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Abstract

This essay aims to analyse the form of two radio documentary shows and compare them to, what I 

mean are a traditional, Swedish radio documentary form. The radio shows are Radiolab distributed 

by National Public Radio and WNYC, Övernaturligt (supernatural) produced by Tredje 

Statsmakten Media AB and P3 Dokumentär (P3 Documentary) distributed by Sveriges Radio. A 

large part of the essay is dedicated to develop a method to analyse form in specific radio shows. My 

method consists of two parts:

1. A defining of sounds in a spreadsheet that map out the different sound elements over time.

2. An analysis of the radio documentaries using the spreadsheet, text-analytic tools, rhetoric tools 

and an holistic view of how different stories connect.

My essay shows how these two radio documentary shows use so called layers and the changing of 

roles between the presenter and the reporter to replicate a live show in closeness to the audience and 

in turn, how this may affect the presentation of their journalistic content. I also show how these 

radio shows use illustrative and side stories to build up the main story of the show.

Keywords: Radio, radioform, journalism, journalistik, Radiolab, Sveriges Radio, Övernaturligt, P3 

Dokumentär, reportage, dokumentär
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1. Inledning

Jag tycker att radio är det bästa sen skivat bröd. Jag pysslat med radio sedan 2005 då jag 

producerade dystopiska radioteatrar för studentradion i Lund, Radio AF, och på senare tid har jag 

under min studietid hunnit med att vara programledare, nyhetssändare, reporter och hf-reporter 

inom Sveriges Radio P4.

 Under denna tid har jag slagits av en konstant inom Sveriges Radio. Formen är densamma. 

Dramaturgin skiljer sig åt, tonen är annorlunda mellan program och ämnena är helt olika. Men 

formen är, vad jag kan märka, densamma. Reportagen i P1, P2, P3 och P4 kanske håller olika längd 

och ton men är enligt min uppfattning enligt denna modell (exempel på vad personerna säger inom 

parentes):

1. Programledare inleder reportage (kommunen har tagit det här beslutet)

2. [reportage startar, eventuellt ett effektljud]

3. första intervjuperson säger något (kommunens beslut är fel)

4. reporter säger något (kommunens beslut innebär det här)

5. första intervjuperson säger något igen (och det påverkar oss så här också)

6. reporter säger något (men kommunen tycker inte beslutet är fel)

7. sista intervjupersonen säger något (kommunen säger att beslutet är rätt för att)

8. programledaren säger vem den sista intervjupersonen var.

Denna växelverkan mellan reporter och intervjupersoner är nästan den enda uttrycksformen som 

används i både korta och långa reportage. Reportern och programledaren jobbar inte tillsammans 

utan parallellt i programmen. Tonen och dramaturgin kan som sagt skifta, men formen, är 

densamma. Detta är en praktisk, snabb och effektiv form att arbeta i. Jag använder den oftast när jag 

gör reportage. Men finns det något annat sätt? För jag tycker att denna form av radio håller 

lyssnaren på en armlängs avstånd och agerar som en vägg mellan innehållet och lyssnaren.

 Jag menar att det finns ett alternativ till denna form. I denna uppsats ska jag visa på två 

radioprogram som använder två programledare samt ljudeffekter för att presentera och producera 

reportage på ett reflekterande, lustfyllt och intresseväckande sätt. Jag tror att denna form ger 

lyssnaren en illusion av deltagande som vanlig radio inte gör genom att den direkt reflekterar över 

materialets innehåll. Jag kommer jämföra denna form med så kallad traditionell radioform, för att ta 
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reda på vad som definierar de olika formerna. Och i och med att jag inte funnit någon metod för att 

undersöka radioform som passar mitt syfte, ska jag utveckla en sådan metod.

1.1 Syfte

Det övergripande syftet med min uppsats är att:

• Utveckla en metod som analyserar form i specifika radioprogram

• Utifrån denna metod studera en så kallad direktreflekterande form av radioprogram

• Utifrån denna metod jämföra dessa med så kallade traditionella radioprogram av Sveriges Radio

Det vetenskapliga huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla en metod för att analysera radioform i 

specifika radioprogram. Jag vill också utröna vad som definierar två radioprogram som använder 

sig av en så kallad direktreflekterande berättarform, för att ta reda på hur de är gestaltade och vad 

deras form eventuellt betyder för det journalistiska innehållet.

1.2 Frågeställningar

Med hjälp av metoden jag utvecklar för att studera form vill jag besvara följande frågeställningar:

I. Vad karaktäriserar de radioprogram jag har med i urvalet?

II. Hur skiljer sig så kallade direktreflekterande radioprogram formmässigt från Sveriges Radios 

traditionella reportageform?

III. Vad betyder formen för det journalistiska innehållet?

2. Historia

“...there’s nothing more moving than real, truthful radio.” 1

Neenah Ellis, amerikansk radioproducent, 2011

Den profetiska låten Video killed the radio star av syntpopbandet The Buggles från 1979 säger 

något om att radion gått ur tiden som huvudmedium. Kommer det förbli radions öde att vara 

förvisad till bakgrundsskval i köket? Eller går det att göra radio som inte går att ignorera? Trots 

visst experimenterande hos, i princip Sveriges enda radiobolag som producerar radiojournalistik, så 
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låter reportagen på ett visst sätt, vilket jag nämnde i inledningen. Och formen har (förutom att talet 

övergått från skriftspråk till talspråk) inte förändrats nämnvärt.

 Men något nytt hände i Sveriges Radio den 30 juli 2011, då programmet Övernaturligt i P1 

sändes för första gången. Övernaturligt satte berättandet i fokus med en kommenterande funktion i 

form av två programledare som berättade historier, färgade med intervjuer och ljudeffekter, för 

varandra. Radio, indirekt till lyssnaren. Produktionsbolaget bakom programmet hade hämtat 

inspiration från en amerikansk typ av radioprogram. I USA har de senaste tio åren en handfull 

radiojournalister, ofta med små finansiella medier, skapat radio som “vibrerar av kreativa uttryck”2. 

Program som Radiolab, This American Life, StoryCorps och The Kitchen Sisters har satsat på 

nyskapande radio med höga produktionsvärden och berättande ambitioner.

 Framförallt Radiolab har lyfts fram, av bland andra radioprofilen Ira Glass, för att ha skapat 

en “ny slags estetik för radiomediet”3. Rob Walker, journalist vid New York Times, framhåller i en 

artikel det stora att överhuvud taget utveckla ett “retromedium” när samtiden handlar så mycket om 

nya medier och mediekonvergenser.4

 Denna annorlunda estetik och form handlar enligt mig om två saker: form och reflektion. 

Formen är annorlunda i Radiolab på så sätt att rollerna såsom programledare eller reporter är 

desamma under hela programmets gång, rollerna skiftar. Programledarna och reportrarna 

kommenterar också innehållet och skapar därigenom reflektion. Radiolab får en känsla av att vara 

direktsänt. Allt detta samverkar och skapar direkt, reflekterande radio.

 Att kommentera pågående material är dock inte nytt, ett av de första exemplen kan vara när 

George Orwell iscensatte boken War of the Worlds som radioteater.5 Programledare och reportrar 

var här aktiva kommentatorer och reflekterade över material som samtidigt spelades upp för dem, 

vilket är något jag liknar vid min definition av direktreflekterande radio.

 För den intresserade så har Radiolab gjort en, enligt mig fantastiskt, avsnitt om de många 

upprepningar av Orwells radioexpriment som lyckats skrämma folk under 1900-talet.6
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 Är denna form något som kommer sätta radion i främsta rummet igen? Har rockbandet 

Queen alltså rätt när de sjunger “You've yet to have your finest hour” om radiomediet i den 

radionostalgiska låten Radio Ga Ga från 1984?

2.1 Materialhistoria

2.1.1 Radiolab

Radiolab är ett amerikanskt vetenskapsradioprogram som sänds i National Public Radio (NPR) i 

USA men hördes först i New York för New York Public Radio (WNYC). Programmets grundare Jad 

Abumrad tog examen i kreativt skrivande och musik från Oberlin Collage i Ohio USA och arbetade 

sedan som reporter och producent för lokala och nationella radiokanaler.7 Jad Abumrad lärde känna 

vetenskapsjournalisten Robert Krulwich när han skulle intervjua Krulwich, de insåg att de hade 

mycket gemensamt och blev snabbt vänner.8 Jad Abumrad började under 2004 producera korta 

vetenskapsradioprogram under det tillfälliga namnet Radiolab och tog sedan in Robert Krulwich 

som gästprogramledare. Avsnittet Space 2004 blev starten på programmets första officiella säsong, 

nu med Jad Abumrad och Robert Krulwich som permanenta programledare.9 Radiolab har i en 

lättsam ton handlat om och analyserat bland annat skratt, slump, parasiter och placebo. Programmet 

vann 2007 National Academies Communication Award och Jad Abumrad mottog The MacArthur 

“genius” grant 2011, ett stipendium på 500 000 dollar som ges utan krav till personer med 

exceptionella förmågor, som Abumrad fick för sin medverkan i Radiolab.10 11

2.1.2 Övernaturligt i P1

Övernaturligt är ett radioprogram i fyra delar av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB 

för Sveriges Radio, och sändes första gången den trettionde juni 2011 i P1. Programmet handlar om 

människor med tro på det övernaturliga och har även berättat om kommuner som betalat för 
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utdrivning av spöken. Programmet leddes och producerades av Martin Wicklin och Erik Hedtjärn. 

Simon Moser och Hanna Hellqvist var reportrar samt Gunilla Bengtsson stod för research.12

2.1.3 P3 Dokumentär

P3 Dokumentär är en programserie som sänds i Sveriges Radio P3 och har under åren producerats 

av olika produktionsbolag och frilansare. Programmet handlar ofta om brott eller större skandaler i 

modern svensk politik- och kriminalhistoria. P3 Dokumentär startades av Fredrik Johnsson och 

Kristofer Hansson och har sänts i dess nuvarande form sedan 2005.13 Programmet har vunnit flera 

utmärkelser, bland annat Radiogalans Svenska podradiopris 2007 och 2008 i kategorin “Bästa 

nyheter, ekonomi och samhälle”.14

3. Teori

Radioprogram kan på ett analytiskt plan ses både som en relation mellan strukturen och formandet 

av innehållet, samt som innehållet i sig självt och olika sätt att lyssna på radio.15 Denna uppsats 

kommer endast att analysera relationen mellan strukturen och formandet av innehållet i vissa 

radioprogram, och hur detta kan påverka hur innehållet uppfattas på ett journalistiskt plan.

 Det finns en lång akademisk tradition att kvalitativt analysera tryckta medier, bilder och 

rörliga bilder. Det finns också mycket litteratur och forskning som behandlar metod och teori kring 

dessa, men när det gäller formässig kvalitativ forskning om radio, så finns det inte samma underlag 

enligt Carin Åberg i artikeln ‘Radio analysis? Sure, but how?’.16 Hon menar att bristen på forskning 

om ljud och radioform beror på att metoder för att analysera andra uttryckssätt (exempelvis bild, 

text eller narrativ) inte passar för ett ljudligt medium.
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 Därför är, som tidigare nämnt, ett av syftena med uppsatsen att utveckla en metod som 

tillåter kvalitativ formanalys av specifika radioprogram. Denna metod kommer bestå av två delar 

som lutar sig mot olika teorier inom journalistikforskningen.

 Min kvalitativa analys kommer hantera konversationer och framförallt “roller” i den 

producerade berättelsen. Min analys ska försöka ta reda på vad som händer när etablerade roller i 

radio, såsom programledare eller reporter, blandas. John Heritage redogör i artikeln 'Analyzing 

News Interviews: Aspects of the Production of Talk for an "Overhearing" Audience' hur roller 

såsom reporter, intervjuperson (Heritage benämner denne som questioner) och programledare 

(report recipient) har etablerade roller i en intervjusituation och hur dessa agerar inom ramarna för 

sin roll.17 Jag ämnar visa att så kallad traditionell radioform håller hårt fast vid dessa roller, medan 

annan radioform skiftar de medverkandes roller.

 Mina två analysmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa, kommer att ha vissa 

reliabilitetsproblem då jag utgår ifrån en oprövad metod. Även sammanstrålningen av dessa i en 

helhetsanalys är således obeprövad och reliabiliteten samt validiteten av den kan därför ifrågasättas 

om den inte testas ytterligare.

 Analysen och den grafiska framställningen av analysenheterna ska även ta hänsyn till att 

radio är ljud, vilket kanske kan verka självklart vid en första anblick. Carin Åberg skriver i artikeln 

‘To the Question of Sounds in Radio Analysis‘ att ljud är problematiskt att visualisera då det gör sig 

dåligt i tryckt form.18 För att studera fånga essensen av radio som ett ljudligt medium menar hon att 

en metod måste hantera ljudet visuellt, innehållet i förhållande till ljudet och de kommunikativa 

egenskaper som ljud i radio har.

 Ljud kommer jag därför analysera utefter hur de används för att berätta innehållet i 

radioprogrammet för lyssnaren. Om exempelvis tal är huvudmetoden för att föra en berättelse 

framåt så ska jag ändå ta hänsyn till vad övriga ljud gör för att förmedla budskap.19 Fokus i 

analysen ska vara att finna vilka ljud eller mekanismer som används, vad de består av, och hur de 

används för att förmedla innehåll.20
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3.1 Tidigare forskning

Precis som Åberg skriver så är det svårt att finna en metod som behandlat kvalitativ eller kvantitativ 

formanalys av specifika radioprogram.21 Dock har forskning närmat sig formanalys i 

estestikanalysen såsom forskarna Hanne Bruun och Kirsten Frandsens analysmetod av radioestetik, 

där de framförallt definierar ljud för att förklara estestiken i vissa radioprogram.22

 Andra forskare har framförallt studerat ljudet från hela radiostationer och sökt att definiera 

dess komponenter. Som exempelvis Carin Åberg som analyserade ljud kvantitativt från flera 

radiostationer i The Sounds of Radio, där hon använder en grafisk metod att visualisera radio som 

kan användas i en grafisk formanalys.23 

 Kvantitativt sett har den största delen av radioforskningen riktat sig mot radions publik, men 

forskningen skiljer sig lite mellan olika länder.24 I USA har forskningen av radiopublik koncentrerat 

sig på vad lyssnarna gillar, medan länder med dominerande public service inriktar sig på forskning 

kring exempelvis levnadsvanor och begriplighet.25 26

 Forskningen har också behandlat radiodrama, språk, reglering och organisering av 

programverksamheten, radiohistoria samt många andra element som rör radions struktur och 

samhälleliga plats.27 28 29 30 31 Olika studier har också gjorts av programformat, såsom “phone-in” 

program, “DJ-talk” program och “talk-show” program.32 Annan forskning har behandlat radio som 

ett medium med särskilda villkor, såsom socialpsykologiska studier om radion som sällskap.33
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 Värt att nämna är också etermedieprojektet som tagit upp olika aspekter av svenska 

etermedier, exempelvis; Kampen om monopolet av Stig Hadenius, Finrummet och lekstugan av Dag 

Nordmark och Spegla, granska, tolka – Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-

talet av Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibull. Dessa böcker behandlar i huvudsak 

förutsättningarna för svenska etermedier under 1900-talet samt hur kultur– och nyhetsprogram har 

utvecklats inom public service.

4. Metod, material och urval

4.1 Kvantitativ undersökning

För att visualisera materialet kommer jag dela in varje radioprogram i fem olika ljudelement som är 

relevanta för min undersökning: programledare, intervjuperson, reporter, ljudeffekt och 

bakgrundsljud. Min metod inspireras av Carin Åbergs analysmetod där hon visuellt har illustrerat 

olika ljudelement för radiostationer.34 35 Detta har även Hanne Bruun och Kirsten Frandsen gjort i 

sin artikel Radioæstetik og analysemetode som definierar olika ljud och presenterar i ett grafiskt 

ljudschema i syfte att studera radioestetik.36 Med denna grafik som grund kommer ljuden kodas in i 

blockform som olika element med hjälp av traditionell textanalys. Denna består av att jag lyssnar 

vad ljudet har för plats i kontexten och därigenom bestämmer dess element såsom man bestämmer 

hur ordval ska tolkas i textanalys.37 Ljudelementen skrivs ut i en, vad jag kallar, programöversikt 

för varje avsnitt och sedan lägger jag till uppdelningar i avsnittet utefter innehållet i analysobjektet 

(radioprogrammet). Dessa uppdelningar kommer jag kalla för block. Den kvantitativa metoden att 

bygga programöversikter kommer att användas för att få en visuell bild av hur programmen är 

uppbyggda ljudmässigt, för att underlätta och stödja den kvalitativa analysen.
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4.1.2 Programöversikt

Modellen för ljudschemat är producerad i Adobe Indesign. Tid illustreras av en tidslinje längst ned 

och de olika ljudelementen representeras av olikfärgade rektanglar. Jag har själv designat 

programöversikten och tidsaxeln är anpassad till det analysobjekt som ska visualiseras. Rent 

praktiskt lyssnade jag på källmaterialet och skapade löpande rektanglar utefter vilket ljudelement 

som spelades. Jag startade och stoppade programmet ofta och spelade om vissa bitar för att 

ljudelementen skulle hamna i enlighet med det faktiska ljudet. När jag var osäker på hur jag skulle 

definiera ett ljudelement använde jag tolkningschemat som finns att se under rubrik 4.1.3.

 För att inte feltolka programöversikerna måste man vara medveten om hur jag tänkt använda 

dem i min kvalitativa analys. Programöversikterna illustrerar inte exakta tidsangivelser för 

ljudelement utan kan ha en felmarginal med några sekunder. Men programöversikternas syfte är 

inte att räkna antalet sekunder ett visst ljudelement pågår, utan att illustrera hur ett visst ljudelement 

förhåller sig till övriga ljudelement. Detta för att i en tolkning av form kunna peka på specifika 

segment i radioprogram och hur ljudelementen förhåller sig till varandra. Dock var det självklart 

min strävan att vara så exakt som möjligt med ljudelementens förhållande till tidsaxeln.

 När ljudelementen i programöversikterna överlappar varandra spelas ljuden antingen exakt 

samtidigt, eller så växlar elementen såpass snabbt att urskiljning är svårt. Kortare överlappningar 

som befinner sig i samspel med ett längre ljudelement innebär att det längre ljudelementet bär 

berättelsen medan de övriga bara understödjer berättelsen. Min kvantitativa innehållsanalys av de 

olika ljudelementen kommer ha ett visst validitetsproblem, detta eftersom de kan vara mångtydiga 

som vid en ordanalys.38 Detta hoppas jag motverka genom mitt tolkningsschema. Inspiration till 

kodningen är hämtad från Carin Åbergs uppdelning av journalistiska presentationer där hon 

definierat olika typer av journalistisk produktion i radio.39 Jag använder dessa idéer för att dela upp 

ljudelement i de kategorier som jag anses behövs för att studera form. Varje program kodas som en 

bokstav, och varje block utefter denna bokstav enligt detta schema:

A. Radiolab – Choice

B. Radiolab – Stochasticity

C. Radiolab – New normal

D. Radiolab – Animal Minds
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E. Övernaturligt – Skriket i likbilen

F. Övernaturligt – Förnimmelse av bevis

G. Övernaturligt – Det rullstolsburna spöket i Bräcke

H. Övernaturligt – Den självlysande bedragaren

I. P3 Dokumentär – Norrmalmstorgsdramat

J. P3 Dokumentär – Ny demokrati

Blocken delas sedan in i nummersegment utefter avsnittsnumret. Exempelvis block E:3 är block 

nummer tre i avsnittet Övernaturligt, Skriket i likbilen, som finns att se i Programöversikt E.

4.1.3 Tolkningsschema

IV. Programledare – (färgmarkerad) TURKOS  

A. Definieras som producerade eller spontana samtal i studio, som syftar att förklara eller driva 

handling, kontext eller berättelse.

B. Kan stå för information, åsikter eller annat men programmet ska göra det tydligt att de är 

utifrån programledarpositionen ljudelementet är hämtat.

V. Intervjuperson – (färgmarkerad) ROSA  

A. Definieras som antingen förinspelad intervju, eller en direktintervju i studion tillsammans 

med programledare, där personen står för en viss information eller berättelse.

B. Denne ska inte ha en övergripande roll i hela programmet i form av exempelvis presentatör.

VI. Reporter – (färgmarkerad) GUL  

A. Definieras som den som pratar med intervjuperson. Detta kan vara programledaren för 

programmet i fråga, men just detta ljudsegment ska inte vara förproducerat eller vara i 

kontexten av programledardialog.

VII. Ljudeffekt – (färgmarkerad) BLÅ  

A. Specifika ljud som illustrerar något i programmet. Ljudet kan t.ex. vara tal, en explosion 

eller skratt.

B. Ljudet kan vara kort eller långt.

C. Syftet med ljud ska vara att berätta någonting, syftet ska inte vara att skapa stämning eller 

förmedla en känsla.

VIII.Bakgrundsljud – (färgmarkerad) RÖD 
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A. Definieras som långa eller korta musik– eller effektstycken vars syfte är att förmedla 

stämning eller känsla.

B. Kan även vara bakgrundsljud vid en inspelning, men för att falla inom min definition måste 

de vara så framträdande eller distinkta att de förmedlar en stämning eller en känsla. Om till 

exempel en inspelning innehåller ljud från en gata, men innehållet i berättelsen inte förstärks 

av det, så faller inte bakgrundsljudet inom min definition.

4.2 Kvalitativ undersökning

Undersökningen kommer till stor del bygga på Carin Åbergs analysmetoder från Radio Analasys? 

Sure, but how? (2001) och The sounds of radio (1999). Carin Åberg analyserar främst det totala 

materialet från utvalda radiostationer, varför jag kommer justera metoden för den undersökning jag 

vill göra.

 Min analysmetod är därför huvudsakligen kvalitativ, men har som hjälpmedel den visuella 

programöversikt som den kvantitativa metoden ger. Detta inspireras av Carin Åbergs idé om att en 

analysmetod som använder visuella och ljudanalytiska verktyg kan särskilja radio från andra medier 

vilket jag hoppas kan leda till en klarare bild av hur radioform fungerar.40 Jag använder konsekvent 

min metod på samtliga källmaterial, för att möjliggöra jämförelser mellan materialet i slutanalysen.

 Den kvalitativa delen utgår från en formmässig textanalytisk metod, anpassad för radioform. 

Denna innebär att jag ska klargöra tankestrukturen i uppdelade segment i avsnitten, för att sedan 

analysera dessa ur ett formmässigt perspektiv.41 Detta kommer praktiskt att ske genom att i den 

kvalitativa sammanfattningen för varje avsnitt skriva ut berättelserna i ett skriftligt narrativschema 

och analysera hur de vävs samman i sin helhet.

 De två elementen, programöversikten med tillhörande kontext och formanalys, ska sedan 

analyseras med inspiration av hermeneutiska spiralen och alltså använda min förståelse om 

materialet i analysen och peka på dess olika delar för att förklara helheten i min tolkning.42 

Analysen kommer jag också bygga på språkbruket och forskningen kring retorik, då form och 

retorik tangerar varandra på vissa punkter. Helhetsanalysen kommer även analysera hur formen 

påverkar uppfattningen av innehållet på ett journalistiskt plan.
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 Inför varje analys av radioprogram så har jag citerat programmens ingresser, detta främst för 

att de är mer intresseväckande än en torr sammanfattning av programinnehållet av mig.

Jag använt följande resonemang för att operationalisera mina frågeställningar i den kvalitativa 

analysen:

IX. Hur ser varje block ut, och hur används ljudelementen i blocken?

X. Hur ser tankestrukturen ut i varje block, hur fungerar övergångarna?43

XI. Används några tydliga retoriska knep i avsnittet?

A. Retoriska begrepp 44

B. Ordfigurer och tankefigurer45

XII. Hur är de producerade dialogerna formade och kan tolkningssvar finnas i tidigare forskning?46

XIII.Hur används språket i de olika blocken?47

XIV.Hur kan traditionell text– och narrativanalys användas för att tolka avsnittet?

A. Holistisk-formbaserad narrativanalys48

4.2.1 Transkribering

I den kvalitativa analysen kommer jag att transkribera vissa avsnitt ur radioprogrammen. Detta för 

att kunna exemplifiera och analysera hur programmens roller används. Jag har inte använt någon 

specifik metod utan har transkriberat såsom är standard för Sveriges Radio. Det vill säga att jag har 

tolkat, tvättat och översatt det som sägs med förståelsen i fokus. Detta för att jag inte ämnar göra 

någon språklig eller tonmässig analys varför sådana aspekter av en transkriberingen är onödiga för 

analysen.
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4.3 Urval och material

Jag gör ett strategiskt urval av analysenheter, det vill säga radioprogram. Jag vill undersöka: 

Radiolab, Övernaturligt i P1 och P3 Dokumentär. Syftet med uppsatsen är att undersöka en viss 

radioform i två radioprogram och jämföra dessa med ett traditionellt radioprogram. Det är därför 

viktigt att mitt urval innehåller de program jag faktiskt vill utröna kunskap om.49 Uppsatsen, och 

därför urvalet, är en form av illustrerad fallstudie av kritiska fall.50 Detta innebär att jag väljer 

radioprogram som illustrerar den form jag vill undersöka. Samtliga radioprogram har jag lyssnat på 

i podradioversion som jag laddat ned via programmet iTunes.

4.3.1 Radiolab

Choice, Abumrad, Jad & Krulwich, Robert et al., 2008-11-14, NPR, New York

Stochasticity, Abumrad, Jad & Krulwich, Robert et al., 2009-09-11, NPR, New York

New Normal, Abumrad, Jad & Krulwich, Robert et al., 2009-10-02, NPR, New York

Animal Minds, Abumrad, Jad & Krulwich, Robert et al., 2010-04-02, NPR, New York

Dessa avsnitt har jag valt ut på grund av att de representerar olika säsonger av radioprogrammet 

Radiolab. Detta för att ändå möjliggöra viss generalisering av just Radiolab om det skulle behövas i 

slutsatsen.

4.3.2 Övernaturligt i P1

Skriket i likbilen och den troende skeptikern, Hedtjärn, Erik & Wicklin, Martin et al., 2011-06-30, 

SR P1

Förnimmelse av bevis, Hedtjärn, Erik & Wicklin, Martin et al., 2011-08-06, SR P1

Det rullstolsburna spöket i Bräcke, Hedtjärn, Erik & Wicklin, Martin et al., 2011-08-13, SR P1

Den självlysande bedragaren, Hedtjärn, Erik & Wicklin, Martin et al., 2011-08-20, SR P1

Detta strategiska urval är relativt enkelt, då dessa fyra program är de enda som har producerats i 

programserien hittills.
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4.3.3 P3 Dokumentär

Norrmalmstorgsdramat, Hansson, Kristoffer & Johnsson, Fredrik, 2005-06-24, SR P3

Ny Demokrati, Berg, Anton, 2009-10-11, SR P3

Analysen av dessa två analysenheter är tänkt att agera “normalfall” av radioform i min analys. Även 

om det kan vara svårt att bestämma en “normal” form av radiodokumentär så anser jag att P3 

Dokumentär följer den traditionella form av radio som jag nämner i inledningen. Även om ämnerna 

och tonen är annorlunda mot övriga Sveriges Radio så är formen densamma. Då jag själv har 

lyssnat på i princip samtliga avsnitt av P3 Dokumentär kan jag också påstå att de inte skiljer sig 

formässigt från varandra i någon större utsträckning. Därför menar jag att det är tillräckligt med två 

analysobjekt för att utreda hur de är strukturerade. Metodhandboken Metodpraktikan menar att det 

strategiska urvalet gör generaliseringar utifrån analysen svåra, om inte omöjliga.51 Men syftet med 

uppsatsen är inte att generalisera utan att faktiskt säga vad som karaktäriserar dessa radioprogram.52

4.4 Begrepp

•  Aktör: Programledare, reporter eller intervjuperson i ett radioprogram.

•  Arkivmaterial: Tidigare inspelat och producerat ljudmaterial som tydligt inte har producerats 

med programmen i åtanke.

•  Berättelse eller historia: Består av innehållet eller händelseförloppet samt etablering av 

karaktärer eller företeelser som har att göra med iscensättningen av berättelsen.49

•  Case: Illustrerande exempel, ofta en person som utsatts för något.

•  Cliffhanger: Att berätta A men inte B för att få lyssnaren att fortsätta lyssna och öka spänningen.

•  Direktreflekterande radio: Att i en berättelse ha ett lager som direkt kan kommentera, reflektera 

och ställa frågor till materialet. Reflektion kan komma från roller såsom programledare, reporter 

eller intervjuperson och definieras av att det inte är del av materialinnehållet utan kommenterar 

materialet i sig.

•  Hook: En detalj som används för att fånga lyssnarens uppmärksamhet och intresse.

•  Huvudberättelse: Historia som leder och utvecklar det huvudsakliga syftet med programmet.

•  Illustrering: Berättelse som med exempel förtydligar ett eller flera fenomen.
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•  Intervjuperson: Person som blir intervjuad i syfte att berätta något.

•  Lager: Med lager menar jag formmässiga barriärer i radio mellan innehållet och lyssnaren:

• Om det är en programledare som presenterar olika inslag, så växlar lagren mellan innehållet 

och lyssnaren. Direkt mellan programledaren och lyssnaren finns inget lager, men eventuellt i 

de inslag programledaren presenterar.

• Om exempelvis en oklippt eller klippt intervju spelas upp utan att reportern hörs finns det 

inget lager mellan innehållet och lyssnaren.

• Om reportern är närvarande i intervjun agerar denne som ett lager mellan innehållet och 

lyssnaren.

• Om två programledare pratar med varandra, så bedöms det som ett lager mellan innehållet och 

lyssnaren.

• Om två programledare pratar om ett inslag så finns det två lager mellan innehållet och 

lyssnaren; reporterns eller programledarens närvaro i intervjun, samt programledarnas samtal 

emellan sig om de inte pratar direkt till lyssnaren.

•  Linjär berättelse: En historia som inte är uppdelad i delar utan berättas från början till slut i ett 

svep.

•  Löp: Kort introduktion över vad som ska hända i sändningen. Kan liknas vid en ingress i en 

textartikel.

•  Lyssnare: Radiopublik.

•  Narrativ: Historien i ett avsnitt i sin helhet, eller hur en del av en historia är del av narrativet.

•  Programledare: Person som handleder programmet återkommande och som leder berättelser.

•  Prata: Programledares förinspelade förklaringar och förtydliganden som spelas upp mellan 

intervjupersoner.

•  Reporter: Person som är på plats samt intervjuar och/eller spelar in ljud.

•  Rum: Platser som radioprogrammet kan röra sig emellan.

•  Segment: Med segment menas del av exempelvis ljud eller en berättelse. Det kan vara del av ett 

ljudelement, eller ett helt ljudelement beroende på kontexten.

•  Sidoberättelse: Historia som berättar något som inte har direkt med huvudhistorien i avsnittet att 

göra.

•  Traditionell radioform: Domineras av enkel växelverkan mellan intervjuperson och 

programledare som gör prator direkt till lyssnaren för att förtydliga innehållet.

•  Uppdelad berättelse: En historia som delas av med tydliga avslut mellan segmenten.
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5. Analys och resultat

5.1 P3 Dokumentär

5.1.1 Norrmalmstorgsdramat

En sensommardag i augusti 1973 kliver en rånare in på Kreditbanken vid Norrmalmstorg. Några timmar 
senare har ett till synes vanligt rån utvecklats till ett gisslandrama Sverige aldrig tidigare skådat. 53

P3 Dokumentär representerar i min uppsats traditionell radioform och jag inleder analysen med att 

försöka redogöra hur denna ter sig. Ser man på Programöversikt I kan man se flera distinkta saker 

med Norrmalmstorgsdramat som talar om hur dess radioform är:

• Intervjuperson, ljudeffekter och bakgrundsljud är de huvudsakliga ljudelement som används.

• I flera block är det endast intervjuperson eller ljudeffekt och reporter som för berättelsen framåt, i 

exempelvis block I:5, block I:12 och block I:14 vilket man kan se i figur 4:8.

• Bakgrundsljud används sexton gånger för att förstärka ljudeffekter eller programledarljud, mot 

bara sex gånger i samband med intervjupersoners ljud.

Rollerna i Norrmalmstorgsdramat förändras inte under programmets gång. Programledarna agerar 

programledare och berättare under hela programmet. Samma personer är även reportrar, men även 

rollerna här hålls fast. Programledarna referar inte till sig själva som reportrar och de gånger 

reportern hörs är det bara i form av direkta frågor till en intervjuperson. Några retoriska 

berättartekniker används såsom i block I:1 som innehåller två cliffhangers:

HANSSON: Men utöver det är det inte mycket som stämmer i den dramatiserade versionen. Inte när man 
börjar titta närmare på vad som egentligen hände, vilket vi har gjort.
JONSSON: Till vår hjälp har vi haft den idag pensionerade polismannen Ingmar Krusell som bland annat kom 
att hålla i förhören med Clark Olofsson i dramats efterdyningar, något som skulle få oanade konsekvenser för 
hans fortsatta poliskarriär.54
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Samtliga prator från programledare och intervjupersoner är relativt känslolösa, ton understryks 

främst med bakgrundsmusik. Antingen dramatisk musik eller musik med en avslappnad känsla som 

lägger ett fokus på arkivnyheter som klippts samman. Programledarna pratar inte med varandra, de 

pratar till lyssnaren. Det finns ingen egentlig skillnad mellan de två programledarna, det är inte 

tydligt om det är tänkt att de ska hantera olika bitar av avsnittet. Programledarna profileras inte och 

de agerar inte karaktärer i avsnittets berättande.

Figur 4:8. Block I:5 domineras av ljudeffekter (blå) som i detta fall är arkivinterjuver med bland annat Clark Olofsson. 
Kommentarer kommer från en intervjuad (rosa) polis och följdfrågor till denne polis från reportern (gul). Hämtad från: 

Programöversikt I, se bifogat material.

5.1.1.1 Sammanfattning: Norrmalmstorgsdramat

Narrativschema: Norrmalmstorgsdramat:

• Huvudberättelse 1A: Bankrånet, del 1. (Block I:2)
• Sidoberättelse: Vem är rånaren, och hur känner han Clark Olofsson? (Block I:3)
• Sidoberättelse: Allmänt om insatsen och polisens arbete vid stora händelser (Block I:4)
• Sidoberättelse: Arkivintervjuer med rånaren och Clark Olofsson om deras situation (Block I:5)
• Sidoberättelse: Exempel på Stockholmssyndromet (Block I:6)
• Sidoberättelse: Intervju med forskare om Stockholmssyndromet (Block I:7)
• Huvudberättelse 1B: Bankrånet, del 2. (Block I:8)
• Sidoberättelse: Intervju med med insatsledare om förhandlingar med våldsverkare (Block I:9)
• Sidoberättelse: Rolig historia från intervjuperson om polis som kunde “kåksnack” (Block I:10)
• Sidoberättelse: Intervju med insatsledare om förhandlingar med våldsverkare (Block I:11)
• Sidoberättelse: Intervju med säkerhetsexpert på bank (Block I:12)
• Huvudberättelse 1C: Bankrånet, del 3. (Block I:13)
• Huvudberättelse 2: Epilog (Block I:14)
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Själva berättelsen domineras av historien om bankrånet i tre delar, övriga historierna fungerar som 

förtydliganden eller sidohistoirer. Dessa sidohistorier tar ofta upp vad som var typiskt för perioden 

när Norrmalmstorgsdramat utspelade sig jämför med idag. Avsnittet känns som en redogörelse, som 

Fredrik Jonsson också benämner avsnittet som i block I:1. Formen i detta avsnitt är rak växling 

mellan programledare, intervjuperson och arkivmaterial (ljudeffekter i programöversikten). 

Avsnittet förflyttar sig inte heller mellan olika rum, förutom att intervjupersonerna uppenbarligen 

inte intervjuats i studion så avsnittet har två formmässiga rum; studion och där intevjupersonen 

befinner sig.

5.1.2 Ny demokrati

I februari 1991 möts två udda figurer på Arlanda i vad som  ska bli en legendarisk politisk start. På ett kafé 
skissar greven och betjänten ihop en debattartikel, sen börjar hjulen rulla. Ian Wachtmeister och Bert 
Karlsson drar igång Ny Demokrati. 55

Även Ny Demokrati använder en rak växelverkan mellan programledaren, intervjupersonen och 

reportern. Även i detta avsnitt använder sig av en retorisk hook.

BERG: Hör Ian och Bert själva berätta historien om Ny Demokratis uppgång och fall, femton år efter partiets 
död.56

Ser man på Programöversikt J kan man se flera distinkta saker med Ny Demokrati:

• Mest utrymme får ljudelementen intervjuperson och ljudeffekter.

• Ljudelementet reporter har litet utrymme.

• Bakgrundsljud används inte exklusivt för ett ljudelement, men det används för att binda ihop 

historier, vilket man ser då det flera gånger finns bakgrundsljud mellan block.

• Även ljudelementet programledare används framförallt mellan block vilket man kan se i figur 4:9.

Ljudelementet intervjupersoner får ett stort utrymme i avsnittet Ny Demokrati, vilket beror på att de 

två huvudpersonerna i partiet Ny Demokrati, Ian Wachtmeister och Bert Karlsson, intervjuas i 
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programmet. Ljudeffekterna utgörs nästan helt av arkiverade inspelningar av nyheter och 

bakgrundsljuden används främst när programledaren pratar.

Figur 4:9. Programledaren (turkos) används här endast mellan block J:8, J:9 och J:10. Berättelsen 

drivs alltså av effektljud (blå) och intervjuperson (rosa). Hämtad från: Programöversikt J, se bifogat material.

5.1.2.1 Sammanfattning: Ny Demokrati

Narrativschema: Ny Demokrati:

• Huvudberättelse 1A: Introduktion av Bengt Westerberg samt varför Ny Demokrati startades (Block I:2)
• Sidoberättelse: Vem är Ian Wachtmaister? Vem är Bert Karlsson? Hur träffades de? Vad hände då? (Block 

I:3)
• Huvudberättelse 1B: Samtida medier om Ny Demokrati, vilka är deras tidiga frågor? (Block I:4)
• Huvudberättelse 1C: Första Opinionsmätningen (Block I:5)
• Huvudberättelse 1D: Hur klarade de ekonomin? (Block I:6)
• De nya marknadsföringen (Block I:7)
• Huvudberättelse 1E: Olle Stenholms intervju med Bert Karlsson fick motsatt effekt (Block I:8)
• Huvudberättelse 1F: Vad sa medierna om Ny Demokrati? (Block I:9)
• Huvudberättelse 1G: Vilka kritiserade Ny Demokrati? (Block I:10)
• Huvudberättelse 1H: Valnatten (Block I:11)
• Huvudberättelse 1I: Första dagen i riksdagen (Block I:12)
• Huvudberättelse 1J: Första slitningarna mellan Ian och Bert. (Block I:13)
• Huvudberättelse 1K: Intervju med Björn Häger om Ny Demokratis främlingsfientliga början (Block I:14)
• Huvudberättelse 1L: Wivianne Franséns uttalanden om Islam samt Ny Demokratis främlingsfientliga 

förvandling (Block I:15)
• Huvudberättelse 1M: Ian Wachtmeister hoppar av (Block I:16)
• Huvudberättelse 1N: Början på slutet för Ny Demokrati (Block I:17)
• Sidoberättelse: Förändrade Ny Demokrati någonting? (Block I:18)
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Ny Demokrati är en linjär redogörelse för partiet Ny Demokratis uppgång och fall. Avsnittet är i 

princip en huvudhistoria som berättas rakt av, framförallt genom programledarens prator och dennes 

intervju med Bert Karlsson och Ian Wachtmeister. Även detta avsnitt befinner sig i endast två rum, 

studion och platsen där intervjupersonen finns (det görs inte klart om det är olika platser, och 

platsen där intervjun görs nämns inte). Trots att avsnittet befinner sig mycket hos intervjupersonen 

så har hörs reportern mycket lite, reporterrollen märks bara när denne ställer mot– och följdfrågor 

till intervjupersonen.

5.1.3 Sammanfattning P3 Dokumentär

Ser man på Norrmalmstorgsdramat och Ny demokrati håller sig programledarna i P3 Dokumentär 

utanför berättelsen. Programledarna förklarar berättelsen, de förtydligar och upprepar 

intervjupersonernas svar, men de kommenterar inte. De reflekterar inte.

 Som man till exempel kan se i figur 4:9 är programledarnas roll främst att släppa fram 

intervjupersoner och information. Programledarna agerar osynligt lager mellan innehållet och 

lyssnaren och förmedlar intervjupersonerna.

 Ljudelementet intervjuperson får det största utrymmet i båda avsnitten jag har analyserat, 

vilket jag anser visar på att programledarnas roll är att släppa fram intervjupersonerna. 

Programledarna står bara indirekt för berättandet i P3 Dokumentär.

 Rollerna i de två programmen förändras inte heller utan står fast, programledaren agerar 

bara programledare och reportern agerar bara reporter.

 Tolkningen av P3 Dokumentärs programöversikter visar på att de använt ljudeffekter i större 

utsträckning än Radiolab och Övernaturligt i P1. Detta kan dock förklaras med att P3 Dokumentär 

behandlar historiska händelser där arkivnyheter har en stor roll i hur händelserna återspeglades i den 

tidens medier.

 När P3 Dokumentär sänds avbryts dokumentären regelbundet av musik, då jag har lyssnat 

på podversionerna så har inte denna funnits tillgänglig men hade ändå inte haft relevans för min 

analys.
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5.2 Radiolab

5.2.1 Choice

Logic and emotion aren't the only forces that guide our decisions. This hour of Radiolab: what other factors 
steer our choices? We turn up the volume on the voices in our heads, and try to make sense of the babble. 

Forget free will, some important decisions could come down to a steaming cup of coffee. 57

Programledare för Radiolab är Jad Abumrad och Robert Krulwich, men de växlar mellan 

programledarrollen, rollen som reportrar samt rollen som lyssnare. Huvudsaken med Radiolab är att 

programledarna berättar en historia för varandra, och därför indirekt till lyssnaren. Inledningen, 

block A:1, i avsnittet Choice går ifrån denna formel lite, då Jad Abumrad pratar direkt till lyssnaren. 

Han har ändå ett så kallat lager mellan sig i lyssnaren i form av en intervju som han kommenterar 

för lyssnaren.

ABUMRAD: Todays episode, is about choice.
[man hör bildörr som stängs och några personer som samtalar glatt]
ABUMRAD: And we would start things off in a parking lot in sunny Brookville California. With a 
psychologist.
[ny röst, från parkeringen, Barry Schwarts]
SCHWARTS: I’m Barry Schwarts. I’m a professor of psychology at Swartworth Collage where I have been 
teaching since 1971. The only job i ever applied for so I think deep down in my past I appreciated the value 
of simplifying ones options.
ABUMRAD: He even wrote a book about it called Paradox of Choice and to illustrate that paradox he brought 
us. Well, you’ll see.
[mer ljud från parkeringen]58

I slutet av block A:1 har programledarna åter ett samtal, där de växlar mellan att berätta saker för 

lyssnaren och för varandra, precis som om det vore ett studiosamtal i direktsändning. Man hör 

också att de båda ibland stakar sig eller säger fel, vilket skapar illusionen att samtalet inte är 

planerat.59 De presenterar också programmet i ett kort löp.
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Ser man på Programöversikt A, som återfinns i bilagorna i uppsatsen, kan man se hur ljudelementen 

används:

• De dominerande ljudelementet är programledare och intervjuperson.

• Reporter används flera gånger i segment som är dominerade av programledar– och 

intervjupersonelement.

• Programledarelementet används alltid mellan block, för att skapa en övergång mellan olika 

berättelser vilket man kan se i Figur 1.

• Bakgrundsljud används i nästintill hela programmet, men i tydliga åtskilda block med början och 

slut. Man kan också se att bakgrundsljud används för att avsluta och inleda block i Figur 4:1.

• Effektljuden är till stor del också indelade i tydliga segment, och de består ofta av illustrerande 

exempel.

Figur 4:1. Programledarna (turkos) talar mellan de block A:8 och A:9. Och bakgrundsljudet (rött) avslutar och inleder 
blocken. Hämtat från: Programöversikt A, se bifogat material

Att titulera Jad Abumrad och Robert Krulwich som programledare i Radiolab anser jag vara 

aningen oexakt. Så förmedlare anser jag vara en mer exakt definition. De förmedlar en historia för 

lyssnaren, de illustrerar den med exempel, intervjuer och bakgrundsljud. Intervjupersoner får ett 

stort utrymme, och ibland är det tydligt att intervjupersonen är med i produktionen av programmet. 

I Choice använder programledarna sig även av en reporter, Mike Pesca. Jad Abumrad och Robert 

Krulwich släpper inte kontrollen över berättelsen vilket illustreras när reportern Mike Pesca berättar 

i block A:9 :

MIKE PESCA: Or, they could just offer cold hard cash.
[oh!-ljud]
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MAN: Want some money today?
KVINNA: Oh really?
MAN: I’ve got fifteen dollars for you, do you accept?
KVINNA: Oh sure.
PESCA: And all this time, you’ve happy that you’ve won fifteen bucks. You’re not fixating on the fact that 
you lost seventy two. So you come back again, and again, and again, and again.
ABUMRAD: And here, is the amazing part.60

Det denna konversation illustrerar är hur Robert Krulwich och Jad Abumrad sitter “längst fram” i 

radioprogrammet. De sitter närmast lyssnaren och allting annat i programmet är “bakom” dem. 

Även om Mike Pesca har prator där han talar direkt med lyssnaren, så bryter Abumrad in och 

förtydligar för lyssnaren efter hans prata. Abumrad förklarar och upprätthåller därmed sin roll som 

programledare närmast lyssnaren. Rollen som Pesca har är därför flytande, men då Abumrad inte 

släpper in honom i studion så definierar jag Pesca som reporter i Programöversikt A.

5.2.1.1 Sammanfattning: Choice

Narrativschema: Choice:

• Illustrering: Vad är valfrihet? Scen i matvarubutik. (Block A:1)
• Huvudberättelse 1: Studie kring vad memorering gör med vår förmåga att välja. (Block A:2)
• Illustrering: Matvarubutik, välja äpple. Illustrera problemet med val. (Block A:3)
• Sidoberättelse: Alternativa sätt att hantera val. Direkt intervju. (Block A:4)
• Huvudberättelse 2: Kan avsaknad av känslor leda till bättre val? (Block A:5)
• Illustrering: Illustrerande berättelse om hur konsekvenser av händelser lär hjärnan att känna rädsla. 

(Block A:6)
• Huvudberättelse 3: Förklarande hur hjärnan använder all omedveten data för att bilda uppfattningar. 

(Block A:7)
• Illustrering: Reporter gör enkät för att illustrera att människor inte gillar att förlora. (Block A:8)
• Huvudberättelse 4: Hur kan ett kasino lyckas få folk att känna att de vunnit? (Block A:9)
• Illustrering: Illustrerande hur vi har mindre makt över våra val än vi tror. (Block A:10)
• Sidoberättelse: Påverkar omständigheter vad vi tycker om människor? (Block A:11)
• Huvudberättelse 5: Den samlade, ofta omedvetna, datan i vår hjärna påverkar våra val. (A:12)

Berättelserna i Choice har ett tydligt mönster. Huvudberättelserna omringas av illustrerande 

exempel och sidoberättelser. Ibland görs de av programledarna, ibland är de en dramatisering och 
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ibland är det något utifrån som hjälper till att förklara ett fenomen eller en händelser. Berättelserna 

delas inte upp och berättas enligt ett linjärt mönster såsom narrativschemat visar.

5.2.2 Stochasticity

Stochasticity (a wonderfully slippery and smarty-pants word for randomness), may be at the very foundation 
of our lives. To understand how big a role it plays, we look at chance and patterns in sports, lottery tickets, 

and even the cells in our own body. 61

Stochasticity (komplicerat engelskt ord för slump) inleds med att Jad Abumrad berättar en historia 

för lyssnaren och hans medprogramledare Robert Krulwich i block B:1, där han ensam använder 

olika intervjupersoner och ljud. Robert Krulwich är inte med som programledare i egentlig mening 

förrän mellan block B:1 och B:2 då han hamnar i en berättarroll för lyssnaren. Robert Krulwich går 

då igenom vad programmet ska handla om.

 Den amerikanska radioprofilen Ira Glass, känd från bland annat This American Life, skriver i 

en artikel om hur avsnittet Stochasticity är ett bra exempel på hur Jad Abumrad och Robert 

Krulwich använder vanligt tal för att föra en berättelse framåt.62 Här följer Glass exempel på detta:

Second young woman: And then he saw the label ‘please send back to Laura Buxton’ and he was like ‘Oh 
my god.’
There’s an irregular sort of drum hit and a low note begins underneath what’s said next.
Robert: Why? Why’d he say ‘Oh my god’?
Jad: Okay so check this out. Remember how I told you the first girl who sent the balloon was ten?
Robert sort of grunts: Yeah.
Jad: The second girl? Who received it?
Second girl: Ten years old.
Jad: SHE’S ten.
Robert (cautiously): Ooookay.
The low hum underneath their conversation is getting louder and more insistent.
Jad: No wait; there’s more.
Robert: Better be.
Jad: Remember I told you the first girl’s name was Laura Buxton.
Robert: Yeah.
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The low drone music pokes up into the foreground a moment. A note hits.
Jad: Well … girl number two, can you introduce yourself.
Second girl: Hi. I’m Laura Buxton.
She gives a little laugh. The music comes to a dead stop on another drum hit – which echoes to silence. This 
all happens very quickly.
Robert: What??!
Jad: Girl number one:
First girl: I’m Laura Buxton.
Jad: Girl number two:
Second girl: I’m Laura Buxton.
Robert: They’re BOTH Laura Buxton?
Jad: Yes!
Robert: No!!
Jad: YES!
Robert: Both named Laura Buxton??
A dramatic pause.
Jad: Yes.
Robert: Get out!
A big violiny music sting.
Jad: You. Heard. Me. Right.
A sweet old Raymond Scott jazz tune starts bopping underneath him as he talks.
Jad: A ten-year-old girl named Laura Buxton lets go of a balloon.
Balloon sound effect.
Jad: That balloon lands …
Crash sound.
Jad: … in the yard of another ten-year-old girl named Laura Buxton.
Robert: Is this for real?
Jad: Yes!
A few notes of music melody.
Jad: I think it might be the strangest thing I’ve ever heard in my life.
Second girl: It’s pretty weird.
Jad: So weird, we had to get them both into a studio.
Tinny voice with a British accent: Hello New York this is London. Can you hear me?
Second girl (talking obviously to the engineer in London): So we’re going to like –hear Americans 
through these?63
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Det ovanstående segmentet ger en inblick i hur de båda programledarna använder varandra som 

bollplank för att föra en historia framåt.

Ser man på Programöversikt B, kan man utläsa flera saker:

• Ljudelementet intervjuperson är uppdelade i mycket korta segment mellan block B:1 och B:8, 

vilket betyder att intervjuerna är hårt klippta.

• Även programledarelementet är i korta segment mellan block B:1 och B:8.

• Reporter och ljudeffekt får litet utrymme i avsnittet.

• Bakgrundsljud avgränsar dels mellan vissa block, och används även oftast samtidigt som 

programledare och intervjuperson. De används för att förstärka eller förhöja tonen på det som 

berättas, eller så används de för att förstärka något någon säger, genom att bakgrundsmusiken 

slutar tvärt, och då lägger fokus på tystnaden och det som sägs i den.

I block B:6, B:7, B:8 och B:9 så är reportern Joe Lamero en slags berättare, men han berättar bara 

saker för Abumrad och Krulwich. De ställer frågor till honom och kommenterar även det han säger 

för lyssnaren. Därför har jag valt att definiera honom som intervjuperson i Programöversikt B vilket 

man kan se i Figur 4:2.

Figur 4:2. Programledarelementet (turkos) och intervjupersonen (rosa) är i korta segment som växlar snabbt mellan 
varandra. Programledaren styr berättelsen. Hämtat från: Programöversikt B, se bifogat material

5.2.2.1 Sammanfattning: Stochasticity

Narrativschema: Stochasticity:

• Illustrering Abumrad berättar om Lara Buxton (Block B:1)
• Huvudberättelse 1: Vad är slump? Programledare diskuterar. (Block B:2)
• Illustrering Testa slump, och hur ser slump ut? (Block B:3)
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• Huvudberättelse 2: Vad är vår uppfattning om slump? (Block B:4)
• Sidoberättelse: Slump i sport. (Block B:5)
• Illustrering: Illustration över hur dopamin fungerar. (Block B:7)
• Huvudberättelse 3: Slumpen bestämmer hur celler agerar. (Block B:9)
• Illustrering Illustrerar hur man kan filtrera bort ljud (Block B:10)
• Huvudberättelse 4: Om celler beror på slump, har vi fri vilja? (Block B:11)

Även i Stochasticity används illustrerande berättelser för att förstärka huvudhistorien men det finns 

även en berättelse med ett case. Detta i block B:6 samt B:8. Den har inte direkt med 

huvudberättelsen om slump att göra, utan tangerar den bara då den delvis handlar om kasinon. 

Huvudberättelserna inleds med en illustrering av ett problem eller ett ämne som är skilda från 

varandra men binds ihop av ett tema.

5.2.3 New Normal

Evolution results from the ability of organisms to change. But how do you tell the difference between a sea 
change and a ripple in the water? Is a peacenik baboon, a man in a dress, or a cuddly fox a sign of things to 

come? Or just a flukey outlier from the norm? And is there ever really a norm? 64

New Normal skiljer sig från de övriga avsnitten av Radiolab i det att den har tre olika berättelser, 

med tydliga början och slut, om samma ämne. New Normal har bara en illustrerande berättelse, och 

den inleder programmet och ämnet “normalitet”. De andra har, som jag beskrivit förut, en 

huvudberättelse som illustreras med exempel– och sidoberättelser.

 Samtliga berättelser leds av Abumrad och Krulwich som helt tar rollen som programledare i 

detta program. Det är oftast Abumrad som broderar ut intervjupersonens historia, och det viktiga är 

Abumrads ton. Han följer intervjupersonens känsla, dennes ton, och Abumrad förstärker. Abumrad 

pendlar mellan att fylla i luckor i intervjupersonens historia och att berätta för Robert Krulwich. 

Krulwich ställer mest frågor. När Abumrad eller intervjupersonen är otydlig flikar Krulwich in en 

fråga som Abumrad svarar direkt på eller som intervjupersonen svarar direkt på.

Ser man på Programöversikt C, kan man utläsa flera saker:

• De tre huvudberättelserna är tydligt uppdelade. Mellan block C:2 och C:3 samt mellan C:3 och  

C:4 finns även ett segment med musik som avdelar berättelserna.
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• I block C:3 är reportern närvarande mer än i de övriga blocken. Detta beror på att det är en 

faktiskt intervju på plats som driver berättelsen framåt. Så Abumrad tar rollen som reporter och 

programledare i detta block vilket man kan se i figur C:3.

• Ljudeffekter används framförallt i Block C:4, och där illustrerar de vissa saker som 

programledarna förklarar. I detta fall rävar som avlivas eller tillåts föröka sig.

• Bakgrundsljud används med jämna intervaller i hela avsnittet.

Figur 4:3. I block C:3 agerar Abumrad både reporter (gul) och berättande programledare (turkos), samt använder 
ljudeffekter (blå) och bakgrundsmusik (röd) för att berätta intervjupersonens (rosa) historia. Hämtad från: Programöversikt 

C, se bifogat material.

I inledningen av block C:3 säger Jad Abumrad något intressant när han ska introducera historien:

ABUMRAD: This is Stu Rasmussen, he’s our main character.65

Abumrad gör här tydligt att det är Jad Abumrad som är “kameran”. Det här genom Abumrad i 

studion som vi ska få höra den här historien. De övriga ljudelementen är “regisörren” Abumrads 

skådespelare, förutom Robert Krulwich som sitter bredvid och kommenterar.

5.2.3.1 Sammanfattning: New Normal

Narrativschema: New Normal:

• Illustrering: Kommer människor sluta kriga? Går det att förändra vilka vi är? (Block C:1)
• Huvudberättelse 1: En flock apor förändrar sitt aggressiva beteende. Säger det något om förändring? (C:

2)
• Huvudberättelse 2: En konservativ stad i USA väljer en transsexuell man som borgmästare. (C:3)
• Huvudberättelse 3: Hur fungerar avling? Och avlar vi oss själva? (Block C:4)
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Som jag skrev tidigare är det inriktningen på tre distinkta historier som präglar avsnittet New 

Normal. Avsnittet försöker inte följa en huvudhistoria utan ämnet löper snarare som en röd tråd 

igenom de tre historierna som handlar om essentiellt olika saker. Det finns inte heller några 

berättelser som förbereder eller förtydligar i detta avsnitt, utan huvudberättelserna står på helt egna 

ben.

5.2.4 Animal Minds

When we gaze into the eyes of a wild animal, or even a beloved pet, can we ever really know what they might 
be thinking? Is it naive to assume they're experiencing something close to human emotions? Or is it 

ridiculous to assume that they AREN'T feeling something like that? 66

Animal Minds inleds med ett illustrerande exempel av en fråga: Kan djur känna samma saker som 

människor, och kan människor och djur kommunicera? Sedan följer fyra huvudberättelser i block 

D:2, D:5, D:7 och D:8 som behandlar denna fråga. Jad Abumrad och Robert Krulwich agerar 

programledare och berättare i hela avsnittet. De övriga elementen är endast hjälpmedel i 

programledarnas berättelse.

Ser man på Programöversikt D, kan man utläsa flera saker:

• Ljudelementet programledare och intervjuperson växlar snabbt mellan varandra i samtliga block.

• Ljudelementet reporter tar endast en ordentlig roll i block D:1, D:4, D:5 och D:7 vilket man kan 

se ett exempel på i figur 4:4.

• Bakgrundsljud används inte under direkta intervjuer.
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Figur 4:4. Reportern (gul) och intervjupersonen (rosa) är själva i block D:4 tills programledarna (turkos) kommer in på 
slutet och avslutar berättelsen. Hämtad från: Programöversikt D, se bifogat material

Reportern är närvarande när berättelsen befinner sig på en viss plats och används således som ett 

färdmedel till platser.

5.2.4.1 Sammanfattning: Animal Minds

Narrativschema: Animal Minds:

• Illustrering: Människor som döper sina djur. Kan vi verkligen kommunicera med djur? (Block D:1)
• Huvudberättelse 1: Val som tackar besättning som räddar henne. (Block D:2)
• Sidoberättelse: Tackade valen besättningen? (D:3)
• Sidoberättelse: Känner hundar skuld? (D:4)
• Huvudberättelse 2: Spindelceller, vad är de? Gör de människor unika? (D:5)
• Illustrering: Illustrerande experiment om hur arter kan kommunicera (D:6)
• Sidoberättelse: Författare intervjuas om hans gäss. (D:7)
• Huvudberättelse 3: Fotograf intervjuas om hans möte med en leopardsäl. (D:8)

Animal Minds berättar en huvudhistoria som underbyggs med sidohistorier och illustreringar. 

Programledarna styr helt men är sällan i fokus, istället är det intervjupersonens berättelse som tillåts 

ta utrymme i narrativet. Huvudberättelserna är tydligt åtskilda i olika delar.

5.2.5 Sammanfattning Radiolab

Radiolabs form handlar framförallt om så kallade lager. Som man kan se i min analys av Choice är 

Jad Abumrad och Robert Krulwich alltid närmast lyssnaren, alla övriga ljud i programmet spelas 

upp “bakom” programledarna samtidigt som de markerar att de också hör de ljuden. Radiolabs 

formel är att växla mellan dessa lager i en bestämd struktur.

 Programledaren är som sagt alltid främst, men de övriga ljudeelementen används i 

programledarens berättelse. I Radiolab är de programledarens verktyg snarare än egna delar. Lagren 

i Radiolab följer detta mönster där 1 är närmast lyssnaren.

1. Programledaren berättar.

2. Ljudeffekter, intervjuperson och/eller reporter hjälper programledarens historia tillsammans.

3. Bakgrundsljud sätter ton.
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Fokus i Radiolab är också makten över vem som berättar. Det är alltid Jad Abumrad eller Robert 

Krulwich som är de huvudsakliga berättarna, lämnar de över till någon så markerars det snart att de 

inte lämnat över berättarrollen helt, detta kan man se i figur 4:4.

 Man kan även se att Radiolab inleder huvudberättelser med exempel, illustrationer och 

sidoberättelser. Detta kan man se i upplägget av Stochasticity där varje huvudberättelse inleds med 

en illustrering som förtydligar frågan, och senare poängen, i huvudberättelsen.

 Jad Abumrad och Robert Krulwich pendlar också mellan att berätta för varandra, de frågar 

om ett problem eller en företeelse och presenterar sedan en historia för den andra. Den som inte 

berättar, agerar interaktiv lyssnare då den ställer följd– och motfrågor till berättaren.

 Radiolab använder sig också av en traditionell programledarroll ibland, då (oftast Jad 

Abumrad) agerar ensam programledare som pratar direkt med lyssnaren. Denna form används 

mycket lite och oftast i inledningen av program.

 I Radiolab används också ofta effektljud för att illustrera att man färdas till en plats eller är 

på en plats. Plinget av en hiss, fumlande med mikrofonen eller knackande på dörrar menar Jad 

Abumrad är viktigt för att påminna lyssnaren om att programmet inte är en presentation, lyssnaren 

är där med programledarna, och att programledarna inte har alla svar.67 Effektljuden är således del 

av syftet att öppna upp radioprogrammet för lyssnarna.

5.3 Övernaturligt i P1

5.3.1 Skriket i likbilen

I femtio år var Nils Carlsson ateist - sedan råkade han flytta in i en hemsökt lägenhet i Upplands-Bro. Möt 
också neurologen som tror att spöken dyker upp när hjärnan försöker förstå världen utan tillräcklig 
information. Och så ska vi leta efter de dödas inspelade röster och skrik på ett band som åkte likbil innan det 
stuvades undan i en låda i garderoben. 68

Programledare för Övernaturligt i P1 är Martin Wicklin och Erik Hedtjärn. Anmärkningsvärt i 

programserien är att de båda växlar mellan rollen som programledare, lyssnare och reporter. 

Inledningen (block E:1) är ett exempel på hur de istället för att berätta saker för lyssnaren, berättar 

saker för varandra:
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[musik inleder programmet och spelas i bakgrunden]
RÖST: För de flesta människor är spöken någon som har dött som hemsöker de levandes värld.
WICKLIN: Idag Erik, ska du få höra de döda tala.
RÖST: Så saktar jag ner det så hör du “hejhej”.
[robotröst säger “hejhej” och Wicklin säger “Hejhej hör jag, men boogie hör jag inte”]
WICKLIN: Och så ska du få höra om den troende skeptikern.
[ny röst kommer in, Erik Hedtjärn]
HEDTJÄRN: En troende skeptiker, hur går det ihop?
WICKLIN: Jo, han var ateist i femtio år, sen råkade han flytta in i en hemsökt lägenhet i Upplands-Bro.
[ny röst igen, den troende skeptikern]
RÖST: Och då tror jag att mitt hjärta stod stilla en stund, jag visste inte vad jag skulle göra.
WICKLIN: Och nu ägnar han nästan all sin tid åt att utforska det paranormala.
HEDTJÄRN: I den här programserien ska vi granska, visa, förklara och försöka förstå, den andra sidan.
WICKLIN: Och idag ska vi berätta om alla spökhistoriers urmoder, något som man inte går att förklara, något 
som får blodet att isa.
HEDTJÄRN: Du lyssnar på Övernaturligt i P1 och Martin. Vad kallar vi dagens program?
WICKLIN: Vi kallar det skriket i likbilen.69

[skrik, musiken stegras]

Martin Wicklin markerar att han inte ska berätta något för lyssnaren, utan han ska berätta något för 

Erik (Hedtjärn) genom sin första mening i programmet, som strax efter bekräftar sin roll som 

lyssnare när han undrar över påståendet “Och så ska du få träffa den troende skeptikern”.70

 Detta påstående är information till lyssnaren om att Erik Hedtjärn just nu är en mottagare av 

information från berättaren. Detta kan liknas vid när någon tillkännager sitt lyssnande genom fraser 

som “Oh” eller andra bekräftande påståenden i andra intervjusituationer.71 Erik Hedtjärn visar också 

att även han kommer leda lyssnaren i berättelsen då han helt plötsligt tar tyglarna och förklarar vad 

programmet handlar om.

 Alla inklipp av röster förstärker berättelsen som programledarna berättar, inledningen 

hjälper lyssnaren att skapa egna bilder av intervjupersonerna och handlingen.72 Berättandet här kan 

liknas vid filmnarrativ. Det börjar med en inzoomning på allt som är viktigt med det här 

programmet, stämningen, personerna, spöken, vad ska hända? Detta för att dels förklara formen 
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men främst för att fånga lyssnarens intresse.73 Sen zoomar berättelsen ut till ett “establishing shot”, 

programledaren förklarar vad som ska hända. Detta får lyssnaren en viss uppfattning av sedan man 

hört urklippta bitar ur berättelserna, vilket fungerar som plantering av de olika delarna i programmet 

som lyssnaren sen känner igen.

 Martin Wicklin berättar sedan om sin spökhistoria för Erik Hedtjärn i block E:2. Blocket 

börjar med att introducera “det specialskrivna spökdatorprogrammet” med en förinspelad intervju, 

som spelas mitt i programledarsnacket, den bryter in i deras samtal. Den inklippta intervjun 

innehåller Martin Wicklins följdfrågor till intervjupersonen vilket går att se i figur 4:5. Blocket rör 

sig här mellan två rum, samtalet mellan Wicklin och Hedtjärn samt den förinspelade intervjun med 

Edgar Müller. Block E:2 berättar inte hela Wicklins spökhistoria, utan lämnar lyssnaren med löfte 

om en avslutning senare, en så kallad “cliffhanger”.

Figur 4:5. Block E:2 inleds med ett reportage där reportern (gul) ställer är närvarande tillsammans med 

intervjupersonen (rosa). Därefter pratar de två programledarna (turkos) om det som sagts med ett visst inhopp från 

intervjupersonen igen i slutet av blocket. Hämtad från: Programöversikt E, se bifogat material.

Ett annat exempel på hur avsnittet saxar mellan olika rum finns i inledningen av block E:3:

WICKLIN: Nu ska vi till Örebro och träffa Nils Karlsson.
[ljudet av knarrande steg mot äldre trägolv]
HEDTJÄRN: Det är han som vi kallar den troende skeptikern?
WICKLIN: Precis.
[ny röst]
KARLSSON: Vi ska se, jag kände nånting här.
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WICKLIN: Nils har tagit mig hit på kvällen, slottet är egentligen stängt och personalen har gått hem, mörkret 
har börjat lägga sig i de här mörka medeltida salarna.
[wicklin igen, fast nu på plats i slottet]
WICKLIN: Länssalen...
KARLSSON: Här är ytterligare lite annorlunda atmosfär.
[wicklin igen, men nu i studion]
WICKLIN: Hittils har det varit ganska lungt men plötsligt händer något. I länssalen i västra tornet på plan 
fyra.
[wicklin på plats i tornet]
WICKLIN: Här kändes det väldigt tungt tycker jag.
[wicklin i studion igen]
WICKLIN: Luften blir plötsligt tung.
[tillbaka i tornet]
KARLSSON: Precis.
WICKLIN: Du ler? Varför ler du?
KARLSSON: Därför att det är någon här.74

Martin Wicklin berättar någonting för Erik. Till och med när Erik inte svarar senare i exemplet så är 

det tydligt att det han säger är del av hans berättelse för Erik. Martin Wicklin markerar också att det 

här är hans historia från programledarrollen, även om han är med i inspelningen. Wicklin bekräftar 

sitt eget påstående i reporterrollen “Här kändes det väldigt tungt tycker jag” med att säga “Luften 

blir plötsligt tung” i programledarrollen strax efter.75 Bakgrundsljuden i block E:3 används för att 

markera att något händer utanför studion, när det förekommer knarrande steg så flyttar sig scenen 

till slottet och Martin Wicklins reporterroll. De olika rummen, slottet och studion skär in i varandra 

i olika intervaller, och i detta block är studion bärande, vilket man kan se i programöversikt E block 

E:3. Programledarna skär hela tiden in i historien och för den framåt.

 Block E:4 är ett exempel på en cliffhanger när Wicklin säger “det här är början på den 

värsta natten i Nils Karlsson liv”. I block E:5 används en intervju i syfte att förstärka Erik Hedtjärns 

berättelse.

HEDTJÄRN: Och det har också blivit ett ämne för forskningen i högre grad.
[hedtjärn igen nu men en direkt fråga till någon]
HEDTJÄRN: Vad ska man kalla det?
[ny röst, Anna Högerlund]
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HÖGERLUND: Jag är filosofiedoktor i litteraturvetenskap.
HEDTJÄRN: Anna Högerlund?
HÖGERLUND: Ja.76

Hedtjärn byter här snabbt mellan sin roll som programledare och reporter. Efter denna övergång 

följer en linjär intervju med Anna Högerlund. Hedtjärn bekräftar hela tiden att han lyssnar, och att 

han är i rummet med Anna Högerlund genom att säga “hm” i en bekräftande ton.

 I block E:6 inleder intervjupersonen (Nils Karlsson) men Erik Hedtjärn rycker snabbt in och 

markerar att han har kontroll över berättelsen:

KARLSSON: Så tre minuter över tolv. Och i den här stunden låter det ett väldigt obehagligt ljud.
[musik som dundrar]
HEDTJÄRN: Vi ska tillbaka till lägenheten i Upplands-Bro.77

5.3.1.1 Sammanfattning: Skriket i likbilen

Narrativschema: Skriket i likbilen:

• Huvudberättelse 1A: Martin Wicklins personliga spökhistoria, del 1. (Block E:2)
• Sidoberättelse: Spökjakt på slottet, del 1. (Block E:3)
• Huvudberättelse 2A: Den troende skeptikern Nils Karlssons spökhistoria, del 1. (Block E:4)
• Sidoberättelse: Forskaren Anna Högerlund berättar om spöken, del 1. (Block E:5)
• Huvudberättelse 2B: Den troende skeptikern Nils Karlssons spökhistoria, del 2. (Block E:6)
• Sidoberättelse: Forskaren Anna Högerlund berättar om spöken, del 2. (Block E:7)
• Sidoberättelse: Spökjakt på slottet, del 2. (Block E:8)
• Sidoberättelse: Forskaren Martin Ingvar berättar om hjärnans förståelse. (E:9)
• Huvudberättelse 1B Martin Wicklins personliga spökhistoria, del 2. (Block E:11)
• Sidoberättelse: Hanna Hellqvist intervjuar Gert Fylking. (E:12)

Huvudhistorien i Skriket i likbilen är Martin Wicklins spökhistoria som också ger avsnittet dess 

namn. De uppdelade berättelserna styrs nästan helt av programledarnas samtal med varandra, det 

görs hela tiden tydligt att vi lyssnar på de inspelade ljudet tillsammans med programledarna, som 

om de spelade upp ljuden i inspelningsstudion. Detta gör att det låter som om man lyssnar på ett 

liveprogram. De linjära historierna styrs av intervjupersonen eller reportern på plats.
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 I Programöversikt E kan man se att reporterin inte får mycket plats, medan intervjupersonen 

och programledaren får ungefär lika stort utrymme. Bakgrundsljuden används nästan hela tiden i de 

uppdelade huvudhistorierna, men mer sällan i sidohistorierna. Narrativschemat visar hur de två 

huvudberättelserna hålls långt ifrån varandra i programmet, men de relateras till och byggs upp av 

sidoberättelserna.

5.3.2 Förnimmelse av bevis

Vi lär oss psykometri, gräver i gamla mordfall och träffar en professor i parapsykologi. Kan föremål berätta 
sin egen historia? Är det övernaturliga till någon hjälp när polisen ska lösa brott? Och vad säger 
forskningen – har ett medium mer rätt än slumpen? 78

Förnimmelse av bevis handlar om vad det finns för slags bevis för spöken och en andlig värld. Det 

är således mer konfrontativt än de övriga avsnitten, då programmet ställer tuffa frågor till några av 

intervjupersonerna. Formen med två programledare som presenterar programmet som om de bara 

pratade med varandra är kvar, som man kan se i detta exempel från block F:1:

WICKLIN: Vi ska testa, dels vår egen mediala förmåga, om vi nu har nån. Och så ska vi ta reda på hur bra 
medier är på att lösa mordfall.
HEDTJÄRN: Mm
WICKLIN: Och så kommer vi berätta världshistoriens mest extrema försök att bevisa den andliga sidan.
HEDTJÄRN: Och Martin, vad ska vi kalla programmet idag?
WICKLIN: Dagens program ska vi kalla, förnimmelse av bevis.
[musik stegras]79

Ser man på Programöversikt F så är en tydlig skillnad mot de övriga programmen av Övernaturligt 

att reportern får mer utrymme än tidigare program. Övergångarna mellan studion och 

“verkligheten” är snävare här än tidigare och sker fler gånger såsom mellan block F:1 och F:2, 

under block F:5 och i block F:6. 

 I block F:2 och F:6 spelas en intervju upp med Elisabeth Lange, i den deltar både Wicklin 

och Hedtjärn som reportrar men programledarna Wicklin och Hedtjärn kommenterar fortfarande 
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historien, vilket man kan se i figur 4:6. I dessa segment finns alltså Wicklin och Hedtjärn på båda 

platserna samtidigt, men rollerna är olika.

Figur 4:6. Reportrarna (gul) och intervjupersonen (rosa) är de tunga segmenten men programledarna (turkos) gör små 
inhopp, här i början av block F:1. Hämtad från: Programöversikt F, se bifogat material.

 Bakgrundsljud och ljudeffekter används i större delen av avsnittet, men utesluts helt i hälften 

av block F:5, vilket till stora delar upptas av en telefonintervju. Det kan vara så att samtalet blir lite 

för allvarligt för att programledarna ska kommentera det.

 I Förnimmelse av bevis används också arkivmaterial i en viss utsträckning, och detta 

material används på samma sätt som intervjupersoners information används, det vill säga för att 

förstärka programledarnas historia.

 Erik Hedtjärn utför också ett frågetest på Martin Wicklin i block F:7, som färgas med flera 

ljudeffekter som redovisas som om de spelas upp i studion när samtalet sker. Martin Wicklin ställer 

motfrågor och ber om förtydligande senare i blocket. I block F:8 byter de roller, och Martin Wicklin 

berättar en historia för Erik Hedtjärn, en historia som användes som “hook” i början av 

programmet.

5.3.2.1 Sammanfattning: Förnimmelse av bevis

Narrativschema: Förnimmelse av bevis:

• Sidoberättelse: Att testa paranormala förmågor, del 1. (Block F:2)
• Huvudberättelse 1A: Paranormala detektiver, del 1. (Block F:3)
• Sidoberättelse: Varifrån kommer de paranormala detektivernas information? (Block F:4)
• Huvudberättelse 1B: Paranormala detektiver, del 2. (Block F:5)
• Sidoberättelse: Att testa paranormala förmågor, del 2. (Block F:6)
• Illustrering: Fungerar mediums förmågor? (Block F:7)

Sida 37 av 73



• Sidoberättelse: Världens mest extrema test av existensen av den andra sidan. (Block F:8)

Som Programöversikt F visar, så är två berättelser uppdelade, “att testa paranormal förmåga” samt 

“paranormala detektiver”. Programledarrollerna bryter sig in i samtliga block, förutom senare delen 

av block F:5. Då tillåts istället reportern ta rollen som den styrande i programmet. Det mest slående 

med det här avsnittet är hur det lämnar sin tidigare etablerade form under 1,43 minuter i block F:5 

när Hedtjärn använder en konfronterande metod. Det faktum att just detta segment frångår formatet 

jämfört med det övriga avsnittet kan tyda på vissa begränsningar i den övergripande formen. Jag 

tolkar det som att när materialet är tillräckligt intensivt så blir ett kommenterande lager överflödigt 

och kommer ivägen för berättelsen. Man kan också se i Programöversikt F att bakgrundsljud 

används i stor utsträckning när programledarna aktivt leder en berättelse eller pratar, men när 

historien leds av någon annan part så är bakgrundsljuden borta.

5.3.3 Det rullstolsburna spöket i Bräcke

I en kommunen står skattepengarna för notan när ett medium driver ut spöket ur ett jourrummet, i en annan 
Lex Sarah-anmäls personal som gör precis samma sak. Vi berättar vad som händer när spökena flyttat in i 
det svenskaste som finns – den offentliga sektorn. 80

Detta avsnitt har ett “löp” precis som andra program, programledarna spelar upp småbitar av vad 

som ska hända i programmet. De säger A men inte B för att få lyssnaren att undra över vad som 

kommer. Ett nytt element i detta avsnitt är reporten Simon Moser, som har olika roller under 

programmets gång.

 Han agerar både programledare och reporter, men inte samtidigt. Wicklin och Hedtjärn är 

fortfarande huvudprogramledare och de “lämnar över” till honom. Han deltar inte direkt i deras 

samtal utan står för sig själv i sina berättelser, det är inte heller tydligt att han berättar sin historia 

för Wicklin och Hedtjärn. Detta gjorde kodningen av hans prator problematisk, jag använde då 

följande definitioner för att koda Mosers ljudelement:

• Moser är reporter i förhållande till huvudprogramledarna (Martin Wicklin och Erik Hedtjärn) då 

de kommenterar det han säger och han inte deltar i deras rum.
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• Moser är programledare när han själv leder en historia. Jag definierar honom som programledare 

när han leder berättelsen, då det är roller och inte personer jag vill analysera.

Växlingen mellan huvudprogramledarna och Moser kan man se i exempelvis block G:2 i en 

övergång mellan studion och reportern.

WICKLIN: Ja, jag vet ju inte vad det här kommer att kosta. Men det intressanta här är ju principen.
HEDTJÄRN: Vilken princip är det?
WICKLIN: Att kommunen liksom sätter ned foten och försöker driva ut spöken.
HEDTJÄRN: Och man undrar...
WICKLIN: Hur hamnade vi här?
[moser kommer in, men det hörs att han inte pratar direkt till Wicklin eller Hedtjärn]
MOSER: Det har inte varit helt lätt att få veta exakt vad som hände.81

Efter att programledarna lämnat över till Moser, så leder han berättelsen men han pratar direkt till 

lyssnaren. I dessa segment kodas han som programledare, då han leder historien. När Wicklin och 

Hedtjärn finns närvarande så är han istället reporter. I exempelvis block G:5 så kommenterar 

Hedtjärn berättelsen, men han går inte in och styr i berättelsen. Det gör fortfarande Moser i form av 

reporter vilket illustreras i figur 4:7.

Figur 4:7. Reportern Moser (gul) och intervjupersonens (rosa) interaktion har karaktären av ett vanligt reportage. 
Programledarna (turkos) kommenterar det som sägs och lägger därmed till ett lager i berättelsen i block G:5. Hämtad 

från: Programöversikt G, se bifogat material.
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5.3.3.1 Sammanfattning: Det rullstolsburna spöket i Bräcke

Narrativschema: Det rullstolsburna spöket i Bräcke:

• Huvudberättelse 1A: Spöken inom hemtjänsten, del 1. (Block G:2)
• Sidoberättelse: Forskare berättar om hur folk ser på paranormala fenomen. (Block G:3)
• Huvudberättelse 1B: Spöken inom hemtjänsten, del 2. (Block G:4)
• Huvudberättelse 1C: Spöken inom hemtjänsten, del 3. (Block G:5)
• Sidoberättelse: Hanna Hellqvist intervjuar forskare om spökupplevelser. (Block G:6)
• Huvudberättelse 2: Vad bör kommuner göra angående paranormala fenomen. (Block G:7)
• Sidoberättelse: Hanna Hellqvist möter en operasångerska som tänker gå igen. (Block G:8)

Det rullstolsburna spöket i Bräcke domineras av berättelsen om spöken inom hemtjänsten som 

Simon Moser har gjort. Övernaturligt frångår, i den berättelsen, sin föregående form med 

kommenterande programledare till förmån för en programledare som ger information direkt till 

lyssnaren. Wicklin och Hedtjärn bryter in några gånger, vilket illustreras i block G:5.

 I block G:5 saknas bakgrundsljud och effektljud, blocket är raka intervjuer och prator. Andra 

ljudelement än röster används inte alls. Fokus är väldigt nära de två kvinnor Simon Moser 

intervjuar, det är en inzoomning på just deras sätt att utrycka sin egen historia.82 Huvudberättelsen i 

programmet (spöken inom hemtjänsten) behandlas först, och efteråt sker det mesta kommenterandet 

och reflekterandet. Detta kan vara i och med att en tredje reporter är ledande i huvudberättelsen 

vilket gör att de två huvudprogramledarna då håller sig i bakgrunden.

5.3.4 Den självlysande bedragaren

På kvällen den 9 oktober 2010 smetade medium-stjärnan Anders Åkesson in handen i självlysande lera och 
lurade seansdeltagarna att det var en andevärlden som  materialiserat handen som svävade i luften. I dag 
önskar Per-Ola Thornell att han aldrig hade upptäckt fusket. Då hade han sluppit allt tvivel och en skandal 
som fortfarande skakar medium-Sverige. 83

Även i detta avsnitt gör programledarna tydligt att det är till varandra de pratar, ett exempel på detta 

kan ses början av block H:1:

HEDTJÄRN: Idag Martin, idag ska du få höra en riktigt spännande historia.
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WICKLIN: Är det en spökhistoria?
HEDTJÄRN: Alltså, man kan säga att det är frånvaron av spöken och andar som gör den här historien 
spännande.84

I Den självlysande bedragaren styr programledarna berättelserna i hela avsnittet, förutom reportaget 

i block H:7. Och programledarna förflyttar sig tydligt till platser i detta avsnitt, ett exempel från 

början av block H:2:

[ljud från en trafikerad gata]
INTERVJUPERSON: Jag tänkte vi kan köra ned till lokalen om du vill.
HEDTJÄRN: Det är där du jobbar eller?
INTERVJUPERSON: Ja, precis.
WICKLIN: Var är vi nu?
HEDTJÄRN: Vi är i Ystad, och det här är Per-Ola Tornell.85

Programmet flyttar sig här mellan två olika rum, studion där programledarna sitter och mötet med 

Per-Ola Tornell. Studion med programledarna fungerar som ett filter. I resten av block H:2 berättar 

Hedtjärn en berättelse, med intervjupersonen inklippt. Hedtjärn står här för kommentar och 

information. Wicklin står istället för frågor vilket man kan se i inledningen av block H:3:

OLA TORNELL (INTERVJUPERSON): Det måste vara absolut mörkt. Absolut svart måste det va.
WICKLIN: Varför får det inte vara ljust?
HEDTJÄRN: Alltså de kallar det en fysisk seans som de ska ha här och det betyder att mediet går ned i trans. 
Och sen så tror de att det finns en substans som lämnar mediet när mediet är i trans. Och de kallar den här 
substansen för ektoplasma.
WICKLIN: Ektoplasma?
HEDTJÄRN: Ektoplasma. Och de tror att den här substansen, det är den som andarna sen använder för att ta 
fysisk form.
WICKLIN: Okej, och den här ektoplasman, tål inte den ljus?
HEDTJÄRN: Den tål inte ljus, och tanken är att den sen åker tillbaka in i mediet. Och om den har blivit skadad 
av ljus kan mediet sen bli skadat.
WICKLIN: Ektoplasma, det låter ganska vetenskapligt. Finns det?
HEDTJÄRN: Det finns ju jättemånga berättelser om ektoplasma, fast den låter sig ju inte testas i ett 
laboratorium.
WICKLIN: Varför inte det då?
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HEDTJÄRN: Nej, för att jag tror inte att den finns.
[Wicklin skrattar]86

I segmentet ovan kan man också se hur programledarna filtrerar information som 

intervjupersonerna kommer med. Det faktum att Hedtjärn erkänner att han inte tror att ektoplasma 

finns gör att de ändå kan behandla det som om den finns inför intervjupersonerna. Programledarna 

har med andra ord gjort klart att alla åsikter som framförs i programmet inte nödvändigtvis behöver 

vara sanna.

 Till skillnad från tidigare program så har inte Den självlysande bedragaren berättelser som 

delas upp och blandas med annat material. Utan de sex olika berättelserna hakar istället i varandra, 

med hjälp av programledarna.

5.3.4.1 Sammanfattning: Den självlysande bedragaren

Narrativschema: Den självlysande bedragaren:

• Huvudberättelse 1A: Introduktion av Per-Ola och vem den självlysande bedragaren är (Block H:2).
• Sidoberättelse: Vad är ektoplasma? (Block H:3).
• Huvudberättelse 1B: Historien om den självlysande bedragaren (Block H:4).
• Huvudberättelse 1C: Intervju med den självlysande bedragaren (Block H:5).
• Sidoberättelse: Hur kan folk tro på övernaturliga saker? (Block H:6).
• Sidoberättelse: Hanna Hellqvist intervjuar Björn Ranelid (Block H:7).

Den självlysande bedragaren behandlar till stor del just berättelsen om den självlysande 

bedragaren. Berättelsen leds och berättas helt av programledarna, och först efteråt kommer två korta 

berättelser som expanderar ämnet.

 I block H:4 finns ett långt segment som jag endast kodat som intervjuperson. Detta är en 

intervjuperson som spelar upp en egentillverkad telefonintervju. Den i radiomått mätt långa 

sekvensen, cirka 2,5 minuter, tolkas som intervju då jag inte anser att den är närmast lyssnaren. 

Lyssnaren är fortfarande medveten om att programledaren kan kommentera det som sägs, och det 

gör de även efter att telefonintervjun är slut.
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5.3.5 Sammanfattning Övernaturligt i P1

Formmässigt anmärkningsvärt i Övernaturligt i P1 är att programmet aldrig direkt tilltalar 

lyssnaren. Erik Hedtjärn och Martin Wicklin berättar för varandra, eller får historier berättade för 

varandra. Ljudeffekter, bakgrundsljud, intervjuer och reporternärvaro används av de två 

programledarna för att berätta. För varandra. Lyssnaren behandlas som om den inte är där, som det 

tredje hjulet i ett samtal.

 Övernaturligt i P1 arbetar alltså med så kallade lager mellan innehållet och lyssnaren och 

talar aldrig direkt med lyssnaren. Detta gör att de kan göra tydligt vad som är programledarnas 

åsikter och vad som är fakta. I exempelvis Den självlysande bedragaren erkänner Hedtjärn att han 

inte tror att ektoplasma finns, och därmed kan de låta intervjupersonerna prata om det som de vill. 

Hade Hedtjärn inte kunnat uttrycka sin tro om ektoplasmans existens hade programmet de facto 

erkänt att ektoplasma är verkligt.

 Övernaturligt i P1 använder uppdelade berättelser i stor utsträckning, ofta avbryts en 

historia för att behandla något närliggande ämne. I till exempel Skriket i likbilen finns det två 

huvudhistorier; Wicklins spökhistoria och den troende skeptikern. Dessa två är den röda tråden i 

hela programmet och bredvid dessa presenterar Hedtjärn och Wicklin berättelser som skapar 

stämning alternativt förtydligar huvudämnet.

5.4 Helhetsanalys och resultat

Den stora likheten mellan Radiolab och Övernaturligt i P1 är att de båda har ett så kallat lager 

mellan informationen och lyssnaren. I traditionell “vanlig” radio talar programledaren eller 

reportern oftast direkt med lyssnaren när programledaren eller reportern gör prator för att förtydliga 

intervjupersonen.87 Radiolab och Övernaturligt har ett kommenterande lager till informationen i 

inslagen, de småpratar sig igenom berättelser.88

 Intervjuerna står inte för sig själva, de är snarare del av programledarens berättelse. De 

förstärker och ger ton till berättelsen men är inte huvudfokus även om intervjupersonerna hörs 

mycket i ett avsnitt. Det är istället berättelsen som är viktig, programledarens berättelse för sin 

kollega. Tonen som programledarna håller är samma ton som för direktsända samtalsprogram, de 

pratar alltså direkt med varandra, och inte direkt till lyssnaren.
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 Skillnaden mellan programledarna i Radiolab/Övernaturligt och P3 Dokumentär är hur de 

riktar sitt tal. P3 Dokumentär talar alltid direkt till lyssnaren, medan de övriga programmen i 

analysen ofta använder dialoger som riktar sig till en medverkande i programmet.89 90 P3 

Dokumentär verkar därför som en rapport om ämnet, medan Radiolab och Övernaturligt snarare 

kan liknas vid kommentarer om ämnet.91

 I P3 Dokumentär finns det en illusion av att intervjupersonen och historien i sig självt styr 

var berättelsen är på väg, men det är programledarna som redigerat programmet. Deras styrning 

döljer sig bakom klippningen. I Övernaturligt i P1 och Radiolab styr programledarna öppet 

historien genom att hela tiden påminna lyssnaren om att de berättar en historia för någon.

 I Övernaturligt i P1 och Radiolab används reportern nästan uteslutande som ett slags 

färdmedel till en viss plats. Som någon som tar med lyssnaren till en annan plats än den 

programledarna har. I P3 Dokumentär är reportern helt enkelt någon som ställer mot– eller 

följdfrågor till intervjupersoner.

 Min tolkning av P3 Dokumentär och andra klassiska reportageformer är att man försöker 

göra lagret mellan innehållet och lyssnaren (programledaren) osynligt. Trots att programledaren i 

högsta grad tolkar och förmedlar innehållet med sin redigering och sitt tonfall. Carin Åberg liknar i 

The Sounds of Radio formen i programmen Kulturnytt och Lunchekot vid en skriven rapport eller 

bok.92 Detta kan jag även se hos P3 Dokumentär då programledarna även där tilltalar lyssnaren, 

men nästan helt utan pronomen liknande radioprogrammen Kulturnytt och Lunchekot i Åbergs 

analys.93

 När Radiolab tilltalar lyssnaren använder de oftast ett tilltal som “du” eller “ni” vilket 

särskiljer Radiolab från program som inte använder pronomen.94 De använder också ett lättsamt 

språk, en lättsam ton och ett direkt tilltal som skiljer sig såpass mycket mot vanliga reportageprator 

att jag tycker man kan tala om en slags du-reform i radio.95 Precis som många reklamfilmer 

använder Radiolab ett språk som riktar sig direkt till lyssnaren.96
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 Övernaturligt i P1 och Radiolab gör direkt tydligt att det är en tolkning lyssnaren tar del av, 

genom att tydligt markera lagret programledare som ett filter mellan berättelsen och lyssnaren.

Resultatet från de tre olika programmen om man bara tittar på programöversikterna är tydliga:

• Övernaturligt och Radiolab har mycket kortare ljudsegment än P3 Dokumentär. Det vill säga 

intervjupersonernas ljud har klippts fler gånger i Övernaturligt och Radiolab än i P3 Dokumentär.

• Intervjupersonerna får ostört prata i långa segment i P3 Dokumentär. I Radiolab och 

Övernaturligt finns nästan alltid andra ljudelement närvarande i hela intervjuerna.

• I samtliga program används bakgrundsljud främst tillsammans med programledarens ljudelement 

för att understryka vad lyssnaren ska lägga fokus på.97

• Ljudeffekter ser enligt programöversikterna ut att användas mest i P3 Dokumentär. Ser man dock 

på analysen så används sällan rena ljudeffekter i P3 Dokumentär i syfte att förstärka 

programledarnas eller intervjupersonens historia. Ljudeffekterna står istället för sig själva, ofta i 

form av arkivmaterial som jag kodat som ljudeffekter.

• Ljudeffekter i Radiolab och Övernaturligt används aldrig helt i sig själva, utan alltid tillsammans 

med programledarens eller intervjupersonens ljudelement.

Rollerna som aktörerna i de olika programmen spelar skiljer sig åt väsentligt. I Radiolab och 

Övernaturligt skiftar rollerna ofta; programledarna är reportrar, lyssnare, medverkande eller 

testobjekt. En aktör i programmet byter mellan rollerna, men sällan under samma berättelse, därav 

följer de på ett sätt så kallad traditionell radio i den bemärkelsen att de i varje berättelse markerar 

vem som ställer frågorna och vem som besvarar dem.98

 De tre programmen använder också rum på olika sätt. P3 Dokumentär befinner sig bara i två 

rum, studion och vid intervjupersonen och byten mellan dessa bekräftas bara av när reportern är 

närvarande ljudmässigt i intervjusituationer. Radiolab och Övernaturligt bekräftar nästintill alltid 

var de befinner sig och byten mellan rum markeras tydligt. Genom att lyssnaren får följa med 

programledarnas resa mellan rummen, så upplever jag att lyssnaren inbjuds att reflektera över 

innehållet.

 Ser man på analysens narrativscheman kan jag också skönja att själva berättelsestrukturen är 

relativt lika när man jämför Radiolab, Övernaturligt och P3 Dokumentär med varandra. 
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Huvudberättelser står ofta för sig själva men understöds av sidohistorier och illustreringar. Dessa 

likheter bekräftar att formen Radiolab och Övernaturligt har inte handlar om berättarstruktur, utan 

snarare om hur de använder en berättarstruktur.

 Analysen visar också att det kan finnas vissa begränsningar i formen som Radiolab och 

Övernaturligt använder. När intervjuer blir konfronterande så närmast försvinner programledarnas 

kommenterande roll och de håller sig i bakgrunden, exempel på detta kan man se i block F:5 av 

Övernaturligt, Förnimmelse av Bevis.

 Värt att notera är också att det finns data som visar att den annorlunda formen inte påverkar 

lyssnarnas förståelse av innehållet. 91% av 1500 tillfrågade i en amerikansk lyssnarundersökning 

svarade att de kunde hänga med och förstå presentationen av ämnen och nio av tio tillfrågade 

gillade hur de två programledarna interagerade med varandra.99 Utifrån denna studie kan man inte 

dra generella slutsatser men det ger en fingervisning om att formen kan tas emot väl av de som inte 

har hört den förut. Tyvärr har jag inte funnit någon svensk lyssnarundersökning som undersöker 

responsen på specifika program. Sveriges Radio gör lyssnarundersökningar varje år men de riktar 

sig mot totalt radiolyssnande samt förtroendefrågor.100

6. Slutsats

Som inledning tänkte jag sammanfatta hur mina frågeställningar besvaras i ljuset av min analys:

Vad karaktäriserar de radioprogram jag har med i urvalet? (Radiolab och Övernaturligt i P1)

De karaktäriseras framförallt genom att programledare pratar med varandra, jämfört med 

programledare som talar med en imaginär publik. Samt av att programledarna kan kommentera och 

ifrågasätta allt som sägs eller hörs i programmet. Om något är otydligt eller svårt att tro på, kan de 

bekräfta lyssnarens outtalade fråga genom att prata om ämnet.
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Hur skiljer sig så kallade direktreflekterande radioprogram formmässigt från Sveriges Radios 

traditionella reportageform?

Programledarna pratar dels direkt till lyssnaren i du-form, och indirekt till lyssnaren genom 

varandra i Radiolab och Övernaturligt. De blandar sig i vad intevjupersonen säger, pratar ofta över 

intervjupersonen i syfte att driva berättelsen framåt. P3 Dokumentärs reportage saknar, i de två fall 

jag valt att analysera, nästan helt pronomen, vilket ger en känsla av en rapport eller en bok.

Vad betyder formen för det journalistiska innehållet?

Enligt min tolkning av analysen skapar formen i Radiolab och Övernaturligt paradoxalt nog ett mer 

trovärdigt händelseförlopp jämfört med formen i ett traditionell reportage. Paradoxalt för att 

Radiolab och Övernaturligt har mer produktion och hårdare klippta intervjuer. De erkänner det 

faktum att programledarna nödvändigtvis inte alltid vet allt genom att ställa frågor till materialet, 

vilket P3 Dokumentär inte gör. P3 Dokumentär presenterar saker och ting i rak form och lyssnaren 

får anta att det är sant. Radiolab och Övernaturligt gör att programmet kan sätta berättelsen i fokus, 

då svåra och osäkra ämnen kan göras transparenta med en kommenterande dialog. För att förtydliga 

så försöker formen återskapa direktsändningens öppenhet  och genomskinlighet i en förproducerad 

form.

Jag menar att min analys har visat på hur tolkning samt kommentar av innehåll kan användas öppet 

inför lyssnaren i radioprogram. Vilket bidrar till att skapa en känsla av att det som presenteras i 

Radiolab och Övernaturligt händer nu, att det är “verkligt” liknande direktsändningar. I motsats till 

exempelvis P3 Dokumentär som har mer karaktär av en rapport/uppläsning av en händelse, enligt 

min analys.

 Hur innehållet presenteras är relevant för det journalistiska innehållet, särskilt om 

presentationen bidrar till att öka genomskinligheten i radioprogram och framförallt 

radiodokumentärer. Dokumentärer i alla former brottas med att vara trovärdiga och jag menar att 

formen med ett kommenterande lager mellan innehållet och lyssnaren kan användas för att minska 

den känsla av envägskommunikation mot lyssnaren som traditionella medier lider av. Formen 

tillåter också programledarna att direkt diskutera ett påstående eller en händelse för att därigenom 

problematisera den. Det går att argumentera för att denna genomskinlighet bara är skenbar då de 

direktreflekterande radioprogrammen trots allt är lika förproducerade som annan radio, men jag 

menar att även denna illusion av interaktivitet hjälper lyssnaren att kritiskt granska innehållet. Detta 
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genom att lyssnaren görs medveten om att allt inte är glasklart genom det reflekterande samtalet 

programledarna för.

 De två annorlunda program jag valt att analysera använder radiomediets kanske främsta 

styrka, det direkta samtalet, på ett sätt som både ökar genomskinligheten och tillåter en större frihet 

för journalisterna i att öppet berätta hur de ser på ett händelseförlopp. Formen tillåter lyssnaren att 

reflektera tillsammans med programmet och ger illusionen av deltagande för lyssnaren, i motsats till 

vanlig radio som relaterar till lyssnaren som just, en lyssnare.

 En grundläggande fråga för journalistiken är hur en händelse ska återges trovärdigt, och jag 

menar att denna alternativa form när journalisten gör en öppen tolkning är mer trovärdig än att dolt 

tolka innehåll. Att anta att publiken förstår att journalisten tolkar innehållet är att föra publiken 

bakom ljuset.

 Att programledarna kommenterar något medan det pågår betyder inte att berättelsen kommer 

längre ifrån sanningen, men det betyder inte heller att kommentarer gör att berättelsen mer 

sanningsenlig. Det är snarare så att lyssnaren får klart för sig hur tolkningen en händelse är gjord, 

och varför. Programledare som i vanlig stil gör prator till lyssnaren, gör att genomskinligheten i det 

denne säger är låg i och med att det är programledarens tolkning som gäller så lämnas lyssnaren åt 

programledarens uppfattning.

 Efter att jag kvantitativt och kvalitativt analyserat tio radioprogram på totalt nästan 7 timmar 

har min förståelse för dessa radioprogram förändrats avsevärt. Precis som teorin om den 

hermeneutiska spiralen menar att en förståelse aldrig kan komma tillbaka där den började så har 

min förståelse för de tre dokumentärerna förändrats.101 Under min tid som nyhetsreporter på P4 har 

jag fått lära mig att ta bort “jaget” i mina inslag, vilket jag alltid tyckt varit dumt. Mitt jag är 

tolkaren varför jag anser att lyssnaren tjänar på att göras medveten om min existens och påverkan 

på materialet. Häri ligger Övernaturligts och Radiolabs styrka, i deras öppna subjektivitet och 

blottande av reporter- och programledarjagets existens i produktuonen. P3 Dokumentär är fantastisk 

berättande journalistik när den är som bäst, men formen bjuder inte in lyssnaren i processen och 

döljer därigenom sin faktiska subjektivitet.
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6.1 Förslag till fortsatt diskussion

En stor del av uppsatsen gick åt till att utforma en metod för att studera radioformer på ett 

tillfredsställande detaljerat plan, därav är detaljerad formanalys av radio ett område som bör 

utforskas vidare. Som man kan läsa i mitt avsnitt om tidigare forskning så har större delen av den 

tidigare forskningen inriktat sig på antingen analys av radiokanalers samtliga ljudbild eller på 

traditionell text– och innehållsanalys av det som sägs i radio.

 Det är tufft att analysera form i ett medium som inte riktigt låter sig brytas ned i mindre 

beståndsdelar, vilket är något jag ändå försökt göra. Så en mer standardiserad modell för att 

ljudkoda radioprogram är också en viktig framtida forskning.

 Den kvalitativa analysen hade också kunnat gå in mycket mer i detalj. Till en början hade 

jag tänkt att analysera varje block ur den kvantitativa analysen för sig, men då hade analysdelen 

hamnat på cirka 90 sidor, vilket är ett större omfång än vad kandidatuppsatsen tillåter.

 En viktig analys kan också inkludera andra radioprogram och analysera skillnader mellan 

program producerade i en miljö av public service och jämföra dem med program producerade av 

kommersiella stationer. Samtliga av programmen i mitt urval är sända av icke-kommersiell radio 

vilket mycket väl kan påverka både tonen och formen.

 Det kan också vara viktigt att djupare analysera ljudeffekter och bakgrundsmusik i 

förhållande till narrativ och ton i radio. Effekter i samverkan med personers samtalston i en narrativ 

bemärkelse i journalistiskt material kan kanske ge nya kunskaper om radions journalistiska 

förutsättningar.

 Framförallt behöver min metod prövas på andra former av radio så att metoden i sig kan 

utvecklas. Jag har under slutanalysen märkt att metoden är relativt trubbig då den egentligen bara 

duger till att analysera form. En mer exakt kvantitativ metod skulle kunna mäta exakt hur mycket 

ett ljudelement används och därigenom dra slutsatser om ljudelementens roll i radioprogrammen.
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