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1. Inledning  

P3 Historia är ett program på Sveriges Radio som gör podcasts om inflytelserika, historiska 

personer, som på något sätt påverkat historien och blivit ikoner. Programmet publicerade sin 

första podcast i mars år 2017.1 Det leds av Cecilia Düringer, med producenterna Tove Palén 

och David Rune, ljuddesignern Nils Svennem Lundberg och scenuppläsaren Pablo Leiva 

Wenger.2 Programmen är upplagda så att Cecilia Düringer leder lyssnaren genom podcasten, 

och med sig har hon ytterligare två berättare. Det är scenuppläsaren, som förhöjer dramatiken, 

samt en expert på ämnet, som förklarar samhället och tidsepoken som personen lever i. 

Programbeskrivningen är följande: ”Missade du historielektionerna har du en ny chans nu! P3 

Historia handlar om personerna som skapade vår historia – både de kända och de mindre 

omskrivna.”3  

I skrivande stund har programmet gjort trettiosex podcasts, varav sjutton handlar om 

kvinnliga personer, fjorton om manliga och fem om både kvinnor och män, till exempel i 

program om parrelationer som Bonnie och Clyde.4 Sedan programmet började sändas 2018 har 

de haft stigande lyssnarsiffror och registrerar fler än 100 000 lyssningar per vecka.5 Det gör P3 

Historia till en av Sveriges mest lyssnade podcasts.6 Tilläggas kan att programledaren Cecilia 

Düringer vann ”Årets rookie” för programserien på Stora Radiopriset 2017.7  

Vad gör då P3 Historia så framgångsrikt? Varför är denna podcast en av Sveriges mest 

lyssnade, med sina drygt 100 000 lyssningar per vecka?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Då jag undrar hur ett program får så många lyssnare som P3 Historia, syftar denna uppsats till 

att undersöka vad det är som kan tänkas locka lyssnarna. Min tes är att det framför allt handlar 

om hur innehållet organiseras i den temporala strukturen, samt hur berättarrösterna är med och 

skapar inslag av spänning och nyfikenhet. Dessa två begrepp är berättareffekter som skapas 

                                                             
1 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-10-12).  
2 Sveriges Radio, P3 Historia, ”Om P3 Historia”, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=5067&artikel=6663435 (2018-08-10). 
3 Ibid.  
4 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-10-12).  
5 Poddindex, ”P3 Historia”, https://www.poddindex.se/podcasts/211 (2018-10-23). Antalet lyssningar har de 

baserat på alla starter över 10 sekunder samt de fullständiga nerladdningarna av alla programmets podcasts. Se 

även bilaga 1 och 2.  
6 Bra podcast, ”Topplista”, https://brapodcast.se/ (2018-10-23).  
7 Radioakademin, ”Vinnarna av Stora radiopriset 2017: Cecilia Düringer, Christer Jungeryd, Kerstin Behrendtz”, 

https://radioakademin.org/2017/11/vinnarna-av-stora-radiopriset-2017-cecilia-duringer-christer-jungeryd-och-

kerstin-behrendtz/ (2018-10-24).  
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genom berättelsens ordning. I fokus står således berättarstrukturen och den lyssnare som 

produceras genom den, det vill säga en implicit lyssnare och inte en reell.8 Syftet med denna 

undersökning är därför att granska ordningen i P3 Historias podcasts, för att se hur programmet 

får den implicita lyssnaren att fortsätta lyssna. Frågorna jag kommer besvara är därför följande:  

 

• Hur ordnas händelserna i programmens kronologi?  

• I vilken grad skapas spänning och nyfikenhet genom hur händelserna ordnas?  

 

1.2 Material och avgränsning 

Utvecklingen av radion och dess orala inspelningar har lett fram till det vi idag kallar för 

podcasts.9 Därför vill jag först av allt klargöra och definiera vad en podcast är för något.  

Podcast som teknik dateras till 2004.10 Podcasts, eller poddradio och poddar som det även 

kallas på svenska, lanserades på Sveriges Radio år 2005 och fick stor uppmärksamhet.11 Till 

skillnad från vanliga radioprogram är podcasts digitala ljudfiler man kan lyssna direkt på 

(streama) eller ladda ner från internet, oberoende av tidpunkten när programmet sänds. Podcast 

härstammar på så sätt från radio, men har utvecklats och blivit ett alltmer utbrett medium som 

folk bär med sig i sina datorer och mobiltelefoner, lätt tillgängligt med internets vidgande 

utbredning.12  

Till skillnad från radioprogram har podcast-skapare haft friare möjligheter att utforska 

och pröva nya grepp inom radioberättandet. Radioforskaren Siobhán McHugh skriver att 

podcasts återupplivar redan etablerade former av radioprogram. Det är en nyare och informell 

genre som fokuserar på en stark relation mellan lyssnarna och värden som håller programmet. 

Podcasts upplevs som intima och personliga, vilket McHugh menar är anledningen till att de är 

lätta att lyssna på.13  

Podcasts är ett informativt medium som innehåller och förmedlar många sorters ämnen – 

matlagning, filosofiska diskussioner, vardagssamtal, hälsa, träning, konspirationsteorier och 

även det som är aktuellt för den här uppsatsen – historia. P3 Historias podcasts innehåller 

                                                             
8 Johan Svedjedal, ”Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur”, Brott, kärlek, 

äventyr – texter om populärlitteratur, Dag Hedman (red.), Lund: Studentlitteratur 1995, s. 67–68.  
9 Siobhán McHugh, ”How Podcasting is Changing the Audio Storytelling Genre”, Radio Journal vol. 14, 

2016:1, s. 65–82.  
10 Ibid, s. 67–68.  
11 Sveriges Radio, Företagsfakta, ”Radiohistoria”, 

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=1971599 (2018-10-11).  
12 Sveriges Radio, ”Vad är poddradio?”, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2332&artikel=4905197 (2018-11-16).  
13 McHugh 2016, s. 71–73.  
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dokumentärt material som görs spännande för lyssnaren. Samtidigt som de underhåller sina 

lyssnare utbildar de om historiska människor, tidsepoker och händelser.  

För att genomföra min undersökning har jag lyssnat igenom samtliga av programmets 

avsnitt och valt ut fyra av de mest lyssnade avsnitten.14 Fyra avsnitt valdes för att få en bredare 

aspekt av hur programmet organiserar innehållet sina podcasts. Då det skulle bli en alldeles för 

stor undersökning att ta upp varje avsnitt som P3 Historia producerat har jag gjort denna 

avgränsning. De mest lyssnade avsnitten är: ”Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper”, 

”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, ”Djingis Khan – från vildmarken till 

världsherravälde” och ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”. Samtliga program finns 

att hitta på Sveriges Radios hemsida. Programmen har varierande längd, och är cirka 40 till 60 

minuter långa.15  

 

1.3 Forskningsöversikt  

Den tidigare forskning som bedrivits om podcasts handlar till stor del om dessa som 

mediaformat inom journalistiken, samt dess didaktiska inverkan och funktion i undervisning. 

Det har även bedrivits forskning om narrativ och berättartekniker inom radiodokumentärer och 

podcasts. Samtliga områden kommer jag gå igenom nedan.  

 

1.3.1 Radiodokumentärer och podcasts 

Inom medieforskningen finns en stark kritik mot det orala, eftersom det inte existerar i någon 

direkt fysisk form. På senare tid har det blivit mer accepterat att inspelningsbandet eller filen 

ljudet ligger på blivit ”dokumentet”, men det blir ofta transkriberat av forskare och slutar därför 

i textform.16 Inom flera vetenskapliga discipliner, bland dem språksociologi, mediaforskning 

och retorik, har det forskats om muntliga berättarkulturer och radio.17 Forskningsområdet om 

radio är däremot inte stort, och om podcasts är det ännu mindre.  

Siobhán McHugh har bedrivit forskning om muntlig berättarkultur, radio, 

radiodokumentärer och podcasts. I ”Oral History and the Radio Documentary/Feature: 

Introducing the ’COHRD’ Form” (2012) skriver hon att orala berättelser fångar det personliga 

                                                             
14 Sveriges Radio, P3 Historia, ”Populära”, https://sverigesradio.se/p3historia?flik=populara&date=2019-01-04 

(2019-01-04). Se även bilaga 1 och 2.  
15 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-10-23). Programmen finns även 

publicerade på andra ställen.  
16 Siobhán McHugh, ”Oral History and the Radio Documentary/Feature: Introducing the ’COHRD’ Form”, 

Radio Journal vol. 10, 2012:1, s. 35–51.  
17 Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet, Göteborg: Anthropos 2015, s. 9–11.  
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bakom levda händelser och upplevelser. Att höra orden istället för att läsa dem utökar enligt 

McHugh vår förståelse för mänskliga förhållanden, eftersom vi hör dem i subjektiv mening. 

McHugh skriver också om radiodokumentärer, som ofta blir sett som ett informerande medium. 

Formatet är karaktäriserat som utbildande och intellektuellt, då det ofta försöker övertyga 

genom bevis och argument. Hon skriver inte bara om vad dokumentären är, utan också vad den 

bör göra för att vara övertygande. Hon trycker starkt på att ordningen, arrangemanget och en 

kreativ utformning tillsammans med närvaron av en berättare kan skapa tillförlitlighet för 

innehållet som förmedlas.18 Perspektivet McHughs forskning ger kommer jag knyta an till, men 

hon undersöker hur lyssnarna upplever podcasts och inte vad som får dem att fortsätta lyssna, 

vilket är mitt perspektiv.  

Michelle Rayner skriver om radiodokumentärernas historia, där hon tar upp ett 

australienskt projekt där de undersöker den historiska utvecklingen av intervjuer inom 

australiensk radio. Intervjuerna handlar om människors livshistoria, och programmen hon 

undersöker har alla olika format och tillvägagångssätt. Resultatet av Rayners forskning är att 

det går att koppla samman dessa historiska radiointervjuer och lärdomarna lyssnarna får av de 

personligt upplevda historiska händelserna, för att sedan framföra det till en bredare publik. 

Istället för att läsa en historisk text kan mottagaren lära sig genom att lyssna.19 Rayners 

forskning tar upp radioprogrammens utformning och hur människors livshistoria berättas, men 

ligger långt ifrån mitt ämne då hon inte alls tar upp berättartekniska aspekter.  

I en kandidatuppsats inom journalistik av Sonja Kutinlahti och Björn Persson har de 

skapat en modell för att analysera radiodokumentärer berättartekniskt. De utgår bland annat 

från scener, ljud, berättare, musik, intervju och dramaturgi för att bedöma två 

radiodokumentärers berättartekniska innehåll. Resultatet av deras uppsats är att modellen måste 

testas i bredare bemärkelse för att se om den kan appliceras på fler typer av material.20 De 

fokuserar inte heller på hur innehållet ordnas temporalt, vilket jag till skillnad från dem kommer 

göra.  

 

                                                             
18 McHugh 2012, s. 36–41.  
19 Michelle Rayner, ”The Radio Documentary and Oral History: Challenges and Opportunities”, Australian 

Historical Studies vol. 47, 2016:1, s. 108–117.  
20 Sonja Kutinlahti och Björn Persson, It Is Not About What You Say, It Is About How You Say It – an Analysis 

Model on Storytelling in Radio Documentaries, C-uppsats framlagd vid Institutionen för samhällsvetenskaper, 

Södertörns högskola 2017, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1121242/FULLTEXT01.pdf.  
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1.3.2 Media och journalistik  

Då podcasts är ett informativt medium berör det media- och kommunikationsforskningen, 

vilket McHughs, Rayners, Kutinlahtis och Perssons forskning om radio, radiodokumentärer och 

podcasts knyter an till. Men i nedanstående forskning står journalistiken i centrum.  

Medieforskaren Mia Lindgren undersöker i sin artikel ”Personal Narrative Journalism 

and Podcasting” (2016) hur de personliga narrativen i podcasts bidrar med att skapa närhet även 

över nätet. Hon menar att närheten är kopplad till rösten och ljudet. Lindgren menar också att 

det finns ett etiskt dilemma att ta hänsyn till när det handlar om personliga erfarenheter. Hon 

menar att det finns en risk för att de delgivna erfarenheterna utnyttjas när fiktion och icke-

fiktion blandas, att fakta förstärks eller försvagas på grund av dess teatrala verkan.21 Då P3 

Historias program baseras på verkliga människors liv är det för min undersökning ett viktigt 

perspektiv att knyta an till. Hennes forskning fokuserar däremot på hur mediet påverkar den 

reella lyssnaren, vilket jag inte kommer att göra.  

Tony Silvia och Terry Anzur skriver i Power Performance: Multimedia Storytelling for 

Journalism and Public Relations (2011) om hur journalisterna bäst når fram med sitt budskap 

i tv såväl som radio och podcasts. De menar att tidsaspekten, att hålla deadlines lika väl som 

sändningstiden, är viktig och att det krävs planering för att lyckas med sitt program. I vår tid 

har journalistens uppdrag dessutom utökats. Det handlar inte bara om att göra grävande 

journalistik, utan även om att vara tekniskt kunnig och flexibel inom många områden. Därför 

framhåller Silvia och Anzur den så kallade multimediarösten – den röst som ska fungera i vilket 

medium som än används. Den rösten ska engagera publiken, med intentionen att underhålla, 

informera och övertyga.22 Lindgrens och Silvias och Anzurs forskning bidrar med hur rösten är 

viktig för att nå fram till lyssnaren, men de använder sig av ett medialt och journalistiskt 

perspektiv för hur rösten ska användas för att låta professionell i olika mediala sammanhang. 

Som bekant kommer jag att undersöka berättelsens ordning, och jag kommer undersöka fler 

aspekter än bara berättarrösten.  

 

1.3.3 Didaktik och pedagogik  

Mycket av den forskning som bedrivits om podcasts handlar om undervisning och hur podcasts 

didaktiskt kan öka elevers och studenters inlärningsförmåga. Då P3 Historias program-

beskrivning visar att de är inriktade på undervisning, finns det även underlag för programmets 

                                                             
21 Mia Lindgren, ”Personal Narrative Journalism and Podcasting”, Radio Journal vol. 14, 2016:1, s. 23–41.  
22 Tony Silvia och Terry Anzur, Power Performance: Multimedia Storytelling for Journalism and Public 

Relations, Chicester: Wiley-Blackwell 2011 s. 159–186.  
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didaktiska och pedagogiska funktion. Till exempel finns en studie som gjordes av Andrea 

Chester, Andrew Buntine, Kathryn Hammond och Lyn Atkinson, som visade att de studenter 

som lyssnade på podcasts var mer närvarande i undervisningen. Om detta just berodde på 

podcastens format kunde de inte tydligt säga, men enligt de enkäter som genomfördes tyckte 

deltagarna i studien att det var lättare att lära sig när de hörde informationen.23 Forskningen 

bidrar med hur den faktiska lyssnaren tar in podcastens innehåll och håller denna aktiv. Jag 

kommer som tidigare nämnt fokusera på den implicita lyssnaren, så undersökningen är inte nära 

min även om innehållet i de podcasts jag ska undersöka kan ses som didaktiskt.  

En forskningsartikel som däremot berör både det didaktiska och det berättartekniska är 

artikeln ”Narrative Learning Using Podcasts in Interpersonal Communication” (2017) av 

Elizabeth Fish Hatfield. Hon beskriver podcasts som ett hjälpmedel för narrativ inlärning, det 

vill säga att man lär sig genom historier. Hon menar att tillgängligheten som podcasts medför 

är en av dess styrkor, samt att muntligt inlärande gör det lättare att minnas information. Fish 

Hatfield skriver dessutom att det saknas forskning om podcasts som nyheter och/eller 

underhållning.24 Muntlighetens styrka består i hur lyssnaren mottar informationen, vilket Fish 

Hatfields forskning tydligt visar. Men precis som med McHugh och Rayner ligger forskningens 

fokus på vilka effekter den muntliga utformningen har på den faktiska lyssnaren, och inte på 

vad som får denna att fortsätta lyssna på innehållet.  

 

1.4 Teori och metod  

1.4.1 Temporalstruktur 

För denna uppsats kommer den berättade ordningen, den så kallade temporalstrukturen, vara 

central för att se hur programmen övertygar lyssnaren att lyssna vidare. Ordning har alltid varit 

viktig för retoriken, då det är en av parteslärans fem delar, nämligen dispositio. Quintilianus 

beskriver dispositio som indelningen av talets fem delar där innehållet ska användas 

ändamålsenligt och placeras där det är lämpligt att ta upp.25  

Quintilianus framhåller i Institutio Oratoria att ordnandet av ett tal har en central roll. 

Han skriver att dispositionen kan öka ett tals effektivitet, och att strukturen har en viktig 

funktion för hur talet ska få störst effekt för dess publik. Det är viktigt hur ett tal ska börja, vilka 

                                                             
23 Andrea Chester et al (red.), ”Podcasting in Education: Student Attitudes, Behaviour and Self-Efficacy”, 

Journal of Educational Technology and Society vol. 14, 2011:2, s. 236–247.  
24 Elizabeth Fish Hatfield, ”Narrative Learning Using Podcasts in Interpersonal Communication”, 

Communication Teacher vol. 32, 2017:4, s. 236–242.  
25 Quintilianus, Institutio Oratoria, vol. 7–9, övers. H. E Butler, Cambridge och London: Harvard University 

Press 1966, 7.1.2.  
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argument som ska användas och i vilken ordning de ska placeras, samt hur talet ska avslutas. 

Alla delar tillför någonting för den verkningsfulla effekten. Quintilianus liknar talarkonstens 

ordnande vid vad en general gör i ett krig – han vet hur han ska fördela sina trupper för att nå 

framgång. Dispositionens delar ska även kopplas till varandra på ett följsamt sätt, så får 

innehållet större potential att nå fram till publiken. Språket ska harmonisera och vara enhetligt, 

då blir även talet upplevt som kontinuerligt och naturligt.26  

För att undersöka hur P3 Historia använder ordningen för att få den implicita lyssnaren 

att fortsätta lyssna, kommer jag utgå från Quintilianus tes om det centrala i att ordningen 

förmedlar ett tals innehåll till publiken i en viss och sammanhållen ordning. I min uppsats 

kommer jag dock använda mig av modernare teorier om berättande, och därför vänder jag mig 

till narratologin.  

Termen ”narratologi” myntades av Tzvetan Todorov på 1960-talet, och utvecklades ur 

strukturalismen genom att man inom forskningen gjorde analogier mellan de språkliga och 

sociala systemen. De strukturalistiska tillvägagångssätten utvecklades sedan till olika variation-

er av teorier, koncept och modeller kring universella begrepp för narratologin, såsom narrativa 

nivåer, berättarröster, berättarens roll, ordningen och så vidare. Dessa har blivit viktiga för vår 

förmåga att producera och ta in narrativ i multipla former, medier, kontexter och annan 

kommunikativ praxis.27 Forskare som Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Mieke Bal och 

Gérard Genette har undersökt språkens struktur och klassificerat berättelsers olika former. De 

menar att narratologins uppgift är att definiera, klassificera och analysera en berättelses struktur 

och narrativ. Med andra ord: hur en berättelse blir berättad.28  

En viktig teori för min undersökning presenterar Johan Svedjedal i artikeln ”Spänning 

och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur” (1995). Svedjedal beskriver 

där hur berättelsens ordning påverkar en föreställd läsares intresse för händelseförloppet. När 

Svedjedal skriver om ”läsaren” menar han inte en fysisk läsare, utan den implicita som endast 

existerar inom prosafiktionen. Han skriver om det han kallar för temporalstruktur inom fiktion, 

med vilket Svedjedal menar den ordningsföljd i vilken händelserna presenteras i berättelsen. 

Greppet används för att skapa effekter och används i stort sätt inom all form av berättande. I 

samband med det skiljer han på händelsernas kronologiska och berättade ordningsföljd. Den 

kronologiska ordningsföljden är den faktiska tidssekvensen som berättelsen sker i, till exempel 

                                                             
26 Quintilianus 1966, 7.10.11–7.10.17.  
27 Jan Christoph Meister, ”Narratology”, Handbook of Narratology, Peter Hühn (red.), Berlin & New York: De 

Gruyter 2014, s. 329–332.  
28 Susana Onega, ”Structuralism and Narrative Poetics”, Literary Theory and Criticism, Patricia Waugh (red.), 

New York: Oxford University Press 2006, s. 259–273.  
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att måndag kommer före tisdag. Den berättade ordningsföljden är i vilken kausal ordning dessa 

händelser presenteras i berättelsen.29 En händelse definieras här som övergången från ett 

tillstånd till ett annat. Det är en process, och för att en händelse ska räknas som just det krävs 

det en förändring av det aktuella tillståndet.30  

I samband med ordningsföljden presenterar Svedjedal ett siffersystem, som visar hur 

temporalstrukturen kan kastas om. En kronologisk händelseföljd kan se ut på följande sätt: 1-

2-3. Svedjedal använder själv exemplet: Kungen dör (1), drottningen blir sjuk av sorg (2) och 

drottningen dör (3). Ordningen kan däremot kastas om i flera olika temporalstrukturer, till 

exempel 2-3-1 och 1-3-2. Att göra en analys av ett längre händelseförlopp gör däremot detta 

system tämligen svårhanterligt. Antalet möjliga temporalstrukturer, som händelseförloppet kan 

ordnas i, ökar ju fler händelser som tillfogas. Svedjedal skriver att om en analys däremot avser 

de temporala relationerna mellan ett fåtal händelser kan siffersystemet belysa hur viktigt valet 

av händelsernas ordningsföljd är. Ett urval av dessa gör således analysen tydligast.31 Detta 

siffersystem kommer jag knyta an till, och jag kommer att fokusera på ett urval av händelser 

för att tydliggöra temporalstrukturen.  

 

1.4.2 Spänning, nyfikenhet och den implicita lyssnaren   

Svedjedal definierar även begreppen spänning och nyfikenhet, termer som inom denna typ av 

forskning får en annan betydelse än de har i sitt vardagliga sammanhang. Dessa kommer vara 

centrala i min undersökning. Begreppen handlar om hur läsaren drivs framåt i texten, för att få 

veta händelseförloppets fortsättning men även för att informera om bakgrunden till det som 

skett. Av Svedjedal beskrivs spänning som det som driver läsaren framåt. Det är en läsareffekt 

”som på en given punkt i ett kronologiskt ordnat händelseförlopp innebär att intresset är riktat 

mot framtida händelser.”32 Den föreställda mottagaren frågar sig: Vad händer sedan? Nyfiken-

heten definieras som spänningens motsats, att intresset riktar sig mot händelser som tidigare 

inträffat. Vad har hänt tidigare? är frågan mottagaren ska ställa sig. Båda termerna fungerar 

genom uteslutandet av detaljer och brist på information. Dessa informationsluckor vet 

mottagaren inte om den kommer få svar på. Att fortsätta följa händelseförloppet kan fylla i 

dessa luckor och läsaren blir därmed lockad och påverkad att läsa vidare.33  

                                                             
29 Svedjedal 1995, s. 61–68.  
30 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto, Buffalo & London: University of 

Toronto Press 1997, s. 182–183.  
31 Svedjedal 1995, s. 62–63.  
32 Ibid, s. 65.  
33 Ibid, s. 65–66.  
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Uppsatsen är inte empirisk i den meningen att den undersöker varför reella lyssnare 

lyssnar på P3 Historia. Den utgår som tidigare nämnts från den implicita lyssnaren. Wayne C. 

Booth utvecklade teorierna om ”the implied reader”. Han menar att en författare skapar sin 

implicita läsare genom texten.34 I min uppsats kallar jag denna för den implicita lyssnaren, då 

begreppet är överförbart till en muntlig situation. Denna är en virtuell mottagare skapad av 

författaren som en representation av den riktiga publiken hen vänder sig till. För att komma åt 

denna mottagare måste berättartekniker klargöras, då dessa styr uppfattningen av berättelsen 

som förmedlas och därigenom tilltalar olika sorters mottagare.35 Mitt fokus kommer att vara på 

hur ordningen används för att få den implicita lyssnaren att fortsätta lyssna. För att undersöka 

det måste jag se till själva artefakten, ur vilken den implicita lyssnaren konstrueras.36  

Dessa ovanstående begrepp kommer jag använda i min undersökning för att se vilka 

effekter ordningen har på den implicita lyssnaren. Omkastningar av temporalstrukturen skapar 

spänning och nyfikenhet, och det är genom att undersöka hur dessa begrepp berättartekniskt 

figurerar i P3 Historias podcasts jag kommer besvara mina frågeställningar. Därför kommer jag 

komparativt analysera dessa podcasts med varandra för att undersöka hur ordningen presenteras 

i de respektive avsnitten, då för att se hur programmet får den implicita lyssnaren att fortsätta 

lyssna.  

 

1.4.3 Disposition 

I min analys kommer jag börja med att analysera temporalstrukturen, med andra ord reda ut hur 

programmens kronologiska respektive berättade ordning ser ut. För att tydliggöra temporal-

strukturen presenterar jag ett urval av händelser genom ett siffersystem. Därefter kommer jag 

att undersöka Svedjedals begrepp spänning och nyfikenhet, för att se hur de används genom 

temporalstrukturen för att få den implicita lyssnaren att fortsätta lyssna. Jag kommer även visa 

hur berättarrösterna används för att förmedla ordningen och även vara med och skapa inslagen 

av spänning och nyfikenhet.  

 

2. Analys  

2.1 Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper  

Programmet ”Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper” är 45 minuter långt och sändes 

den 16:e juli 2017. Programbeskrivningen lyder: ”Teaterkungen Gustav III är mest känd för 

                                                             
34 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago: University of Chicago Press 1983, s. 74–75.  
35 Svedjedal 1995, s. 68.   
36 Booth 1983, s. 74–75. Se även sida 138.  
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lönnmordet på maskeradbalen, men hans liv innan dess kantades av sexskandaler, djärva 

politiska beslut – och den hatiska konspirationen som blev hans död.”37 Berättarrösterna i 

programmet är programledaren Cecilia Düringer, historikern Henric Bagerius och 

scenuppläsaren Pablo Leiva Wenger.38  

 

2.1.1 Berättelsens ordning  

Podcasten börjar med en dramatisering av Jacob Johan Ankarströms avrättning, där han 

presenteras som kung Gustav den III:s mördare. Därefter följer en summering av Gustav den 

III:s livsgärningar, där det detaljfattigt berättas om reformerna inom politiken samt 

konspirationen kring lönnmordet.39  

Efter detta berättas kungens liv i kronologisk ordning, från det att han föds, hans uppväxt, 

att han gifter sig och blir kung. Kort därefter genomför han en statskupp. Reformerna som 

statskuppen medför ändrar maktförhållandena i landet, vilket adeln starkt ogillar då deras makt 

minskar. Ogillandet fortsätter växa även när Gustav den III genomför en andra statskupp, och 

planer börjar smidas för att göra sig av med honom. På en maskeradbal blir kungen skjuten och 

avlider kort därefter. Härvan visar sig vara större än en enda man, och gärningsmännen hittas 

och grips. Avslutningsvis berättas att kulturlivet faller med Gustav den III, liksom att livet för 

hans son blir tragiskt och den gustavianska eran dör ut med honom.40  

Händelseförloppet är omkastat, då berättelsen börjar redan när Gustav den III är död. För 

att tydliggöra omkastningen använder jag mig av siffersystemet. Introduktionsscenen med 

avrättningen (25), är den första händelse som programmet berättar om. Efter detta går 

berättelsen tillbaka till Gustav den III:s barndom och berättar därefter kronologiskt framåt.41 

Temporalstrukturen ser därmed ut på följande sätt: 25-1-2-3-4… och så vidare fram till 

händelseförloppets slut.  

Introduktionen placerar den implicita lyssnaren redan efter att mordet skett – den händelse 

han enligt programmet är mest känd för. Genomgående i hela programmet berättas det om hans 

politiska reformer, alltså statskuppernas förändringar i regeringen och det styrande skiktet, och 

det hat som dessa förändringar medförde.42 Inslagen där berättarna förklarar ilskan som väcktes 

gör vägen fram till mordet mer begripligt för lyssnaren. Då det ständigt återkopplas till 

                                                             
37 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-11-30).  
38 Sveriges Radio, P3 Historia, ”Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper”, 

https://sverigesradio.se/avsnitt/915715 (2018-12-04). 
39 P3 Historia, ”Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper”, Sveriges Radio, 2017-07-16. 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
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introduktionsscenen med avrättningen (25), som både är podcastens början och händelse-

förloppets slutskede, blir berättelsen sammanhängande och enhetlig. Det blir således lättare för 

den implicita lyssnaren att se helheten av berättelsen och dess struktur. Temporalomkastningens 

funktion är att rikta intresset mot själva händelseförloppet.43 I det här fallet handlar det om att 

skapa intresse för vägen till mordet. Den implicita lyssnaren ska undra hur berättelsen leder 

fram dit, vilket jag kommer ta upp i följande avsnitt.  

 

2.1.2 Spänning och nyfikenhet  

Temporalomkastningar fungerar som en berättarteknisk effekt för den implicita lyssnaren. 

Omkastningen av kronologin riktar antingen den implicita lyssnarens fokus framåt eller bakåt 

i berättelsen.44 Att introduktionen i avsnittet om Gustav den III sammanflätar podcastens början 

och slutskedet av händelseförloppet skapar ett nyfikenhetsinslag. Den implicita lyssnaren ställer 

sig frågan om vad det är som hänt tidigare som lett fram till kungens död. Att börja med denna 

scen väcker nyfikenhet för de tidigare händelserna, då det utesluts hur detta inträffat.  

Hatet mot Gustav den III från adeln, som leder fram till mordet, trappas upp genom hela 

berättelsen. Den implicita lyssnaren vet hela tiden att mordet kommer att ske, och tror sig även 

veta vem mördaren är. Det nystas däremot upp under podcastens gång att det var en stor 

konspiration med många inblandade, där några av de mest centrala aktörerna gick fria från 

särskilt hårda straff. Dessa detaljer berättas i podcastens början, men tydlig information utesluts 

och lyssnaren får veta mer allt eftersom berättelsen fortskrider. Att utesluta detaljer väcker den 

implicita lyssnarens uppmärksamhet för kommande händelser.45 Till exempel hur mordet 

skedde och vilka som var inblandade. Att undanhålla detta fokuserar lyssnaren framåt i 

händelseförloppet, då denna undrar vad som kommer hända.  

Lyssnaren medvetandegörs också om framtida problem och hinder genom antydningar 

om vad som kommer hända, vilket skapar spänning. Till exempel ogillas Gustav den III:s 

politiska åsikter av många, men han handlar efter sin egen vilja. ”Det här gör att han redan nu 

väcker en mäktig fiende. […] Deras fiendskap kommer följa Gustav genom hela livet. Ända in 

i döden.”46 Även senare i podcasten berättas det: ”Gustav den III tror kanske fullt och fast på 

att han undanröjer problemet genom att trycka till adeln. Men han har tvärtom kört ner spaden 

djupt i det som ska bli hans egen grav.”47 Dessa antydningar gör att den implicita lyssnaren blir 

                                                             
43 Svedjedal 1995, s. 64.  
44 Ibid, s. 64–65.  
45 Ibid, s. 65–66.  
46 P3 Historia, ”Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper”, Sveriges Radio, 2017-07-16. 
47 Ibid.  
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uppmärksammad och fokuserad på vad som kommer hända senare i händelseförloppet. 

Antydningarna beskrivs inte i detalj, utan i lösa kontexter som gör att lyssnaren inte kan förstå 

vad som kommer hända utan att fortsätta lyssna.48  

Detta sätt att berätta på skapar således spänning, då det hela tiden riktar den implicita 

lyssnarens fokus framåt i händelseförloppet. Men berättarrösterna stannar även upp skeendet 

genom att diskutera och spekulera kring händelserna. Till exempel frågar sig Cecilia Düringer 

vad mordet ledde till.49 Inslag av den här typen kan både fylla i informationsluckor, samtidigt 

som det kan skapa nya. Inslaget förklarar händelserna som följde mordet och vilka 

konsekvenser Gustav den III:s död fick, men också ger det ett sakligt perspektiv till fiktionen 

som lyssnaren får ta ställning till. McHugh menar att utformningen av ett program, tillsammans 

med berättaren, kan skapa ett övertygande innehåll.50 Att berätta på det här sättet, genom att 

spekulera kring orsaker och konsekvenser, gör att lyssnaren förstår händelserna och vad som 

ligger bakom dessa. Utformningen gör att lyssnaren behålls aktiv i och med att det finns flera 

orsaker eller anledningar till det som sker.  

 

2.2 Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten 

Programmet heter ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten” och handlar om 

häxprocesserna som ägde rum i Sverige under 1600-talet. Programmet är 46 minuter långt och 

sändes den 30:e juli 2017. Programbeskrivningen är följande: ”De blodiga häxprocesserna 

skördar hundratals kvinnoliv, splittrar familjer och hela bygder. I Torsåker år 1675 når 

vansinnet sin kulmen med den största massavrättningen i fredstid i svensk historia.”51 

Berättarrösterna i programmet är programledaren Cecilia Düringer, författaren Therese 

Söderlind samt scenuppläsaren Pablo Leiva Wenger.52  

 

2.2.1 Berättelsens ordning  

Denna podcast är annorlunda upplagd än programmets övriga avsnitt. Den handlar om 

häxprocesserna och inte om en särskild person. Avsnittet behandlar därför ett helt skeende av 

händelser i Sverige, vilket tar sin början i en dramatisering av en grupp barn som sitter i en 

stuga. De skriker, är trötta och yrar, men så börjar de se hur väggen rör på sig och hur en häxa 

                                                             
48 Detta är ett grepp som används genomgående i alla P3 Historias podcasts.  
49 P3 Historia, ”Gustav III – skandaler, sexstrul och statskupper”, Sveriges Radio, 2017-07-16. 
50 McHugh 2012, s. 36–41.  
51 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-11-30).  
52 Sveriges Radio, P3 Historia, ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, 

https://sverigesradio.se/avsnitt/916233 (2017-07-30).  
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träder fram. Cecilia Düringer tar över berättandet och sammanfattar perioden som skarven 

mellan vidskepelse och den moderna upplysningstiden, som inte liknar något Sverige sett 

förut.53  

Podcasten fortsätter sedan med en beskrivning av två barn som är ute och vallar getter. 

De börjar bråka och missar att flera av getterna smiter iväg, och den äldsta av barnen får gå 

över till en holme för att hämta dem. Sedan berättar det yngre barnet en historia för sin pappa 

att det andra barnet gick på vattnet för att hämta dessa, och så sätts historierna igång. Barn över 

hela landet uppger vittnesmål om vuxna kvinnor som fört med dem till Blåkulla och gjort 

fruktansvärda saker med dem tillsammans med Djävulen. Människor anklagas och det tillsätts 

en särskild Trolldomskommitté som ska få ordning på alltsammans, men det blir 

massavrättningar som går överstyr. De värsta häxprocesserna sker i Torsåker i Ångermanland, 

där kvinnorna får sitta fängslade hela vintern för att sedan i juni släpas mot sin avrättning och 

slutligen brännas på bål.54  

Häxprocesserna får ett abrupt avslut när ett barn till sist medger under ett förhör att allt 

hon sagt bara är påhitt. Fler barn ansluter sig till att avslöja sina lögner och masshysterin är 

således stillad. Vid det här laget har hundratals kvinnor fått sätta livet till. Avslutningsvis 

sammanfattas de konsekvenser dessa händelser gav upphov till: de splittrade familjerna och 

psykologiska trauman för de som pekat ut och anklagat människor som sedan avrättats.55  

Händelserna berättas, med undantag för introduktionsscenen i stugan, i kronologisk 

ordning från år 1667 när processerna börjar tills de tvärt slutar år 1676. Särskilda händelser 

under perioden poängteras, och det berättas steg för steg hur det eskalerar i tidsenlig ordning. 

Dessa händelser som tas upp ringar in häxprocessernas fortskridande.  

Ett grepp som programmet använder sig av är att parallellisera händelser på olika 

geografiska platser. Det berättas att samtidigt som processerna tar sin början i Dalarna (1) 

studerar en man vid namn Laurentius Hornæus till präst (2), och kommer bli avgörande för 

processens utfall. Sedan återgår berättelsen till händelserna i Dalarna, där processen fortskrider 

med förhör och dödsdomar (3). Under tiden detta sker studerar Hornæus färdigt och flyttar till 

Torsåker i Ångermanland (4). När han flyttar dit får han uppdraget att driva ut häxorna ur 

bygden, samtidigt som häxprocesserna sprider sig till fler orter i Sverige.56 Tidsmässigt sker 

inslagen på geografiskt olika platser parallellt med varandra. Parallellisering är en form av 

                                                             
53 P3 Historia, ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, Sveriges Radio, 2017-07-30. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
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temporalomkastning, skriver Svedjedal.57 Den berättade ordningen i denna sekvens är följande: 

1-2-3-4. I den kronologiska ordningen sker (1) och (2) samtidigt, liksom (3) och (4) gör. Att 

parallellisera händelser på det här sättet betonar processens upptrappning, och fokuserar 

lyssnaren på händelseförloppet genom de dubbla perspektiven. Då berättelsen förmedlar ett 

historiskt skeende ger även denna typ av ordnande en överblick över händelseförloppet. 

Strukturen för fram processens upptrappning och gör att lyssnaren förstår magnituden av 

skeendet. Parallelliseringen kan också ha funktionen att skapa spänning, vilket jag kommer ta 

upp i följande avsnitt. 

 

2.2.2 Spänning och nyfikenhet  

Podcastens introduktion får den implicita lyssnaren att undra vad som är verkligt och inte. Det 

berättas i podcasten att en lyssnare av den moderna tiden är inte lika bunden till kyrkan och 

vidskepelse som människorna inom den här fiktionsramen, där Djävulen och häxeri var något 

man inte skulle associeras med.58 I introduktionen dramatiseras en skräckladdad situation om 

ett flertal barn som alla ser en häxa träda fram ur väggen.59 Scenen inriktar sig på vad som 

försatt barnen i den här situationen, med andra ord vad som hänt tidigare. Detta väcker 

lyssnarens nyfikenhet, och skapar således intresse för händelseförloppets struktur.60 Lyssnaren 

undrar först varför barnen är där och inte får sova, sedan om det är en riktig häxa som 

uppenbarar sig eller om det är fantasier. Temporalstrukturen går sedan tillbaka till processens 

början, och berättar framåt så att lyssnaren förstår kontexten till varför barnen ser en häxa 

komma ut ur väggen. Svedjedal skriver att ytterligare en funktion av temporalomkastningar är 

att vara stämningsskapande.61 Detta görs för att lyssnaren ska knyta an till en situation eller 

händelse. I denna podcast handlar om att få lyssnaren att känna skräck för häxprocessernas 

fortskridande. Introduktionen sätter således lyssnaren direkt in i händelseförloppet, där 

brutaliteterna avlöser varandra.  

Flertalet händelser parallelliseras i händelseförloppet. Det ger lyssnaren flera perspektiv 

att följa i det historiska skeendet, men det skapar även spänning då det fokuserar lyssnaren 

framåt, alltså på vad som kommer hända. Parallelliseringen blir spänningsskapande då det 

dröjer ut händelseförloppet. Skeendet i den ena parallellen pausas för att övergå till den andra, 

vilket skapar informationsluckor vars innehåll lyssnaren inte får ta del av förrän berättelsen 

                                                             
57 Svedjedal 1995, s. 64.  
58 P3 Historia, ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, Sveriges Radio, 2017-07-30. 
59 Ibid.  
60 Svedjedal 1995, s. 64–65.  
61 Ibid, s. 64.  
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återvänder till just den parallellen. När det till exempel berättas att Laurentius Hornæus studerar 

till präst (2) ber berättaren Cecilia Düringer lyssnaren att lägga namnet på minnet, då detta blir 

viktigt senare i händelseförloppet.62 Lyssnaren får däremot inte mer information förrän 

berättelsen senare går tillbaka till att berätta om när han flyttar till Torsåker (4). Denna 

informationslucka skapas genom parallelliseringen, då lyssnaren inte vet på vilket sätt han 

kommer bli viktig för de fortsatta händelserna.  

Cecilia Düringer antyder också att prästens egen mamma kommer bli sviken av honom. 

Det utelämnas i denna antydan på vilket sätt detta kommer ske, men det berättas senare i ett 

dramatiserat inslag hur hon blir anklagad för häxeri. Den implicita lyssnaren förstår inte vem 

hon är förrän hon berättar i dramatiseringen att hennes söner är präster. Lyssnaren ska då förstå 

att det var det här sveket som tidigare antyddes. Det hela slutar med att hon avrättas utan att 

sönerna försöker hjälpa henne.63 Dessa typer av informationsluckor, som antydningarna ger, 

försöker den implicita lyssnaren fylla i under berättelsens gång. För att få veta vad som menas 

måste lyssnaren helt enkelt lyssna vidare. Genom dessa antydningar riktar sig intresset mot 

kommande händelser inom händelseförloppet.64  

Antydningarna sammanfogar berättelsens skeenden, då de hela tiden framhåller vad som 

händer vid ett annat tillfälle. De är till för att den implicita lyssnaren hela tiden ska vilja drivas 

framåt i händelseförloppet. Detta är en del av den kreativa utformningen av podcasts som 

McHugh skriver om. Sättet en podcast är arrangerad på bidrar till hur innehållet förmedlas. 

Arrangemanget bidrar till lyssnarens engagemang för innehållet, både på en kognitiv och 

emotionell nivå.65 Lyssnaren hålls engagerad i berättelsen genom dessa antydningar, som P3 

Historia valt att ta med i utformningen av sitt program. Stilistiskt hålls då händelseförloppet 

enhetligt ihop, då lyssnaren hela tiden fokuserar på vad som kommer hända. På så sätt påverkar 

antydningarna den implicita lyssnarens förmåga att se händelseförloppets fortskridande, och att 

fortsätta vara intresserad av det.  

Även sättet berättarrösterna förmedlar händelseförloppet är med och skapar lyssnarens 

fokus. Cecilia Düringer säger följande: ”Men, alltså. Kan vi pausa här en liten stund, och prata 

om hur det kunde bli så här?”66 Cecilia Düringer och experten Therese Söderlind försöker båda 

förklara hur häxprocesserna kunde äga rum, och det gör de på olika sätt. Cecilia Düringer 

spekulerar kring vad processerna berodde på – om det var kvinnohat, samhällsstrukturen eller 

                                                             
62 P3 Historia, ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, Sveriges Radio, 2017-07-30. 
63 Ibid.  
64 Svedjedal 1995, s. 65–66.  
65 McHugh 2012, s. 40–41.  
66 P3 Historia, ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, Sveriges Radio, 2017-07-30. 
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religionen.67 Detta blir i sig en informationslucka, då allt inte tydligt går att svara på. Lyssnaren 

hålls engagerad och blir driven att följa med i händelseförloppet. Inslag av spänning och 

nyfikenhet väcks därmed genom det spekulativa sättet att berätta.  

Therese Söderlind berättar mer sakligt och förklarar händelserna, vilket i sin tur stillar 

inslagen av spänning och nyfikenhet. Detta skapar trovärdighet till hennes roll som expert. Fish 

Hatfield skriver att innehållet i didaktiska podcasts är personligt och direkt, och att det krävs 

mer än bara kognitiv förståelse för att ta in innehållet. Att lära sig genom en berättelse menar 

hon underlättar inlärningen.68 Expertens roll är didaktisk, då hon förklarar kontexter som fyller 

i informationsluckorna. Lyssnarens fokus för händelseförloppet skapas genom förklaringarna 

som berättas vid sidan av händelserna.  

Vidare skriver Lindgren att rösten och ljudet är det som gör upplevelsen av podcasts 

personligt. Till skillnad från det visuella som mottagaren ser på en skärm upplevs ljud mer 

subjektivt och intimt.69 Då alla tre berättarröster i P3 Historia har olika funktioner gör 

variationen mellan dem att de kan tilltala olika implicita lyssnare. Genom de varierade sätten 

att berätta, förklara och dramatisera fokuserar de således lyssnaren på händelseförloppet.  

 

2.3 Djingis Khan – från vildmarken till världsherravälde 

Programmet heter ”Djingis Khan – från vildmarken till världsherravälde” och handlar om 

mongoliska Temudjin, som kom att bli härföraren Djingis Khan. Programmet är 50 minuter 

långt och sändes den 5:e april 2018. Programbeskrivningen lyder: ”En utstött, faderlös pojke 

på den mongoliska stäppen har inte mycket till framtidsutsikter. Men Temudjin trotsar oddsen 

och blir en av världens mäktigaste härförare: Djingis Khan. Hur går det till?”70 Berättarrösterna 

i programmet är programledaren Cecilia Düringer, historikern Henrik Höjer och scenuppläsaren 

Pablo Leiva Wenger.71  

 

2.3.1 Berättelsens ordning  

Podcasten börjar med ett dramatiskt inslag berättad av Leiva Wenger där Temudjin blir upphöjd 

i hierarkin under ett möte, och blir Djingis Khan, ledare för den mongoliska stäppen. Cecilia 

Düringer tar över berättandet och beskriver det osannolikt stora mongolriket, samt ställer sig 

                                                             
67 P3 Historia, ”Det stora oväsendet – den vansinniga häxjakten”, Sveriges Radio, 2017-07-30. 
68 Fish Hatfield 2017, s. 237.  
69 Lindgren 2016, s. 24.  
70 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-11-30).  
71 Sveriges Radio, P3 Historia, ”Djinigs Khan – från vildmarken till världsherravälde”, 

https://sverigesradio.se/avsnitt/915715 (2018-04-05).  
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frågan hur någon kunnat bygga upp detta på mindre än en halv livstid. Därefter följer en 

beskrivning av Temudjins barndom, hur han och hans familj tvingas bort från klanen när pappan 

mördas. Han beskrivs som en ”nobody”, men som med de rätta kontakterna börjar bygga upp 

en grupp av anhängare och slutligen hela arméer. Genom strategier och taktiker lyckas han 

därmed bli Djingis Khan, vilket är mötet som beskrivs i podcastens början. Även efter hans död 

expanderas mongolriket, som sträcker sig över hela Asien.72  

 Podcasten börjar i det ögonblick han når det han kämpat för – han har byggt sitt imperium. 

Den börjar där han är som störst för att sedan gå tillbaka till ögonblicket där han inte har 

någonting. Även fler temporalomkastningar i berättelsen om hans liv görs när det gäller hans 

uppväxt. Händelserna presenteras i den berättade ordningen: 2-4-5-3-1. Det berättas först hur 

familjen stöts bort (2), sedan att han mördar sin halvbror (4) och därför blir fångad och straffad 

av sin gamla klan (5). Efter att detta kommer inslagen om att han under sin tid som utstött, 

tillsammans med familjen, träffar Jamukha (3), som blir en nära vän och som senare blir viktig 

för hans möjligheter att bygga sitt imperium. Sedan tas även hans trolovning med en kvinna vid 

namn Byrte upp (1), som avbröts när Temudjins pappa mördades.73  

Kronologiskt sett trolovas han först (1), blir sedan bortstött med familjen (2), träffar 

Jamukha (3), mördar sin halvbror (4) och blir sedan fångad (5). När Jamukha och Byrte kommer 

in i berättelsen är det för att han lyckas fly från fångenskapen och han söker upp dem.74 De två 

blir väsentliga för hans fortsättning mot mötet som beskrivs i podcastens början, men de tas 

först upp när de blir aktuella för fortsatta händelser. Därmed kan vi se detta som Quintilianus 

beskrivning av ordningen, där inslagen har placerats där det är lämpligt att ta upp och där 

innehållet har en ändamålsenlig funktion i berättelsen.75  

Med dessa omkastningar av ordningen är det viktigt att minnas Lindgrens förvarning om 

vad som händer när fiktion och icke-fiktion blandas. Detta färgar lyssnarens omdöme av 

berättelsen då innehållet kan förstärkas eller försvagas beroende på hur det tilltalar publiken.76 

Temporalstrukturen kastas om i en icke-kronologisk ordning, på ett teatralt sätt som skapar 

informationsluckor. Vänskapen med Jamukha är viktig för Temudjins väg att bli Djingis Khan, 

och att denna vänskap först etableras när han inte har något skyddsnät blir en vändpunkt i 

berättelsen. Därav har ordningen funktionen att tydliggöra denna vändpunkt för den implicita 

lyssnaren.  

                                                             
72 P3 Historia, ”Djingis Khan – från vildmarken till världsherravälde”, Sveriges Radio, 2018-04-05.  
73 Ibid.  
74 Ibid.  
75 Quintilianus 1966, 7.1.2.  
76 Lindgren 2016, s. 28–29. Se även sida 38.  
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Vad denna berättade ordning gör för berättandet i sig är att händelseförloppet får en 

mindre rörig struktur. Samtidigt som det ska hålla den implicita lyssnaren intresserad av 

kommande händelser är strukturen viktig för att lyssnaren ska minnas vad som hänt. Vi kan 

påminna oss att tidigare forskning visat att när det berättas muntligt är det lättare för en lyssnare 

att ta till sig av eller minnas innehållet.77 Genom att kasta om kronologin tydliggörs berättelsens 

skeende och lyssnaren kan därför lättare ta till sig av dess innehåll. För efter dessa 

temporalomkastningar berättas berättelsen i kronologisk ordning fram till hans död.  

 

2.3.2 Spänning och nyfikenhet  

Som vi vet används omkastningar av temporalstrukturen för att skapa spänning och nyfikenhet 

inom berättandet.78 För att skapa detta har P3 Historia kastat om temporalstrukturen i 

podcastens början till en annan ordning än den kronologiska. Lyssnaren blir således ovetande 

lite längre om hur han kommer lyckas nå sitt mål, då genom att dröja med informationen. Detta 

blir ett spänningsinslag för lyssnaren, då händelserna inte verkar leda raka vägen mot 

introduktionsscenen.  

Liksom i tidigare avsnitt finns det många antydningar som skapar spänning. Efter att 

Jamukha kommit in i Temujins liv berättas följande: ”Den här vänskapen kommer bli 

avgörande i Temudjins liv. Men det kommer komma en dag när den förbyts till ond, bråd 

död.”79 Senare i programmet beskrivs det hur vännerna blir varandras fiender och hur de inleder 

en maktkamp, vilket Temudjin slutligen vinner. Det berättas också: ”Det här är första gången 

som Byrte och Temudjin skiljs åt, och det kommer inte bli den sista. Och långt ifrån den mest 

traumatiska gången de tappar bort varann.”80 Dessa inslag skapar spänning, då de antyder om 

kommande händelser och fokuserar lyssnaren framåt i händelseförloppet. Inslagen skapar även 

informationsluckor, då det varken berättas på vilket sätt vänskapen blir avgörande, hur den 

förbyts eller hur Temudjin och Byrte kommer skiljas åt. Den implicita lyssnaren behöver 

därmed lyssna vidare för att kunna infoga den del av information som ges till berättelsens 

helhet.  

För att ytterligare skapa spänning gör Pablo Leiva Wenger dramatiska uppläsningar av 

scener i berättelsen. Istället för att övergripande berätta och förklara händelserna, som de andra 

berättarrösterna gör, berättar han detaljerat och dramatiserat. I introduktionen berättas följande:  

                                                             
77 Fish Hatfield 2017, s. 237–238.  
78 Svedjedal 1995, s. 64.  
79 P3 Historia, ”Djingis Khan – från vildmarken till världsherravälde”, Sveriges Radio, 2018-04-05.  
80 Ibid.  
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Över den mongoliska stäppen ljuder strupsången från hundratals schamaner. Trummornas dån 

mullrar över slättlandskapet […] Uppställda på sina hästar bildar de en gigantisk cirkel runt en man, 

en senig, kortväxt man. Med stadig blick ser han ut över församlingen med sina mandelformade 

kattögon. Så tystnar det frenetiska trummandet och den hypnotiska strupsången. […] Och så ber 

mannen med kattögonen om deras förtroende, ber om att få gå från att vara Temudjin, en uppkomling 

med ambitioner, till att bli Djingis Khan. Härskare över precis allt, i hela världen.81  

 

Inslaget är en dramatisering av händelsen. Det utesluts att berätta vem mannen med kattögonen 

är till i slutet, vilket blir en informationslucka för lyssnaren tills denna får veta vem personen 

är. För att få veta vad som hänt – för att fylla dessa informationsluckor – måste lyssnaren 

fortsätta vara aktiv.82 Den drivande frågan i inslaget är den spänningsskapande: Vad händer 

sedan?  

 

2.4 Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst  

Programmet heter ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst” och handlar om den 

mexikanska konstnären Frida Kahlo. Programmet är 51 minuter långt och sändes den 31 maj 

2018. Programbeskrivningen till denna podcast lyder: ”Med sin okrossbara viljekraft trotsade 

hon den smärta som förföljde henne hela livet. Hennes banbrytande skapande berörde många 

världar – och gjorde succe i dem alla.”83 Berättarrösterna i programmet är programledaren 

Cecilia Düringer, författaren Åsa Moberg och scenuppläsaren Pablo Leiva Wenger.84  

 

2.4.1 Berättelsens ordning  

Podcasten börjar med en scen på ett sjukhus i Mexiko City år 1950, där Frida Kahlo ligger 

omgiven av sin egen konst. Hon har genomgått flera operationer, har flera sår och kallbrand i 

ena foten, men tänker inte ge upp. Därefter följer en kortfattad summering av några av de stora 

händelserna i Kahlos liv: hennes banbrytande konstnärskap, smärtan i hennes kropp, ett liv 

bland berömda människor och het passion. Det ges få detaljer kring vad de menar med 

summeringen: hur dessa faktorer kommer påverka henne och inte heller i vilket skede av hennes 

liv detta inträffar.85  

                                                             
81 P3 Historia, ”Djingis Khan – från vildmarken till världsherravälde”, Sveriges Radio, 2018-04-05.  
82 Svedjedal 1995, s. 65–66.  
83 Sveriges Radio, ”P3 Historia”, https://sverigesradio.se/p3historia (2018-11-30).  
84 Sveriges Radio, P3 Historia, ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”, 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1082283 (2018-12-04).  
85 P3 Historia, ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”, Sveriges Radio, 2018-05-31. 
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Lyssnaren får efter introduktionen höra om Frida Kahlos liv, hur hon i tonåren är med om 

en bussolycka där bussens ledstång genomborrar hennes kropp. Skadan leder till att hon börjar 

måla samt att hon träffar mannen i sitt liv, Diego Rivera. Vidare beskrivs deras stormiga 

äktenskap, som innehåller många otrohetsaffärer. Smärtorna efter olyckan är hela tiden 

närvarande i podcasten, och beskrivs som det som driver henne att skapa konst. Till sist blir 

problemen med kroppen allt större.  

Berättelsen förs tillbaka till introduktionsscenen på sjukhuset, men det är inte slut än. 

Kahlo får sin första konstutställning i sitt hemland Mexiko, som hon lyckas närvara vid trots 

läkarnas ordinationer. Ett år senare avlider hon och i en avslutande sammanfattning berättas det 

att hon lämnar efter sig en odödlig konstskatt, att hon trotsade smärtan och skapade sin konst 

på sina egna premisser.86  

Programmets kronologi är även här annorlunda från den berättade. Avsnittets början har 

den berättade ordningen: 43-1-3. Det första som berättas för lyssnaren är scenen där Kahlo 

ligger i sjukhussängen (43), som är närmast i slutet av hennes liv. Efter det berättas det om hur 

Kahlo stjäl Diego Riveras lunch när han målar på gymnasiet hon går på (3). Hans närvaro på 

gymnasiet förklaras genom de samhällsförändringar som Mexiko genomgår under Kahlos 

uppväxt, där de satsar på kulturen, skolan och konsten (1). Detta är en tidsaktuell kontext som 

tas upp i händelseförloppet. Det blir en närvarande del av berättelsen eftersom de innehåller 

bakgrundsinformation, som gör att den implicita lyssnaren uppfattar de händelser och 

omständigheter som interagerar med Kahlo på ett eller annat sätt. Detta är dock den första 

kronologiska händelse som inträffar i berättelsen.  

Ytterligare en sekvens berättas i ordningen 22-24-25-12. Detta är när det berättas om hur 

Lev Trotskij flyr till Mexiko (24) och sedan hamnar hemma hos paret Rivera-Kahlo (25). 

Trotskijs landsflykt förklaras i och med Stalins utrensningar i Sovjetunionen (12), vilket 

tidsmässigt sker parallellt med början av Kahlos och Riveras äktenskap. Landsflykten eller 

utrensningarna tas däremot inte upp i händelseförloppet förrän paret varit gifta i många år och 

Kahlo flyttat ut efter en otrohetsskandal (22).87 Berättelsen får den här ordningen då Trotskij 

inte är en del av berättelsen förrän han påverkar Kahlo och hennes liv. Informationen hålls 

samlad till samma ställe i händelseförloppet, och därför kan denna ordning bli mer effektfull 

och då det förklarar hans närvaro.  

Som vi kan se skiljer den berättade ordningen sig från den kronologiska. Händelser och 

kontexter tas inte upp förrän det blir aktuellt för berättelsen. Att skapa sådana här paralleller har 

                                                             
86 P3 Historia, ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”, Sveriges Radio, 2018-05-31.  
87 Ibid.  
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en tematisk funktion.88 Det kopplar samman Frida Kahlo med den större historiska och 

världsliga kontexten, om vad som sker runt om henne och hur det möjligen kan ha påverkat 

karaktären. Med tanke på det undervisande inriktningen programmet strävar efter kan dessa 

kontexter ha en didaktisk funktion. Fish Hatfield skriver att vi berättar av olika anledningar, 

och att detta beror på vad man vill att publiken ska uppfatta.89 Genom dessa kontexter 

undervisar man samtidigt som man underhåller, då det knyts samman med Frida Kahlos 

livshistoria. Samhällskontexten blir således en del av berättandet, då de struktureras in i 

ordningen för att förklara och ge en tydlig bakgrund.  

 Förutom att programmet berättas genom varierad temporalstruktur, ger berättarrösterna 

även perspektiv på alternativa vinklar och tolkningar att se händelser ur. När Kahlo inleder ett 

förhållande med Lev Trotskij beskrivs det att Diego blir rasande. Cecilia Düringer säger 

följande:  

 

Nu skulle vi kunna ta och pausa lite här, och putsa av minnet en smula. Diego är alltså killen som 

haft en affär med sin frus lillasyrra. Har han verkligen på fötterna för att vara skitförbannad över 

Fridas Trotskijhistoria? Aa, det lämnar vi till var och en att navigera kring, efter sin egen moraliska 

kompass.90 

 

Även sådana här inslag finns, där programmet ifrågasätter de moraliska aspekterna. Detta får 

två utmärkande funktioner. För det första håller det lyssnaren aktiv och gör den deltagande då 

det är något att ta ställning till. Lyssnarens eget tyckande och tänkande får ta plats och avgöra 

vad den tycker om saken. För det andra avbryter det berättelsen för en kort stund och låter 

lyssnaren se händelsen ur ett annat perspektiv.91 Detta är ett ordnande grepp som tydliggör 

händelserna i berättelsen. Berättarna stannar upp vid olika moment och diskuterar dessa så att 

lyssnaren samtidigt hålls engagerad i historien och fokuseras på händelserna.  

 

2.4.2 Spänning och nyfikenhet  

Introduktionen är lyssnarens första möte med Frida Kahlo, och där tas centrala delar i hennes 

liv upp. Programmet tar upp konsten, smärtan, berömmelsen och kärleken som de genomgående 

inslagen.92 Dessa faktorer förklarar dock inte i sig hur det kommer sig att hon ligger i 

sjukhussängen. Hur hon tar sig igenom dessa händelser får lyssnaren bara veta genom att lyssna 

                                                             
88 Svedjedal 1995, s. 64.  
89 Fish Hatfield 2017, s. 237.  
90 P3 Historia, ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”, Sveriges Radio, 2018-05-31. 
91 Denna typ av nyansering av berättelsen finns i flera av P3 Historias podcasts.  
92 P3 Historia, ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”, Sveriges Radio, 2018-05-31. 
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vidare. Temporalomkastningarnas funktion är att skapa intresse för händelseförloppet, antingen 

framåt eller bakåt. Detaljer utesluts för att väcka lyssnarens nyfikenhet.93 Vad har tidigare hänt 

som gör att hon ligger i sjukhussängen?  

 Det som däremot explicit berättas om är hennes konstnärskap. Det blir ingen hemlighet 

som hålls undan från lyssnaren, då det är ett av hennes mest kända attribut och det lyssnaren 

mest troligt känner till om henne sedan tidigare. Det ges få detaljer om svårigheterna i hennes 

liv, vilket är skadan och de åtskilliga antalet kärlekarna. De detaljerna fylls istället i under 

berättelsens gång, där lyssnaren får dessa förklarade.  

 Greppet att antyda om saker lyssnaren ännu inte vet om är genomgående i hela podcasten. 

Efter Kahlos och Riveras första separation antyds det om att de kommer separera fler gånger i 

framtiden. När Kahlo möter Ramón Mercader förvarnas lyssnaren om att han har en hemlig 

agenda, och när Kahlo reser hem från Paris får lyssnaren veta att hemma bara väntar nederlag 

och ond, bråd död.94 Dessa inslag av spänning flaggar inte bara framtida händelser, utan får 

lyssnaren att undra hur det här kommer gå till. Detta genomgående inslag av spänning är till för 

att skapa intresse. Informationsluckorna fylls i under podcastens gång, men det kommer alltid 

nya inslag som antyder om vad som ska hända senare i händelseförloppet.  

Det antyds också tidigt att ett parasoll kommer förändra Frida Kahlos liv. Innan lyssnaren 

får veta hur detta sker berättas det om de samhällsförändringar som Mexiko genomgår, vilket 

är kopplat till Kahlos bråkiga pojkvän som gärna saboterar och förstör saker i detta nybyggande. 

För det är tillsammans med den här pojkvännen som bussolyckan inträffar.95 Att vänta med 

informationen håller lyssnaren ovetande om Kahlos olycka i några minuter, och skapar 

spänning då lyssnaren undrar vad som kommer hända.  

 Olyckan dramatiseras av Pablo Leiva Wenger. Precis innan scenen dramatiseras berättar 

Cecilia Düringer att Frida Kahlos och pojkvännens sökande efter parasollet kommer förändra 

allt för Kahlo.96 I dramatiseringen av olyckan får den implicita lyssnaren först i slutet av inslaget 

veta på vilket sätt detta sker. Lyssnaren kan ana detta i och med att bussen och spårvagnen 

krockar, men det som konkretiserar förändringen är järnstången som genomborrar henne. 

Ordningsmässigt läggs informationen i slutet, vilket blir en spänningsskapande effekt i scenen 

som får lyssnaren att undra vad som kommer hända med Kahlo. På så sätt dras händelsen ut, 

                                                             
93 Svedjedal 1995, s. 63–66.  
94 P3 Historia, ”Frida Kahlo – erövrade världen med sin konst”, Sveriges Radio, 2018-05-31.  
95 Ibid.  
96 Ibid.  
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och genom att dramatisera ”visas” händelsen för lyssnaren istället för att bara säga att de är med 

om en bussolycka.  

Samtidigt som dramatiseringen är spänningsskapande kan den också ha en didaktisk 

funktion. Att variera mellan olika berättarröster, vars sätt att berätta händelseförloppet skiljer 

sig åt, varierar också lyssnarens möjligheter att ta in informationen. Som tidigare forskning 

visar är information är lättare att ta till sig om man hör den.97 Här kan vi också påminna oss om 

Silvias och Anzurs forskning om multimediarösten, som ska fungera i mediala sammanhang 

för att övertyga, informera och samtidigt underhålla den som lyssnar.98 Berättarrösternas 

dynamik, att på olika sätt föra fram berättelsen, underlättar lyssnarens möjlighet att förstå 

händelseförloppets skeende. Olika sätt att berätta på håller lyssnaren dessutom aktiv, och att 

skifta mellan att berätta, dramatisera och förklara tilltalar olika sorters implicita lyssnare. 

Programledaren Cecilia Düringer för berättelsen framåt och antyder återkommande om 

framtida händelser. Pablo Leiva Wenger dramatiserar händelser för att skapa spänning och även 

närhet till det som händer. Åsa Moberg förklarar händelserna och samhället. Tillsammans 

kompletterar de varandra och skapar en varierad struktur att presentera innehållet på.  

 

3. Diskussion  

Det alla program har gemensamt är hur deras introduktion är utformad. Det första den implicita 

lyssnaren får höra är en dramatisering av en händelse sent i den kronologiska ordningen. 

Programmet introducerar lyssnaren till det personen eller fenomenet är mest känt för. 

Programmet berättar att Gustav den III nog är mest känd för att ha blivit mördad, om 

häxprocessernas vansinne och skräck, Djingis Khans erövringar och Frida Kahlos konstnärskap 

som gestaltas från sjukhussängen. Detta står även i programmens tillhörande programbeskriv-

ning, som kan läsas innan lyssnandet börjar. Programmet utgår således från att dessa faktorer 

är vad den implicita lyssnaren redan borde veta, och om den inte redan vet så får den direkt reda 

på det.  

Då varje introduktion är en omkastning av den kronologiska ordningen blir denna en 

viktig del för att få lyssnaren att fortsätta lyssna. Strategin att börja in medias res, mitt i 

handlingen, och sedan berätta framåt mot denna händelse, är ett genomgående spänningsdrag. 

Den implicita lyssnaren vet således genom hela händelseförloppet att personen kommer att nå 

dit den var i början, men vägen dit beskrivs som oklar och det är inte uppenbart hur personen 

                                                             
97 Chester et al. 2011, s. 238.  
98 Silvia & Anzur 2011, s. 159–166.  
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kommer till det som berättas i introduktionen. Därmed används informationsluckorna 

genomgående, för att behålla lyssnarens intresse.  

 Den tidigare forskningen är överens om att muntligheten är det som gör podcasts lättare 

att ta till sig. McHugh skriver att arrangemanget, tillsammans med berättaren, kan göra 

innehållet övertygande.99 I dessa podcasts varierar antalet temporalomkastningar, och även på 

sättet de används. Varför då, kan vi fråga oss? Min slutsats är att det beror på själva innehållet, 

alltså att det är skillnad på att berätta om olika saker. Häxprocesserna är ett historiskt skeende, 

med flera viktiga aspekter och faktorer som måste klargöras för att fenomenet ska begripas. Där 

räcker det inte med ett perspektiv. Men även i de andra avsnitten, även om de handlar om en 

person, är innehållet olika. Att berätta om vägen till ett mord och om livet för en konstnär skiljer 

sig åt, och därmed även behovet att kasta om strukturen. Som Quintilianus beskriver ska 

innehållet tas upp där det är lämpligt och där det används ändamålsenligt.100 För att lyssnaren 

lättast ska kunna ta till sig av innehållet behövs temporalomkastningarna. Att till exempel 

parallellisera händelser i häxprocesserna förbereder lyssnaren för inslag som blir viktiga senare 

i berättelsen. Liksom att berätta om personerna i Temudjins närhet först när de blir viktiga för 

hans process till att bli Djingis Khan. Behovet av att kasta om ordningen skiljer sig därför åt på 

grund av själva innehållet. För att göra det lätt för en lyssnare att förstå berättelsen behövs det 

ett arrangemang som sammanfogar händelseförloppet och dess innehåll.  

Oavsett antalet omkastningar skapas både spänning och nyfikenhet i samtliga avsnitt. Ett 

grepp som programmet genomgående använder är att fokusera lyssnaren framåt i händelse-

förloppet genom antydningar om vad som händer senare. Detta får funktionen att hålla 

spänningen uppe, vilket är det dominerande inslaget i P3 Historias podcasts. Genom 

antydningarna medvetandegörs lyssnaren hela tiden om förändringar som kommer senare i 

händelseförloppet. Men antydningarna berättar inte hur dessa kommer inträffa. Därför 

fokuseras den implicita lyssnaren på händelseförloppet, och drivs således framåt i programmet 

för att fylla i dessa informationsluckor. Däri skapas inslag av spänning och nyfikenhet som 

driver lyssnaren framåt i berättelsen.  

 P3 Historia använder sig av antydningarna för att hålla intresset uppe. Greppet är i sig 

ingen temporalomkastning, men lyssnaren är hela tiden medveten om ordningen och det som 

händer senare i händelseförloppet. Slutsatsen jag drar av detta är att det inte nödvändigtvis är 

omkastningarna av temporalstrukturen som gör lyssnaren intresserad av att lyssna vidare, utan 

effekterna av informationsluckorna. Antydningarna framhåller framtida händelser utan att 

                                                             
99 McHugh 2012, s. 36–41.  
100 Quintilianus 1966, s. 7.1.2.  
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berätta detaljrikt om dessa, vilket gör att lyssnaren måste fortsätta lyssna för att få veta vad som 

kommer hända. Ordnandet av händelseförloppet bidrar därmed till att skapa både spänning och 

nyfikenhet, som driver lyssnaren till att fortsätta.  

 Berättaren som framhåller dessa antydningar är berättaren Cecilia Düringer. Hon leder 

hela berättelsen framåt, och förklarar delvis hur samhället såg ut och berättar varierat ingående 

i specifika händelser. Hon spekulerar även kring hur det kan komma sig att det var på ett visst 

sätt. Till exempel varför barn hittade på historier om häxor. Dessa spekulationer gör att något 

förblir osagt och gör att lyssnaren aktivt engagerar sig och skapar en egen uppfattning, således 

får denna välja vad den tror eller tycker. Genom att berätta på det här sättet skapas fler 

informationsluckor.  

De två andra berättarna, scenuppläsaren och experten, griper in vid olika tillfällen för att 

dramatisera eller förklara en händelse. Scenuppläsaren bygger på spänning och nyfikenhet 

genom att positionera den implicita lyssnaren närmare karaktärerna och få denna lyssnare att 

undra vad som hänt eller vad som kommer hända. Till exempel när Frida Kahlo är med om 

bussolyckan berättas det hur bussen krockar och knäcks, följt av att lyssnaren får följa hennes 

pojkvän när han letar efter henne. Först i slutet av inslaget får lyssnaren höra vad som hänt med 

Kahlo själv, vilket är den implicita lyssnarens fokus då avsnittet handlar om henne. Inslagen 

berättas med dröjd information, vilket tillsammans med levandegörandet av scenen blir 

intresseväckande.  

Expertens roll är däremot raka motsatsen. Det är didaktiskt och fyller i 

informationsluckor. Denna berättares roll är – förutom att vara undervisande och i egenskap av 

expert höja trovärdigheten – att förklara händelserna och således fördröja händelseförloppet 

genom att förklara de samhälleliga händelserna och därigenom utvidga kontexterna. Att 

undanhålla för mycket information för lyssnaren skulle medföra att denna inte förstår 

berättelsens helhet, och därför är det nödvändigt att också fylla på med information. Därmed 

blir expertens didaktiska funktion central för att fokusera lyssnaren på händelseförloppet – den 

ska ge tydlig information som förklarar händelserna.  

Experten stillar således nyfikenhet, medan scenuppläsarens uppgift är att väcka ny. För 

att varierat fästa uppmärksamheten på olika saker i händelseförloppet har berättarrösterna också 

olika funktioner, för att tilltala den implicita lyssnaren på olika sätt. Ljud involverar lyssnaren 

i skeendet och utforskar genom detta de personliga narrativen. Detta skapar en stark relation 

mellan lyssnaren och innehållet i podcasts.101 Då P3 Historias tre berättare har olika sätt att 

                                                             
101 Lindgren 2016, s. 24–27.  
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berätta betonas händelserna i händelseförloppet på ett varierande sätt, genom att både ge och 

undanhålla information. Lyssnaren blir således mer intresserad av handlingen och hur denna 

drivs framåt.  

 

4. Sammanfattning  

Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka hur den implicita lyssnaren drivs vidare i fyra 

program av podcasten P3 Historia. Detta undersöktes genom att svara på frågorna om hur 

berättelserna var ordnade i programmens kronologi och i vilken grad spänning och nyfikenhet 

skapades genom detta ordnande.  

Det visar sig att i de fyra programmen kastar P3 Historia genomgående om ordningen i 

sina podcasts – de berättas inte i rak kronologisk ordning. Antalet temporalomkastningar 

varierar mellan avsnitten. Det varieras på grund av programmens olika innehåll, då det skiljer 

sig åt att berätta om ett historiskt skeende och en människas livshistoria.  

Av vad vi kan se inom ordningen finns det element som gör åhöraren framåt- och 

bakåtriktat intresserad av händelseförloppet. Introduktionen, där personen eller fenomenet gör 

vad det är mest känt för, berättas med ett dramatiskt inslag som får lyssnaren att undra vad som 

hänt tidigare. Därefter fokuseras lyssnarens intresse framåt i berättelsen till det tillfället. Detta 

görs främst genom antydningar om vad som kommer ske senare i händelseförloppet, där de inte 

går alltför djupt in på alla detaljer. Dessa lösa kontexter kan inte lyssnaren förstå utan att lyssna 

vidare. Greppet att antyda om saker lyssnaren ännu inte vet om blir i sin tur ett ordnande av 

kommande sekvenser. Det kastar inte om temporalstrukturen, men det gör läsaren medveten 

om framtida händelser. Därmed kan vi se att det dominerande inslaget i dessa podcasts är 

spänning, och informationsluckorna är det som driver lyssnarens intresse för händelseförloppet.  

Samspelet mellan berättarrösterna, hur de presenterar innehållet, visade sig också bidra 

till inslagen av spänning och nyfikenhet. Cecilia Düringers grepp att antyda om kommande 

händelser framhåller vad som sker senare i programmet. De dramatiska inslagen dröjer ut 

händelsen genom att vänta med viktig information, och skapar på så vis spänning. Experten 

stillar dessa inslag genom att förklara vad som menas och fyller i informationsluckor. Därmed 

kan vi se att information även måste ges till den implicita lyssnaren – för mycket information 

kan inte döljas. Samspelet mellan att ge och undanhålla information, både hur det berättas och 

inom hur programmet ordnas, får den implicita lyssnaren att fortsätta lyssna.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

102 

Det finns ingen statistik om antalet lyssningar från innan vecka 44, därför finns ingen 

fullständig information från hela årets lyssningar.  

 

Bilaga 2 

103 
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