna 

studie. Programledarna hörs mer av tiden då de i poddarna i större utsträckning talar om sig 

själv eller tilltalar varandra och gäster oftare än lyssnare. Att programledarna hörs och får ta 

mer plats i poddarna är ytterligare ett sätt att interagera med lyssnarna vilket skapar nya sätt 

att få dem engagerade och därmed behålla deras intresse för programmet. I poddarna följer 

programledarna inte samma grunder och strukturer som finns i de avsnitt i reguljär radio som 

är en del av studien vilket bidrar till att skapa en personifiering och en närhet samtidigt som 

programledarna upplevs vara lite friare gällande upplägg och poddarnas innehåll.  

7.2 Diskussion 

Arbetet med denna uppsats har i mångt och mycket varit en upptäcktsfärd, så fort valet föll på 

att fördjupa sig kring SR:s poddar och program i reguljär radio valde jag en smal väg att gå. 

Direkt vid starten av arbetet med denna studie gick det att hitta forskning kring poddar i olika 

slag och former men ofta gick forskningen inte i linje med det som denna studie önskade 

undersöka. Med detta i åtanke gick mycket fokus åt till att söka fram metoder och strukturera 

arbetet med dessa. En stor del av arbetet med denna studie har gått åt till att samla in empirin. 

Så här i efterhand har empirin till stor del bidragit till studiens slutsatser vilket är glädjande. 

Dock anser jag att en mer gedigen forskningsgrund i arbetet och mer tid att utöka framförallt 

samtalsanalysen hade kunnat leda till än djupare insikter och ett ökat antal slutsatser att 

addera till denna uppsats. Varför samtalen kan skifta så pass mycket i sin karaktär och sitt 

innehåll beroende på om det är i en podd eller i reguljär radio är något jag tänkt på under 

arbetets gång. Jag tror att de strukturer som återfinns i program som görs för reguljär radio 

kan tänjas på och tolkas friare i poddar vilket är en av anledningarna till att programledare får 
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mer plats, kan tala mer om personliga saker och inte behöva inkludera lyssnare i samtalet på 

samma sätt. Med detta sagt tror jag att de strukturer som finns i reguljär radio är något som 

styrs av de sändningstillstånd som SR arbetar efter. På vilket sätt deras poddar faller in under 

sändningstillståndet är något som är av intresse att undersöka vidare. Oavsett visar denna 

studies resultat att poddarnas innehåll inte lika strukturerat gällande upplägg och innehåll, en 

skillnad jag tror skulle återkomma om fler studier som jämför poddar och reguljär radio 

genomförs.       

En grundproblematik som har följt med under arbetets gång är det material varifrån urval 

kunde göras för studien. Sveriges Radio har i princip alla sina program tillgängliga på webben 

för lyssnare att ladda ner i poddversion. Dock var syftet med denna studie att undersöka 

program som finns i både reguljär radio och i poddversioner vilket begränsade materialet 

avsevärt. De program som är en del av denna studie ger en god inblick i SR:s utbud men för att 

än tydligare kunna klargöra vilka skillnader, likheter och samband som finns mellan SR:s 

poddar och program i reguljär radio behövs ett större urval, vilket i dagsläget saknas. De 

skillnader som finns mellan Så funkar det och Naturmorgon som program har gjort att det i 

denna uppsats har blivit svårt att tala övergripande om likheter och skillnader mellan avsnitt i 

reguljär radio och poddar. Detta är ett hinder som förhoppningsvis kan gå att eliminera 

framöver om SR får ett utökat utbud av program i reguljär radio som har anknytande 

poddversioner. Vidare är frågan om SR, genom att satsa på exklusiva poddar, kan anses 

fortsätta samma väg som de anlade grunden för redan 2005 (sidan 5), strävan efter att 

tillgängliggöra poddversioner av sina program? Detta är med empirin i denna studie svårt att 

besvara även om det är intressant att fundera kring. En följdfråga är om SR, likt public service-

bolaget NRK i Norge, har bra koll på trender (Sundet 2012). Är SR tillräckligt innovativa eller 

är liknelserna i programmen i reguljär radio och angränsande poddversionen för många, 

lockar SR ny publik eller kör de vidare i samma gamla spår? 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Forskningen om poddar och specifikt poddar gjorda för SR har många spännande luckor som 

kan fyllas. Något som hade varit givande för vidare forskning hade varit att fokusera med på en 

del av det som finns i denna studie, vilket innehåll som finns eller samtalet som förs. 

Segmenteringen hade kunnat utökas, fler segment skulle kunna utkristallisera sig och analysen 

hade därmed kunnat gynnas. Mer tid för att göra en fördjupad samtalsanalys hade verkligen 

kunnat uppvisa mindre, men ack så viktiga, skillnader mellan poddar och program i reguljär 
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radio. En större studie hade säkerligen kunnat ha med båda dessa metoder och utöka dem 

jämfört med vad som presenteras i denna uppsats, något jag gärna hade tagit del av. Något 

som även hade varit intressant att ta reda på mer om är huruvida SR i sina satsningar på 

exklusiva poddar lockar nya publik, vad publiken tycker om deras exklusiva poddar och om 

denna satsning kan anses fruktbar. 

Förhoppningsvis kan empirin, analyserna och slutsatserna som presenteras i denna studie 

påvisa samband och avvikelser som är värda att forska vidare kring. Främst anser jag att 

lyssnarens roll, hur mycket plats lyssnaren får och hur mycket fokus som läggs på lyssnaren är 

av intresse för fortsatt forskning. Detta då utan lyssnare kan inget program överleva särskilt 

länge, det behövs en kritisk massa av personer som lyssnar på ett program. Tillsammans med 

programledarens roll, hur denna förändras och vikten av programledaren i ett program är 

dessa två områden som har potential för framtida studier. 

Slutligen hoppas jag att du som tagit dig igenom hela denna uppsats kan lägga ifrån dig texten, 

säga att du lärt dig något och bära med dig den kunskapen vidare till andra. Bättre 

forskningsresultat än så kan jag inte hoppas på att få. 
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9. Bilagor 

Här nedan återfinns en lista på de totalt 16 avsnitt som är en del av denna studie samt ett 

exempel vardera på hur avsnitten delats in i segmenteringen och transkriberats till 

samtalsanalysen. 

9.1 Avsnitt som analyserats 

9.1.1 Så funkar det, inför- och efterpoddar 

Så funkar det införpodd avsnitt 4 

Så funkar det införpodd avsnitt 5 

Så funkar det efterpodd avsnitt 1 

Så funkar det efterpodd avsnitt 2 

9.1.2 Så funkar det, avsnitt i reguljär radio 

Så funkar det avsnitt 1 

Så funkar det avsnitt 2 

Så funkar det avsnitt 9 

Så funkar det avsnitt 10 

9.1.3 Naturmorgon, avsnitt i reguljär radio 

Naturmorgon 21 januari 2017 

Naturmorgon 28 januari 2017 

Naturmorgon 18 november 2017 

Naturmorgon 23 december 2017 

9.1.3 Livet enligt Naturmorgon, poddar 

Livet enligt Naturmorgon Fågelsånglektion #1 

Livet enligt Naturmorgon Fågelsånglektion #2 

Livet enligt Naturmorgon Strandfynd #5 

Livet enligt Naturmorgon Strandfynd #6 



47 

9.2 Segmentering 

Exemplet nedan visar hur segmenteringen sammanställts per avsnitt. 

9.2.1 Så funkar det införpodd  

Avsnitt 4, 29 minuter & 24 sekunder (1764 sekunder) 

 

Information om programmet och dess innehåll: 

1:03-1:25 

1:56-2.14 

29.00-29.17 

Total tid: 57 sekunder 

Procent av hela programmet: ca 3,2 procent 

 

Programledare berättar om något personligt: 

0:03-0:30 

Total tid: 27 sekunder 

Procent av hela programmet: ca 1,5 procent 

 

Programledare och/eller gäster berättar fakta och diskuterar lyssnarfrågor: 

1:26-1:55 

2.15-10.13 

10.21-15.45 

16.07-25.23 

25.45-28.59 

Total tid: 1549 sekunder 

Procent av hela programmet: ca 87,8 procent 

 

Inslag med reporter: 

Inslag med reporter och gäst/er 
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Humoristiskt innehåll: 

Jingel eller intro/outro: 

0:30-1:03 

Total tid: 33 sekunder 

Procent av hela programmet: ca 1,8 procent 

 

Ljudillustration: 

10.14-10.20 

14.21-14.24 

Total tid: 9 sekunder 

Procent av hela programmet: ca 0,5 procent 

 

Musik: 

15.46-16.06 

25.24-25.44 

Total tid: 40 sekunder 

Procent av hela programmet: ca 2,2 procent 

 

Intervju/diskussion eller svar över telefon: 

Djurljud: 
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9.3 Samtalsanalys 

Här nedan är ett exempel på hur avsnitten transkriberats för att kunna genomföra 

samtalsanalysen. 

9.3.1 Naturmorgon 21 januari 

I detta avsnitt hörs Mats Ottosson (MO i transkriberingen), Jenny Berntson Djurvall (J i 

transkriberingen), Bo Mossberg (BM i transkriberingen) och Gunilla Karlsson (G i 

transkriberingen).  

MO: Han kunde ha blivit professionell jazzklarinettist men han valde att ägna sitt yrkesliv åt 

att få notblomster och trumpetsvamp att svänga istället, konstnären Bo Mossberg, till 

praktverken “Den nordiska floran” och “Den nya nordiska floran” avbildar han 3250 växtarter 

och det räckte visst inte för nu ska det bli ännu fler nya arter till en ännu fetare uppföljare.  

MO: Godmorgon där ute och välkomna till Naturmorgon i P1, jag som står här i studion i Växjö 

jag heter Mats Ottosson. 

* PAUS i någon sekund 

J: Mhhm, och jag heter Jenny Berntson Djurvall och jag är i Upplands Väsby. 

MO: Så att det är du- 

J: Ehh, ja- 

M: så hur känns det att vara fältreporter plötsligt Jenny? Du brukar ju stå där jag står. 

J: Ahh, det är väldigt mysigt men jag har ju en mjukstartat kan man säga så att ja jag kommer 

inte göra så mycket i fält utan jag kommer vara vid bo Mossberg köksbord. 

MO: Ja så inomhus fältreporter. 

J: Jaahhaaa, det låter ju inte hardcore alls- 

MO: Men nu är du- 

J: Ja nu är jag faktiskt ute i, i villaområdet där Bo bor i, i Väsby- 

MO: + Mhm. 
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J: och det glittrar i asfalten och månen ser ut som en liten eka som håller på, jag vet inte om 

den är på väg upp eller ner men den är ju på sniskan- 

MO: Ja den är ju på väg ner jag såg den när jag var på väg till jobbet här också. 

J: + Ah. 

MO: Ah du ska hem till konstnären Bo Mossberg alltså, det ska bli väldigt spännande. 

J: Ja för det ska då handla, Mats om, som du sa den nya Nordiska floran ska få en ny upplaga 

med kanske femhundra arter till- 

MO: + Ojojoj. 

J: Bo, jag frågade nyss lite ofint, han fyller åttiotvå i sommar men han jobbar alltså fortfarande 

och du är jag tror att jag knacka på här nu. 

MO: Ja gör det, hoppas han är hemma. 

J: Mossberg står det på den gröna gröna dörren här. 

BM: Hejsan. 

J: Hej, godmorgon. 

BM: Godmorgon och välkommen. 

J: Tack får jag komma in så här tidigt? 

BM: Ja visst visst. 

J: Vi hörs sen Mats. 

MO: Ja det gör vi. Ja så är det alltså, vår programledarräv Jenny Berntson Djurvall har rymt 

iväg som fältreporter idag och lämnat studion till en rookie här. @ Eh, och vad ska jag hitta på 

då. Jo strax efter halv sju så ska vi prata om läget för den svenska vargstammen, apropå den 

nyss avslutade licensjakten, och så ska det handla en hel del om fågelmatning för nästa helg är 

ju dags för arrangemanget vinterfåglar inpå knuten, och då kommer mer än tjugotusen 

personer runt om i landet att sitta som klistrade vid sina fröautomater och räkna allt som rör 

sig. Säkert en hel del av er som lyssnar också gissar jag. Och inför det här så kör vi som man 

säger på sporten ett litet uppsnack i vår nästa timma. Vad ska man bjuda dem på egentligen, 

fåglarna. Finns det någon risk för att man matar de fel och hur går det till hemma hos dem 

verkliga virtuoserna, de som har fågelmatning nästan som livsstil. 
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Ljudklipp från inslag 

MO: Ja ungefär klockan tjugo över sju tar vi er med till fågelmatningen som har haft som mest 

trettioåtta stenknäckare på besök samtidigt. Vi vill som vanligt uppmuntra er å det grövsta att 

höra av er med era tankar och upplevelser till programmet och de kan ni gärna göra nu redan 

under sändningens gång för det här är ju direktsändning gubevars, jag ska göra mitt bästa för 

att följa med i vad ni skriver, vi finns på sociala medier, där heter vi Naturmorgon, och så kan 

ni förstås också skicka e-post till naturmorgon snabela sverigesradio.se, och de har Gunilla 

Karlsson gjort, @ god morgon Gunilla. 

G: Godmorgon godmorgon. 

MO: Godmorgon, från Junsele. 

G: Jo. 

MO: Är du Junsele också, man vet ju aldrig det riktigt när man pratar med folk på 

mobiltelefon. 

SKRATT. 

G: Ah, nu befinner jag mig i Junsele. 

MO: Ah det är så, hur är läget med vintern där? 

G: Usch, det är eländigt. 

MO: Jaha. 

G: En grad kallt, vi vill ha femton åtminstone. 

MO: + Ah. 

G: Ganska lite snö men, ja i övrigt är det bra. 

MO: Ja, fick ni någon blåst över er i veckan här nu när det stormade så- 

G: Ah, det blåste ganska bra, ahh. Inte så att det var någon katastrof- 

MO: Näh, det var ju inte de där fyrtiosju sekundmetrarna- 

G: + Nä. 

MO: som det var i Stekenjokk- 

G: Näh, tack och lov. 
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MO: Nej. 

G: Och morgonen är fortfarande svart ute. 

MO: Ahh, det är inga fåglar på plats vid någon fågelbord- 

G: Inga fåglar på gång. 

MO: Näh. 

G: Man kan se en aning genom molnen var månen befinner sig men- 

MO: + Ah. 

G: men annars är det mörkt. 

MO: + Ahh. 

G: Mhhh. 

MO:@ Men du hörde ju av dig till oss och berättade och det handlade inte alls om vintern då 

utan det var ett sommarminne som du delade med dig av och hade en fråga om kan man säga 

också- 

G: Jaa. 

MO: och det som satte igång tankarna om jag förstått saken rätt var det var det det här djuret 

som vi spelade i Naturmorgon förra veckan möjligen? 

PAUS för ljudklipp med fågelläte. 

MO: Hehehe. 

G: Ahhaaha, precis.  

SKRATT. 

MO: Var det det som satte igång det, ja jag anade- 

G: Det var ju det som satte igång minnena. Ah, det var så här att jag, åh. 

MO: Ah det är ett fantastiskt ljud. 

G: Ahhh, ahh. 

MO: Berätta vad det är för något för det förstå. 
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G: Ah det är en storlom. 

MO: + Mhm. 

G: Och när jag tillbringade en sommar i skelostugan i Härjedalen i Rogenområdet- 

MO: @ Mhhm, ska du berätta, berätta bara vad Rogenområdet är, för dem som liksom jag inte 

varit där, jag drömmer om det men jag har inte varit där. 

G: Ahh, ett fantastiskt område, det är ett morän, mycket sten, det är med massor spännande, 

Rogensjön är jättespännande med med moränåsar kors och tvärs, fantastiskt fint 

padelområde- 

MO: + Mhm. 

G: men skogen är så maffig, eh, dels finns det skog där man ser efter många gamla bränder 

gamla träd, fantastiska träd, och sen i södra delen av Rogensjön så går det en dalgång upp med 

en skog med träd som man tror är ur en sagobok- 

MO: + Ah. 

G: @ men det var inte det jag skulle berätta om- 

MO: Näh, precis. 

G: jag skulle berätta om lommen. 

MO: Mhm, mhm. Varsågod. 

G: Ja, eh, jag var där som stugvärd och redan första dagen när jag öppna, på morgonen när jag 

eller när öppnade dörren så hör jag lommens skrik. Men så går jag ut och börjar röra på mig 

och då blir den tyst och så ser jag den inte mer. 

MO: Ah, den blev rädd för dig då kan man säga. 

G: Ja alltså- 

MO: Eller kan man anta. 

G: -ordentligt skygg och hela första tiden så fort jag rörde på mig så tystnade den och så var 

den borta. Och jag vet inte vart den tog vägen, senare såg jag vart den flög åt för håll men inte 

första tiden då såg jag inte det- 

MO: + Mhm. 
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G: men efterhand som sommaren gick så kom den, så stannade den och så kom den närmare 

och närmare när den var ute och fiskade, det var liten sjö framför stugan- 

MO: + Mhm. 

G: och när den fiskade. Och det roliga var när jag verkligen insåg hur nära den tordes komma 

var en dag när jag stod och fiskade, det var dåligt väder, det regnade och jag stod och fiskade 

och så kommer den simmande precis rakt emot mig och jag tycker det är jätteroligt, åh, jag var, 

jag stod alldeles stilla och vänta, men så kom den så nära så jag börjar bli orolig, tänk om den 

dyker och jag får napp samtidigt och den försöker att ta fisken på kroken. 

MO: Jaa, ja just det, det hade ju blivit ett drama. 

G: Hur ska jag göra då. 

MO: + Ja. 

G: Så då jag blev jag lite orolig och så stod jag och velade och tänkte vad ska jag göra, vad ska 

jag göra, men så plötslig prasslade bakom, bakom hälarna på mig och jag är van att vara 

alldeles ensam, om någon rör sig precis bakom mig så jag ryckte till och tittade, lommen stack 

iväg och nedanför mig vid hälarna är det en, en, ehh, vad heter den för något, vessla- 

MO: + Jaha. 

G: som står och äter- 

MO: En sån liten. 

G: -av maskarna  ur min maskburk. 

SKRATT. 

MO: Ah, gud vad fräckt. Men vande den sig alltså vid dig varteftersom sommaren gick- 

G: Jo lommen vande sig vid mig- 

MO: + Ah. 

G: och vad jag insåg då det var att den känner igen mig för att den gången hade jag orangea 

regnkläder på mig och alltså det hade jag inte haft på hela sommaren- 

MO: Näh, så det var inte kläderna alltså utan det var ansiktet den, eller dig som person, den 

kände igen. 
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G: -vad den känner igen kan jag förstå- 

MO: + Mhm. 

G: om det var hela gestalten eller vad det är, jag, alltså då, då erinrade jag mig att kunde vara 

ute i jeans och tjocktröja eller shorts och- 

MO: + Ah. 

G: linne eller vad som helst. 

MO: Och när det kom andra människor så blev den rädd. 

G: Då stack den- 

MO: Ahh jaa, jättefascinerande det här. 

G: -men kände igen mig oavsett vad jag hade på mig och även när jag var naken- 

SKRATT. 

G: sista tiden, jag gick och badade varje kväll nere vid bryggan- 

MO: Ah, den accepterade det också. 

G: den accepterade det med, och inte nog med det, då hade den kompisar med sig, då var dom 

tre styckna som fiskade, kom simmande i bredd och fiskade precis utanför bryggan medan jag 

tar mig ner i det iskalla vattnet och tvättar mig ren och upp på bryggan- 

MO: + Ah. 

G: och torkar mig och de bryr sig inte om mig. 

MO: Så frågan är alltså, som vi tar med oss här nu då vidare det, det, kan den stora lommen 

känna igen, lära sig att känna igen en människa- 

G: Hur i sjutton kan en lom lära sig att känna igen en människa på det sättet, inte kläderna 

utan någonting annat är det. 

MO: Vi har med oss det helt enkelt, vi ska ju ha sånt här expertväkteri nästa vecka, jag kan inte 

garantera att vi får, hinner ta upp den just då, men men vi ska göra vad vi kan och det är inte 

ens säkert att det går att få något svar på det så att säga men vi ska- 

G: Nej det det tror jag inte men frågan vill jag ska finnas där- 

SKRATT 
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MO: Ja precis, framförallt var det väldigt härligt att höra dig berätta. Tack så mycket Gunilla 

Karlsson i Junsele. 

G: Mhm, tack själv. 

MO: Ha en bra dag 

G: Jamen detsamma, hej. 

 


