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Sammanfattning 

Detta arbete tar plats hos Sveriges Radio i Umeå där uppgiften har varit att ta reda på hur processen för att 

göra ett radioprogram går till. Frågeställningen tar även med två viktiga delar för att ett radioprogram ska 

bli lyckat. ”Hur gör man en bra intervju?” och ”Hur får man lyssnarna att stanna?”. Programmet som denna 

rapport behandlar heter Tendens och sänds i P1. Genom att observera reporter Filippa Armstrongs arbete 

och intervjua henne under arbetets gång så kan denna rapport närgående beskriva alla de steg man tar sig 

igenom för att göra ett Tendens-program. Syftet med detta arbete är att öka kännedomen om arbetet 

bakom ett radioprogram och hur de byggs upp för att nå ut till lyssnarna. 

 

Materialet i detta arbete har kommit till genom intervjuer, dagboksförande och litteratursökande. Filippa 

Armstrong har varit en stor källa till information på en personlig och erfaren nivå, och boken ”Intervju: 

Konsten att lyssna och fråga” av Jan Krag Jacobsen har gett en stabil vetenskaplig grund att stå på. 

 

Det har varit väldigt lärorikt och roligt att få följa med på denna resa. Att göra ett Tendens-program är ett 

större projekt än vad många tror och kräver stor fokus och många arbetstimmar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Radion är en trogen hushållsapparat som ofta är på i bakgrunden när man håller på med annat. Nyheter och 

väderleksrapporter växlas med musik och spännande dokumentärsinslag medan golven skuras och 

makaronerna kokas. Idag kan vi välja och vraka bland hundratals radioprogram med ett enkelt knapptryck, 

men är det någon som skänker en tanke åt arbetet som ligger bakom alla dessa sändningar? Och hur får 

man lyssnaren att stanna upp och faktiskt lyssna? Sveriges Radio har nästan fem miljoner lyssnare1 till sina 

fem kanaler och med detta medföljer kravet på ett brett och varierat programutbud. Att göra ett 

radioprogram är med andra ord inte så lätt som man kan tro.  

 

Radion får idag kämpa för att inte hamna i skymundan. Webb- och poddradio har radion blivit tvungen att 

adaptera sig genom för att inte ligga efter. Streamingtjänster så som Spotify, iTunes och Pandora tar över 

allt mer och ger lyssnaren en större frihet och ett mycket bredare urval. Men något som dessa tjänster inte 

har är personlighet: ”Good radio tells a story (…) It’s not just a playlist; it’s a companion.”2 säger Fred Jacobs 

från Jacobs Media (USA:s största radiokonsult firma med inriktning mot rock-genren). 

 

Filippa Armstrong är reporter på Sveriges Radio med 11 års erfarenhet i branschen. Detta arbete kommer 

behandla processen hon går igenom för att göra ett reportage i programmet Tendens. Tendens är ett 30 

minuter långt reportageprogram som sänds i P1. Här skildras människor i hela Sverige från olika 

sammanhang, både unga och gamla och med skilda bakgrunder och erfarenheter. Detta är ett program vars 

berättandet och gestaltandet står i fokus. Meningen är att låta folket få tala till punkt och att de ska bli 

hörda. Tendens berör, har en stark närvarokänsla och utmanar de allmäna föreställningarna. Exempel på 

ämnen som tagits upp är rättspsykiatrisk vård, flyktingar, sexism inom svensk supporterkultur och 

trångboddhet. Det ämne som Filippa har arbetat med handlar om generationsboenden. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att öka kännedomen om arbetet bakom ett radioprogram och hur de byggs upp 

för att nå ut lyssnarna. För att veta detta måste vi först ta reda på hur ett radioprogram blir till från grunden 

och sedan motivera varför det utförs. Uppbyggnad, intervju och innehåll är viktiga delar för ett lyckat 

radioprogram. Med tanke på detta är följande frågeställning är vald: 

 

 Hur blir ett radioprogram till? 

 Hur gör man en bra intervju? 

 Hur får man lyssnaren att stanna? 

 

                                                             
1 Sveriges Radio, Så mäts lyssnandet, 27/5 2013, tillgänglig på http://www.sverigesradio.se 
2 Detroit News, The death of radio, 4/12 2014, tillgänglig på http://www.detroitnews.com 
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2. Genomförande 

De metoder som använts för att samla in material är intervjuer, dagboksförande och litteratursökning.  

 

Intervju-metoden har valts för att få en personlig och erfaren syn på arbetet om radioprogrammets 

uppbyggnad. Filippa Armstrong är en reporter hos Sveriges Radio med lång erfarenhet och blev därför vald 

till intervju. Frågorna till henne har ställts under utförandet av processen för att fånga upp tankar och 

känslor kring arbetet och få så närgående och detaljerade svar som möjligt. De frågor som ständigt 

återkommit i arbetet är: 

 

- Varför är den här delen viktig för programmet? 

- Vad är viktigt att tänka på i detta skede? 

- Vad händer om det här inte går som planerat? 

- Varför har du valt att göra på detta sätt? 

- Är du nöjd med arbetet så här långt? Varför? Varför inte? 

 

Dagboksförandet har valts för att få med alla små detaljer under processens gång. Varje dag som 

spenderats på Sveriges Radio har noggrant antecknats tillsammans med funderingar och personliga 

reflektioner.  

 

Litteratursökning har valts för att få material med vetenskaplig grund i arbetet. Denna metod har främst 

använts i frågeställningens två frågor ”Hur gör man en bra intervju?” och ”Hur får man lyssnaren att 

stanna?”. Den litteratur som använts är: 

 

- Jan Krag Jacobsen. (1993). ”Intervju – Konsten att lyssna och fråga” 

- De artiklar som använts finns angivna i referenslistan på sida 29-30. 
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3. Resultat 

Ett lyckat radioprogram kan ses som ett hus där varje pelare är en del av processen. Varje pelare bör ha 

samma höjd för att husets tak inte ska börja luta. På samma sätt är alla delar i processen lika viktiga och 

kräver lika mycket fokus. Gör man inte det ena rätt, så kommer allt annat att falla samman. Figuren nedan 

visar vilka pelare som håller upp hustaket för ett radioprogram: 

 

 

Figur 1: ”Uppbyggnad”, ”Intervju” och ”Innehåll” är de tre pelarna som håller upp hustaket för ett lyckat radioprogram. 

 

Det är dessa tre delar som noggrant kommer att beskrivas i detta resultat. Steget ”Uppbyggnad” kommer att 

behandlas i kapitlet 3.1 ”Hur blir ett radioprorgram till?”. Steget ”Intervju” kommer att behandlas i kapitel 

3.2 ”Hur gör man en bra intervju?”. Och steget ”Innehåll” kommer att behandlas i kapitel 3.3 ”Hur får man 

lyssnaren att stanna?”. 

 

3.1 Hur blir ett radioprogram till? 

Den första pelaren (”Uppbyggnad”) handlar om att veta hur processen att göra ett radioprogram går till och 

förstå innebörden av varje del. Processen av att göra ett radioprogram är lång och ansträngande. Det krävs 

ordentlig fokus och ett stort engagemang för att den slutgiltiga produkten ska nå sitt bästa resultat. Man 

kommer alltid att stöta på oförutsedda hinder under arbetet. Det är då viktigt att veta hur alla steg i 

processen fungerar så att arbetet snabbt ska kunna fortskrida utan större skador. Med denna kunskap kan 

man effektivare planera arbetets gång och snabbare se resultatet framför sig. För just Tendens så kan 

arbetet ofta vara påfrestande då allting görs av endast en person. Självklart har man kontakt med redaktion 

och kollegor under arbetets gång, men allt från efterforskning till klippning är i stort sett ett enmanna-jobb 

som ska utföras på 10 dagar. Här nedan presenteras processen steg för steg om hur reporter Filippa 

Armstrong har gått till väga för att göra Tendens-programmet om generationsboenden. Figuren nedan ger 

en översiktlig bild av stegen: 
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Figur 2: De åtta steg som skapandet av ett radioprogram går igenom. 

 

3.1.1 Steg 1 - Hitta ett ämne 

Alla som ingår i Tendens-redaktionen har möte via Skype varje vecka. Redaktionen sitter i Stockholm och 

reportrarna är utspridda över hela landet. Sverges Radio har som vision att ”hela landet ska höras”, vilket 

gör reportrarnas placering nödvändig. Om inget ämne är förbestämt av redaktionen så får alla här komma 

fram med förslag och tillsammans utarbeta ett ämne som kan tyckas vara intressant för lyssnarna. Om ingen 

har någon idé så finns alltid möjligheten att haka på trender som uppmärksammats. Det är nu till exempel 

70 år sedan andra världskriget tog slut. Att intervjua krigsvittnen kan då vara aktuellt. När ett program 

handlade om barnfattigdom (ett ämne som Filippa själv kom på) så intervjuades en familj om detta. Efter 

programet blev Filippa kontaktad av diverse personer som ville hjälpa denna familj med anonyma 

donationer och gåvor bland annat. Hittar man ett riktigt bra ämne så kan detta alltså ha stor påverkan hos 

lyssnarna. Det är denna genomslagskraft man gärna strävar efter i varje ämne. 

 

Det viktiga är att hitta ett tema-ämne som håller för två till tre program. Ett tema-ämne består oftast av tre 

program där en gemensam fråga ska besvaras från tre olika håll. Ett exempel är det som Filippa jobbat med. 

Hennes tema-ämne tar upp tanken om att det blir allt vanligare med andra former av boenden än det vi är 

vana vid. Ett program handlar då om trångboddhet, ett om mambosar (att bo kvar hos sina föräldrar) och ett 

annat om generationsboenden (att leva permanent med släkt och familj). Något som är bra att komma ihåg 

när man gör dessa program är att ha kontakt med sina kollegor. Trångboddhet, mambosar och 

generationsboenden gränsar till samma ämne och då är det viktigt att stämma av med varandra så att man 

inte råkar intervjua samma personer eller ta fram likadan statistik i båda programmen. 

 

3.1.2  Steg 2 – Efterforskning 

Om det bestämda ämnet är helt främmande för den reporter som ska göra reportaget så är det viktigt att 

undersöka detta lite närmare. Under intervjuerna måste man ha tillräckligt med kunskap inom ämnet för att 

förstå vad man pratar om och kunna ställa följdfrågor. Att komma oförberedd till en intervju är inte 

uppskattat av respondenten och bortkastad tid för reportern. Även om man är bekant med ämnet så är det 
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alltid en fördel att göra en snabb läsning för att vara uppdaterad inför intervjuer. Eftersom att tidspressen är 

ganska stor inom denna process så kan man tyvärr inte göra en allt för stor djupdykning inom ämnet. Därför 

är det också viktigt att veta hur man avgränsar och lära sig att bara ”nosa på ytan” för att få den 

nödvändigaste informationen. Då är det bra att ställa frågan ”Vad är det jag vill veta?”, vilket är något som 

kan vara användbart att påminna sig själv om genom hela processen.  

 

Sökningsprocessen går ut på att, först och främst, sätta sig ned och leta fram de mest aktuella nyheterna för 

att se hur folk ställer sig till ämnet. Ett program där alla tycker lika håller inte i längden. För att då få ett 

intressant och varierat program är det bra att hitta nyheter med så många olika infallsvinklar som möjligt. 

När man känner att man har tillräckligt med information ska en frågeställning tas fram. Detta blir den röda 

tråden som vägleder lyssnaren genom programmet. Filippas frågeställning såg ut på detta sätt efter avslutad 

efterforskning: 

 

- Varför är svenskar så ointresserade av generationsboenden? 

- Vad anser de som bor i generationsboende om saken? 

- Vilka skulle kunna tänka sig/inte tänka sig att bo på detta sätt?  

- Är generationsboenden ett sätt att lösa äldreomsorgen på? 

 

Utan efterforskning så hade denna frågeställning inte varit möjlig att utforma. Frågorna måste grunda sig i 

riktig information och statistik för att man ska kunna ta ställning till det. För att vara säker på att den 

information man har fått är äkta så kan man alltid kontakta forskare inom ämnet för att stämma av.  

 

Det är dock inte alltid man kan få riktiga svar på sina frågor. Om temat är mer abstrakt och handlar om till 

exempel vad som händer efter döden så är det ingen som med säkerhet kan svara på detta. Då får man 

istället ta in olika teorier om ämnet, diskutera kring hur folk tänker och kanske intervjua någon som varit 

med om en nära-döden upplevelse. 

 

3.1.3 Steg 3 - Hitta rätt personer 

Att hitta rätt personer är kanske inte så lätt som man tror. Till att börja med så ska personerna vara 

relevanta till den frågeställning man har tagit fram. Är dem inte det så kan inte den röda tråden 

upprätthållas och lyssnaren kan ha svårt att hänga med i programmet. Tendens handlar också ofta om 

väldigt seriösa och känsliga ämnen, så som döden eller abort. Då kan det plötsligt vara svårt att hitta 

personer som berörs av detta och samtidigt vill ställa upp på en intervju för att prata om det.  

 

  



 
 
 
 

 

 

ME1509  9 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

Respondenten ska helst också kunna berätta sin historia på ett intressant och inlevelsefullt sätt. Hittar man 

en person som är ivrig att få ut sin berättelse så kommer svaren naturligt att bli innehållsrika och ger 

tonläget en intressant klang. Har man däremot otur och får tag på en person som ämnet berör, men kanske 

inte alls är särskillt brydd om att berätta sin historia, så kan detta leda till en intervju fylld av omotiverade 

och tomma svar. Något som i sin tur kommer att höras på personens röst och ge programmet ett monotont 

inslag. Detta är inte bra för programmet då det är ansträngande att höra på och lyssnarna kan lätt tappa 

intresset. 

 

Hur man går till väga för att hitta dessa personer kan variera från reporter till reporter. Ofta har man många 

kontakter inom branschen och det finns nästan alltid ”någon som känner någon” som vill bli intervjuad. Har 

man inte kontakter kan man söka bland gamla nyhetsartiklar för att se om någon som tidigare ställt upp på 

intervju vill ställa upp en gång till. Sociala medier så som Facebook och Twitter kan också användas för att 

hitta folk. Som sagt så ska hela landet höras och geografiskt sett är det då bra om alla personer som blir 

intervjuade inte är från ett och samma ställe. Filippas uppgift är att täcka hela Norrland och inför 

programmet om generationsboenden intervjuade hon folk som bodde i Haparanda, Umeå och Sundsvall. 

 

Personerna man valt ut ska man sedan ringa upp och boka för intervju. Vid uppringning ska man klart och 

tydligt presentera sig själv, var man ringer ifrån och vad grunden till detta är. Det är kanske inte varje dag 

man får telefonsamtal om att bli intervjuad i radio. Eftersom att frågor kan uppstå ganska snabbt i denna 

stund är det viktigt att vara påläst för att kunna förklara varför man vill intervjua just denna personen.  

 

3.1.4  Steg 4 – Planering och manus 

Programmets utseende kan börja ta form i huvudet redan vid steg 1, men det är inte förrän man har samlat 

information och hittat rätt personer som man kan börja strukturera upplägget på riktigt. Även om 

planeringen kan komma att ändras flera gånger under processen så är det viktigt att man tidigt får en 

uppfattning om hur man har tänkt att lägga upp programmets alla delar. Så här såg den första tidslinje-

planeringen ut för Filippa när reportaget om generationsboenden skulle göras: 
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Figur 3: Filippas tidslinjeplanering ger en enkel översikt för Tendens-programmet om generationsboenden. Linjen är 

uppritad lodrätt på ett A3-papper. Där skriver man sedan ut de minuter man uppskattar att varje del ska ta och döper 

dem med hjälp av flyttbara post-it lappar. 

 

Alla program har sina ramar för att se likadana ut och för Tendens så är det detta som ska följas: 

 Tendens officiella signatur ska alltid komma först. 

 Programmet ska väcka nyfikenhet och startas därför med en scen/miljö. 

 Inom den första minuten ska ämne och frågeställningar presenteras. 

 Programmet ska ha en personlig ton. 

 Signatur på slutet. 

 Maxtiden för ett Tendensprogram är 28 minuter och 30 sekunder. 

 

När man har detta på plats så blir resten av planeringen som att lägga ett pussel. Det handlar om att 

bestämma sig för vilken information man vill presentera, hålla sig till det som är relevant för frågeställningen 

och skapa ett naturligt flöde mellan de olika inslagen. När man har en tidslinje (som den ovan) framför sig så 

ser man den röda tråden tydligare och då blir det mycket lättare att sålla ut överflödig information. 

 

I det här steget ska man ha bestämt sig för vilken fakta man vill lyfta fram i programmet. Denna fakta 

kommer till liv genom en ”prata”. I tv-världen är detta mer känt som ”mellansnack”. Eftersom att 

respondenten står för känslan i programmet så står en ”prata” för de inslag som används för att sätta in 

lyssnaren i ämnet, vägleda och beskriva situationer och miljöer. En sådan prata finns citerad på sida 23. 

Dessa korta inslag läses upp av reportern och kommer in mellan intervjuerna. För att fakta-inslagen ska bli så 

bra som möjligt skrivs ett manus till dem. I manuset gör man först och främst informationen lyssnar-vänlig. 

Med det menas att man tar bort onödig statisk, siffror och namn som inte är relevant till frågeställningen, 

och gör informationen lättförståelig.  

 



 
 
 
 

 

 

ME1509  11 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

Manuset är också viktigt för att reportern ska kunna se ungefär hur lång tid det tar att läsa upp allt. Vid 

produktion av radioprogram är tidspressen stor och varje sekund räknas. Svergies Radio använder sig därför 

av programmet ENPS (Electronic News Production System) för manusbearbetning. Den räknar automatiskt 

ut ungefär hur många sekunder det tar att säga det man skrivit ned. Detta är ett bra riktmärke i planeringen. 

 

För att kunna se ungefär hur mycket tid man behöver fylla ut programmet med kan man först lista upp de 

givna minutrarna i tidslinjen. Ett exempel kan se ut så här: 

 

1. Signatur och introduktion till frågeställning: 1 minut. 

2. ”Prater”: 5 minuter (Använder man sig av ENPS så har man troligtvis ett tal som stämmer bättre). 

3. Avslut med presentering av medverkande: 30 sekunder. 

 

Då återstår 22 minuter för intervjuer. Tre personer som ämnet berör på en personlig nivå ska 

intervjuas, samt gärna en forskare som kan stämma av med den information programmet har. 

Eftersom Tendens ska vara personligt så är det logiskt att ge forskaren lite mindre tid än de övriga 

intervjuerna. Delar man då upp detta jämnt så har de tre personerna cirka sex minuter var och 

forskaren har tre minuter. Kvar återstår en minut som kan fyllas ut med exempelvis en musikpaus.  

 

3.1.5 Steg 5 – Intervju 

Tendens är som tidigare nämnt ett program där människan ska få tala till punkt. Därför är det viktigt att 

ställa frågor som inte ger tillbaka ett kort ja- eller nej-svar, utan frågor som får svaren att framstå som 

berättelser. Ställ öppna frågor som till exempel: 

 

- Hur skulle du vilja att …? 

- Vilka tankar har du kring…? 

- Beskriv! / Berätta! 

 

Alla åsikter är välkomna, och att få oväntade och varierande svar är väldigt bra för att programmet ska hålla 

sig intressant. Om alla tycker likadant så blir programmet enformigt och tråkigt att lyssna på. Åter igen så är 

det viktigt att ställa sig själv frågan ”Vad är det jag vill veta?” för att få ut så mycket som möjligt ur intervjun. 

Se också till att följa den röda tråden. Att kasta sig fram och tillbaka mellan vitt skilda frågor kommer bli 

jobbigt både för dig (i klippningsprocessen), respondenten och lyssnaren. På sida 18 kan du läsa vidare om 

hur man gör en bra intervju. 

 

Inför klippning och redigering så är det bra att ha så mycket material som möjligt framför sig. Att ta bilder är 

ett litet men betydelsefullt kringjobb. Bilderna kan ge inspiration till inspelningen av ”prater” senare och 

behövs också för att presentera programmet på Tendens webbsida. Det viktigaste är att ta bild på de man 

intervjuar och miljöerna runt omkring inspelningsplatsen. Spela också in miljöljud under intervjutillfället. 
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Exempel på detta kan vara fågelkvitter, vinden, fotsteg, dörrar som öppnas och stängs eller kaffekoppar som 

klingar till. Dessa ljud kan sedan användas i programmet för att ge mer inlevelse och sätta in lyssnaren i 

scenerna. Sveriges Radio använder sig av högkvalitativa digitala bandspelare av märkena Marantz D&M 

professional och Nagra Ares-ML.  Bandspelarna ser ut på följande sätt: 

 

Figur 4: Dessa bandspelare använder sig Sveriges Radio Umeå av.  

Från vänster: Marantz D&M Professional och Nagra Ares-ML. 

 

Marantz D&M Professional är den bandspelare som Filippa oftast använder. Den ger ett klart ljud och klarar 

av störningar som till exempel mobiltelefoner. Mikrofonen kan dock ge ifrån sig höga ”klickljud” om man 

råkar stöta i den, vilket kan vara en nackdel. Nagra Ares-ML är mer behändig och ger ett ännu bättre ljud 

men kan lättare ta emot störningar från mobiltelefoner. ”Åker man långt för en intervju vill man ha något 

som är säkert på att det fungerar” säger Filippa och konstaterar att Marantz är mer stabil för dessa tillfällen.  

 

3.1.6  Steg 6 - Klippning 

Innan man börjar klippa ska allt vara material färdigställt. När intervjuerna är klara ska ”praterna” spelas in. 

Detta gör man i ljudbås hos Sveriges Radio. Något som är viktigt att tänka på då är talet och vilken hållning 

man har när man pratar. Mer om talet kan du läsa om på sida 25. 

 

Även om man har hörlurar på så är det lätt att tappa bort sig om man sitter i ett kontor med kollegor runt 

omkring sig hela tiden. Filippa anser att man får bäst fokus inför klippningen om man sätter sig i ett tyst rum 

alldeles ensam. Hos Sveriges Radio finns det tysta rum som man kan boka för sådana tillfällen. Dessa rum är 

ljudisolerade och försedda med dator och hörlurar. 

 

Sveriges Radio använder sig av ljudprogrammet Digas där man kan klippa, redigera, namnge och färgkoda 

alla klipp. I en annan del av Digas hittar man effekt- och grammofonarkivet där man kan välja mellan 

tusentals olika ljudeffekter och låtar. Detta kan vara till stor fördel om man själv inte har kunnat spela in 

miljöljud av någon anledning. Det är även här som man laddar upp det färdiga programmet. 

 



 
 
 
 

 

 

ME1509  13 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

Figur 5: Digas: Högst upp ser man hela händelseförloppet i ett mindre format. De fem rader nedanför är olika spår där 

man lägger in tal, bakgrundsljud och signaturer. Till höger finns alla klipp som man kan förhandslyssna på och sedan dra 

och släppa i spåren i den ordning man vill att de ska vara. I det nedre vänstra hörnet kan man se till så att ljudet håller sig 

på rätt nivå, det vill säga att det inte ligger i den röda zonen. 

 

En inspelad intervju blir oftast en timme lång och om flera personer ska få plats i programmet, så måste 

denna timme kortas ned till cirka 7 minuter enligt Filippa (detta beror självklart också på hur många 

intervjuer man har med i programet). Att klippa ihop en färdig minut till ett program kan ta upp till en 

timme. Det man börjar med är ”grovklippningen”. Här klipper man upp intervjun i mindre delar. Reporterns 

frågor och respondentens svar ska namnges och färgkodas för att lättare kunna hittas igen när man sedan 

ska pussla ihop allt till ett färdigt program. Här tar man också bort oanvändbart material som till exempel 

lång tystnad och störningar.  

 

I grovklippningen letar man efter bra ”säg”. Ett ”säg” är ett begrepp som ofta dyker upp i radiobranschen 

och används för att locka till sig lyssnare. Ett bra ”säg” är något respondenten säger som kanske får en att 

tänka till eller spetsa öronen lite extra. Det kan vara någon som har helt andra åsikter än alla andra och 

uttrycker detta starkt i intervjun. Ett sådant ”säg” kan man till exempel använda sig av i början av en intervju 

för att få den att sticka ut eller ta en intressant vändning.  

 

När grovklippningen är klar ska allt klistras ihop till ett färdigt program. Följande steg rekommenderas: 

1. Tendens-signaturen hämtas från Digas. Det finns olika signaturer att välja på och är man kvinna så 

ska man välja en mansröst att presentera. Detta för att kunna skilja på presentatör och reporter. 

2. Signaturen läggs in i programmet för ljudredigering och därefter ska första intervjun komma på 

plats. Här får man finjustera så att intervjun får ett naturligt flöde och inte hackar sig fram med för 

långa eller för korta pauser.  

3. På ett annat ljudspår lägger man in miljöljuden och bakgrundsmusiken. Har man inga egen-

inspelade ljud så kan man som sagt hämta in detta från effektarkivet. 
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4. Mellan intervjuerna läggs ”praterna” in. Se till att de är relevanta för intervjun som varit eller den 

som kommer. Dessa är menade att vägleda lyssnaren från en intervju till en annan.  

5. Lägg in en avslutande signatur. 

6. Om man vill ha med bakgrundsmusik så ska detta beställas från grammofonarkivet i Digas. 

7. Justera ljudet så att talet kan höras tydligt och att bakgrundsljud och musik inte överröstar 

intervjuer och ”prater”. Alla samtal bör ligga på samma ljudnivå. 

 

3.1.7  Steg 7 – Kringjobb 

Det finns mycket jobb att göra även efter att programmet är färdigklippt. Nedan följer några rutiner som 

måste genomföras innan programmet sänds: 

 

 Den färdiga programfilen laddas upp i Digas och måste döpas med rätt produktionsnummer, 

sändningsdatum, reprisdatum, tider och rubrik. Programmet namnges på detta sätt: ”Tendens 

20140604 1103 2003 20140605 2330 Rubriknamn”. Figuren nedan beskriver talen närmare: 

Figur 6: Filen för programmet måste döpas på ett speciellt sätt. Här kan man se vad alla delar betyder. 

 Påannonsering (eller ”påa” som det också kallas) är en inledande presentation av programmet. 

Denna ska skickas till presentatören i P1. 

 Avannonsering (”ava”) kommer när programmet är slut och presenterar de som medverkat och 

vem som gjort programmet. 

 En 30 sekunder lång trailer inför kommande veckotema. Reportrarna som jobbar med veckans 

tema får komma överrens om vem som ska spela in denna. 

 Göra så att programmet kan lyssnas på poddradion. 

 

I kringjobbet ingår det även att marknadsföra programmet för att locka till sig så många lyssnare som 

möjligt. Förutom att marknadsföra i radion så använder man sig av dessa steg: 

 Skicka information om programmet till tablån så att det syns i tidning och webb.  

 Skicka in foto till tidningen om man önskar att annonsera. 

 Gör inlägg på Facebook med bild och använd också Twitter i mån av tid. 

 Göra i ordning en webbsida (på Tendens hemsida) med foton och programmets handling. 

Rubrikvalet för programmet kan vara nästan lika viktig som själva inledningen. Det är det första som 

lyssnaren ser när de kommer in på hemsidan, och det är den som avgör om det låter intressant eller 

inte. I figuren nedan kan man se Filippas program på Tendens webbsida. 
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Figur 7: Det färdiga programmet laddas upp på Tendens hemsida med tillhörande bilder och text. 

 

Alla dessa uppgifter kan tillsammans ta en hel dag att genomföra, så även om det verkar som småsaker får 

man inte tro att detta är något man kan göra i sista minuten.  Det är viktigt att ha lika mycket fokus på denna 

del som på alla andra.  

  

3.1.8  Steg 8 – Färdig produkt 

Nedan följer en beskrivning av alla de moment som det färdiga Tendens-programmet ”Farmor på vinden” 

(producerat av Filippa) består av, minut för minut. Varje moment beskrivs så att man får förståelse för varför 

de finns där och vad de har för funktion för lyssnaren.  

 

00:00 – 01:36 

Signaturen öppnar programmet och varar i 15 sekunder. Samtidigt hör man bakgrundsljud i form av steg och 

fågelkvitter vilket sätter in lyssnaren i en utomhusmiljö. Redan på den femte sekunden så får man höra en av 

huvudpersonernas röster. Man kan höra personen gå runt i sin trädgård och beskriva de olika plantorna, 

vilket ger en känsla av ”hemma” för lyssnaren. ”Påan” går igång på sekund 18 och varar i 1 minut och 18 

sekunder. Här ger Filippa lyssnaren en varm beskrivning om miljön, en kort bakgrundshistoria om boendet 

och introducerar frågeställningen för programmet. Bakgrundsljudet tonar från utomhusmiljön med 

fågelkvitter till ett lågt samtal mellan några personer och skor som går på ett trägolv. Detta förflyttar 

lyssnaren in i huset där intervjun äger rum. 

 

01:37 – 02:49 

Eftersom att programmet ska ha en personlig ton så inleds inte intervjun med att Filippa ställer en fråga. I en 

minut berättar istället respondent 1 lite om sin historia relaterat till ämnet generationsboende. Det här ger 

lyssnaren en inblick i personens liv och vi får lära känna huvudpersonen lite närmare. 
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02:50 – 03:28 

Den första ”pratan” kommer in tidigt i programmet för att sätta in lyssnaren i ämnet. Kort och enkel fakta 

om generationsboende presenteras under 38 sekunder. Mer än detta behöver man inte för att lyssnaren ska 

få ett grepp om handlingen. 

 

03:29 – 04:10 

Intervjun fortsätter och knyter samman till den fakta som tidigare presenterats. Filippa förklarar sedan att 

hon lämnar respondent 1 ”för en stund” för att gå vidare till nästa intervju. Detta ger lyssnaren en försäkran 

om att denna intervju kommer att fortsätta längre fram. 

 

04:11 – 05:00 

Den andra ”pratan” leder iväg lyssnaren till nästa intervju genom en kort presentation av respondent 2 och 

en motivering till hur denna person knyts ihop med frågeställningen. Eftersom att denna intervju är gjord 

genom Skype kan man höra uppkopplingen och ringtonen som bakgrundsljud. Detta är också ett sätt att 

undvika förvirring och förbereda lyssnaren på att ljudkvalitén på kommande intervju inte är densamma som 

föregående. Man får också en tydligare uppfattning om när intervjun börjar och slutar.  

 

05:01 – 08:20 

Personen i denna intervju har forskat om generationsboenden och är till för att bekräfta frågeställningen 

utifrån. Denna intervju är som sagt inte lika lång som de övriga eftersom att Tendens helst vill framhäva de 

personliga berättelserna. Men genom att ha med en specialist inom ämnet får du lyssnarens tillit och ger 

programmet mer trovärdighet.  

 

08:21 – 09:50 

Den tredje ”pratan” sammanfattar intervjun och tar sedan lyssnaren tillbaka till respondent 1 för att knyta 

samman med en ny fråga från frågeställningen. I slutet av intervjun börjar bakgrundsmusik att tona in för att 

tala om att intervjun strax är över. 

 

09:51 – 10:26 

När intervjun är borta kommer den fjärde ”pratan” in. Den påminner kort om att man lyssnar på Tendens 

och vad programmet handlar om. Detta är en bra milstolpe för att vägleda nya lyssnare. När ”pratan” är över 

fortsätter musiken att spela. Musiken låter lyssnaren slappna av och ger tid för informationen att sjunka in. 

Det är viktigt att anpassa musiken efter stämningen och gärna att man på något sätt kan relatera till ämnet. 

Till detta program har Filippa valt låten ”If these old walls could speak”, vilket är passande då det handlar om 

olika boendeformer. 
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10:27 – 13:37 

Bakgrundsmusiken tonas ned men fortsätter medan den femte ”pratan” presenterar den tredje intervjun. 

När musiken försvinner ersätts den av ringtoner för att visa att det är en telefonintervju som kommer 

härnäst. Telefonintervjuer har oftast sämre kvalité och därför tar man även med momentet där respondent 

3 tar upp telefonen och svarar, för att tydligt visa att det kommer att låta annorlunda. Får man inte veta 

varför ljudkvalitén helt plötsligt försämras kan det skapa irritation hos lyssnaren.  

 

13:38 – 14:59 

En ny scen startar upp med att en balkongdörr öppnas och stängs. Man får genom en ny ”prata” reda på att 

man befinner sig på en takterass och för inlevelsens skull kan man också höra fiskmåsar i fjärran. Den fjärde 

intervjun och personerna den involverar presenteras och frågeställningen tas åter igen upp för att den röda 

tråden tydligt ska kunna ses. 

 

15:00 – 23:00  

När en intervju blir så lång som åtta minuter är det viktigt att tänka på att tempot inte får gå för sakta. Långa 

tystnader måste klippas bort. Men det får inte heller gå så snabbt att lyssnaren inte kan bearbeta de tankar 

som kommer upp medan de pratar. Det gäller också att samtalet hela tiden håller sig till frågeställningen så 

att lyssnaren inte tappar intresset. Som reporter är det ditt jobb att vägleda respondenten genom intervjun 

och styra bort från oväsentligheter.  

 

23:01 – 28:30 

Nu har programmet gått igenom flera intervjuer – alla med olika åsikter om generationsboenden. ”Pratan” 

leder lyssnaren tillbaka till första intervjun igen för att knyta ihop säcken. När den sista intervjun går mot sitt 

slut så kommer bakgrundsmusiken tillbaka förr att signalera lyssnaren om att programmet snart är över. 

Man går över till miljöljud där respondenten dukar och ställer i ordning inför en middagsbjudning och några 

lättsamma frågor ställs till en av de yngre i boendet. Reportaget avslutas med en ”ava” där Filippa berättar 

för lyssnarna att de har hört på Tendens, vilka som medverkat i reportaget, att man kan besöka Tendens 

hemsida via sverigesradio.se och en slutsignatur.  Det är viktigt att lyssnaren får slappna av i slutet. Mer om 

hur man utformar slutet kan du läsa på sida 24. 
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3.2 Hur gör man en bra intervju? 

Den andra pelaren (”Intervju”) handlar om intervjuerna i ett radioprogram. Tekniken för att göra en bra 

intervju har många faktorer och denna del i rapporten tar upp de viktigaste grunderna. I många år gick 

journalisterna till attack med dragna mikrofoner. Frågorna skulle vara tuffa och provokativa och det var en 

merit att hamna i gräl med den man intervjuade.3 Filippa Armstrong menar att synen på intervjuteknik 

förändrats på senare år. Den kanadensiske journalisten och intervjuläraren John Sawatsky står nästan som 

en symbol för den nya metodiken: 

 

Figur 8: John Sawatsky, kanadensisk journalist och intervjulärare, är någon som många reportrar idag ser upp till. 

 

 ”Too often we're asking all the wrong questions.” säger han. Sawatskys intervjumetodik är bevisat effektiv 

och används av alla yrkesgrupper där det ingår i jobbet att ställa frågor. Och det är oavsett om det är 

psykologer och terapeuter, poliser och förhörsledare eller anställnings-intervjuare och personalutvärderare.  

I artikeln ”The question man”4 ger Sawatsky användbara tips om intervjuteknik. Jan Krag Jacobsen har 

undervisat i intervjuteknik och skrivit boken ”Intervju: Konsten att lyssna och fråga” som bland annat tar upp 

olika typer av intervjutekniker, frågetyper och vanliga fallgropar. Något som Krag tidigt understryker i sin bok 

är att ”Intervjuer kräver fantasi, mod och sist men inte minst att intervjuaren har lärt sig konsten att fråga.”. 

 

3.2.1  Vad man ska göra 

Det kan lätt hända att en intervju börjar låta som ett förhör om man inte ställer rätt frågor. Meningen är att 

intervjun ska vara som ett samtal. För att värma upp respondenten kan man börja med småprat eller frågor 

som är enkla att svara på. Om man har obekväma frågor att ställa bör man se till att spara dem till sist då de 

annars kan förstöra resten av intervjun. Enligt Sawatsky går intervjutekniken ut på att man ska ställa öppna 

och konkreta frågor, ha en genomtänkt plan för sin intervju och att man ska lyssna aktivt. Börja alltid en 

fråga med vad, hur eller varför. Dessa frågor gör att respondenten inte har något annat val än att förklara.  

 

 Vad hände?  Respondenten beskriver händelsen. 

 Hur gick det till?  Respondenten beskriver processen. 

 Varför gjorde du så? Respondenten motiverar sina handlingar. 

 

                                                             
3 David Folkenflick, NPR, augusti 2006, The art of the interview, tillgänglig på: http://www.npr.org 
4 Susan Paterno, AJR archives, oktober 2000, The question man, http://ajrarchive.org/article.asp?id=676 
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Med öppna frågor får man inget givet svar. Istället ger det plats för ett oändligt antal svarsalternativ vilket 

lämpar sig bäst för program som Tendens. Svaren blir av berättande karaktär och innehåller mycket mer 

information än en sluten fråga.5 Läs mer om slutna frågor på sida 20. 

 

Man kan tro att ”ju fler frågor desto bättre” men så är inte fallet. Detta är vanligt för nybörjare som kanske 

är lite nervösa inför intervjun och vill gardera sig. Att ha fem eller sex välformulerade och öppna frågor kan 

man komma långt med. Sedan gäller det att lyssna uppmärksamt och ställa följdfrågor. ”Det är inte hur 

många frågor man ställer som är poängen utan hur effektiva de är.”.6 

 

Frågor som låter tufft ger inte alltid ett bra svar. Det kan till exempel låta tufft att fråga ”Är du 

drogmissbrukare?”, men med den formuleringen får man inte det utvecklade svaret man söker. Försök 

istället att undersöka problemet och fråga öppna och konkreta frågor om bevis som pekar på att personen i 

fråga är drogmissbrukare. ”Det hittades kanyler med spår av (…) på ditt hotellrum. Hur ställer du dig till 

denna information?” är ett bättre exempel. 

 

Fokusera på de frågor som ska ställas och lämna inte ut för mycket information. Ju mer information som 

lämnas ut via frågan, desto kortare svar får du från respondenten. Långa och ofokuserade frågor får långa 

och svamliga svar, medan korta och raka frågor får fokuserade och mer dramatiska svar. 

 

Man kan se en intervju som lite av ett strategi-spel. Det kan finnas vissa frågor som folk inte alltid vill svara 

på och då gäller det att locka svaret ur dem istället.7 I exemplet nedan går man runt den riktiga frågan, 

ställer andra frågor och bygger upp bevis, för att sedan komma tillbaka och konfrontera respondenten med 

dennes egna ord.  

 

Asking the children directly: "Did you eat breakfast this morning?" would likely produce 

less than truthful responses, since even children are loath to admit they're poor or 

hungry. Instead ask the child: "What's the first thing you did when you got up this 

morning? Then what? Then what?" Until the child arrives in school. If the child makes no 

mention of breakfast, ask: "What about breakfast? Why didn't you eat anything?" 

  J. Sawatsky, oktober 2000, ajrarchive.org. 

  

                                                             
5 Chris Hansson, Biz4you, Fokusera på rätt frågor så får du korrekt information, tillgänglig på biz4you.se 
6 Aftonbladet, 2000, Så här gör du en intervju, http://wwwc.aftonbladet.se/amc/stefan/jskola3.html 
7 Susan Paterno, AJR Archives, oktober 2000, What to do, http://ajrarchive.org/article.asp?id=677 
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3.2.2  Vad man inte ska göra 

Undvik slutna frågor som bara kan ge dig ett begränsat antal svar så som ja eller nej. Exempel på sådana 

frågor börjar oftast med ”Är det”, ”Finns det” eller ”När ska”. Dessa frågor fungerar bra om man vill ha 

snabb och konkret information för att klargöra fakta, men när det gäller Tendens så är dessa opassande. 

Ställer man för många slutna frågor kan respondenten även känna sig utfrågad och ställd mot väggen. 

Jämför man slutna och öppna frågor så kan det se ut så här: 

 
Sluten fråga: Blev du upprörd? 

Svar: Ja / Nej 

Öppen fråga: Hur reagerade du? 8 

Svar: Jag blev väldigt upprörd. 

 
Man ser tydligt på denna jämförelse att den öppna frågan ger ett mer utvecklat svar och även chans till att 

ställa följdfrågor som till exempel ”varför?” och/eller ”kan du utveckla det där?”. Detta gör det mycket 

enklare för samtalet att fortskrida. För att istället nå kärnan i ett ja- eller nej svar så kan man använda sig av 

”5 varför” metoden som är utvecklad av Toyota. Genom att ställa frågan ”varför?” minst fem gånger kan 

man till slut finna källan till problemet. Ett enkelt exempel kan se ut så här: 

 

Mitt hår är så trassligt.   Varför? 

För att jag inte har borstat det. Varför har du inte borstat håret? 

För att min hårborste är trasig.  Varför är den trasig? 

För att den var av dålig kvalité.  Varför var den av dålig kvalité? 

För att jag gick efter priset.   Varför? (och så vidare) 

 

Denna metod använder man helst inte i intervjuer då det kan verka tjatigt för respondenten. 9 
 

Undvik även ledande frågor som lägger ord i munnen på respondenten. Säger man ”Det måste ha varit tufft 

under andra världskriget” så har man redan konstaterat hur det var och lämnar respondenten till ett enkelt 

ja- eller nej svar. Frågar man istället ”Hur var det under andra världskriget?” så kan respondenten beskriva 

sin upplevelse djupgående. Ge inte heller chansen att välja mellan två alternativ genom att överbelasta en 

fråga. Ett exempel på detta kan vara ”Har du köpt möbler för 50 000 genom företagets kreditkort?”. 

Respondenten kan då svara att ”Anklagelsen är falsk.”, men vilken anklagelse är då falsk? Att personen 

handlade möbler för 50 000 eller att personen använde företagets kreditkort? 

 

  

                                                             
8 Chris Hansson, Biz4you, Fokusera på rätt frågor så får du korrekt information, tillgänglig på www.biz4you.se 
9 Michel Björn, Produktivitetsbloggen, 2 november 2011, Varför fem gånger, tillgänglig på www.produktivitetsbloggen.se 
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Ställ inte flera frågor i samma fråga. Ett exempel är: ”Är du bra på att laga mat och vad lagar du helst?”. 

Respondenten svarar oftast på den sista frågan och glömmer den första. Det kan också vara så att 

respondenten väljer att fokusera på den fråga som gör att personen framställs på bästa sätt. Personen 

kanske inte alls är bra på att laga mat och väljer att koncentrera sig på den andra frågan som handlar om 

maträtter. 

 

Använd inte triggerord/laddade ord i frågor. Triggerord uttrycker en värdering och kan innebära ett 

ställningstagande, något som respondenten oftast inte vill ta. ”Den här konspirationen kommer öka 

arbetslösheten…” är ett exempel. Istället för att svara på den riktiga frågan kommer respondenten att vända 

sig till det laddade ordet och svara ”Detta är ingen konspiration.”.10 

 

Det kan ibland hända att man intervjuar någon med helt andra åsikter än ens egna och då gäller det att inte 

ge efter för sina känslor. Spontant vill man gärna ta avstånd från vad personen yttrar sig om för att visa att 

man inte är som denne, men gör man det så förstörs intervjun. Skulle reportern utbrista ”Det kan du inte 

mena!” så går respondenten automatiskt i försvarsposition och med det så stryps informationen. I dessa fall 

är det otroligt viktigt att visa empati. Är man en god och uppmärksam lyssnare så vinner man lättare  

respondentens förtroende. (Krag, 1993, s. 79) 

 

3.2.3  Uppmärksamhet 

Det är skillnad på att bara lyssna och på att vara uppmärksam. En av de vanligaste orsakerna till en 

misslyckad intervju är att reportern inte har varit tillräckligt uppmärksam under tiden. En intervju är så 

mycket mer än bara ord och det finns gott som signaler att tolka. 

 

”Om det är en känslig berättelse så brukar jag vara ganska tyst och låta personen 

prata till punkt och använda mig av pauserna som förstärker känslan i berättelsen.” 

 Filippa Armstrong, maj 2015, Sveriges Radio. 

 

I talet har man bland annat hörbara inandningar, känslor, tonläge, snabbare och långsammare tal, 

betoningar och pauser att ta vara på (Krag, 1993, s. 65). Man kan ha ställt en fråga som gör respondenten 

obekväm eller nervös. Om man inte är uppmärksam så kan dessa signaler passera obemärkt. Man har då 

missat chansen till att ställa en följdfråga angående respondentens nervositet inför ämnet. Att iaktta 

kroppsspråket är också en viktig del. Korslagda armar, spända axlar eller en hopsjunken gestalt kan ge 

reportern ledtrådar till vad respondentens egentliga mening är. Om ögonkontakten blir bruten kan det till 

exempel vara en indikation på att personen inte kan ljuga fram sitt svar utan att titta ned i backen. Att 

rodna, bli blek eller börja svettas är några av de signaler som huden kan ge ifrån sig. (Krag, 1993, s. 66) 

 

                                                             
10 Susan Paterno, AJR Archives, oktober 2000, What to avoid, http://ajrarchive.org/article.asp?id=678 
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Bandspelaren är en stor fördel när man utför långa intervjuer och behöver fokusera på sina frågor, men den 

kan också påverka uppmärksamheten negativt. Eftersom att bandspelaren lyssnar åt en så kan det lätt 

hända att man blir allt för avslappnad och glömmer att följa med i intervjun vilket gör att man åter igen 

missar chansen till följdfrågor. Det är därför bra att även anteckna för hand. Då håller man sig fokuserad på 

ämnet och kan samtidigt få med tankar och känslor som inte kan höras på band. (Krag, 1993, s. 64) 

 

Är man ny som intervjuare så kan det lätt hända att man oroar sig över att inte kunna hitta på bra frågor att 

komma med. Denna oro kan medföra att man sitter och tänker ut sin nästa fråga under tiden som 

respondenten är i färd med att svara på den förra frågan i intervjun. När man väl har kommit på den 

perfekta formuleringen så blir man med ens rädd att glömma bort den och börjar repetera den tyst för sig 

själv. Uppmärksamheten går, från att vara på respondenten, till att stängas in reporterns huvud. När det 

sedan är dags för nästa fråga så kan sammanhanget ha ändrats markant utan att reportern har uppfattat 

detta och om den nya frågan då ställs så kan det lämna respondenten mållös. (Krag, 1993, s. 63) 

 

3.3  Hur får man lyssnaren att stanna? 

Den tredje pelaren (”Innehåll”) handlar om att ge innehållet liv. 

 

”Ett lyckat program kräver så mycket. Det handlar inte bara om att göra en bra intervju, 

utan att också kunna framhäva den på rätt sätt. Man kan ju inte se programmet. Då 

måste man ta till sig av alla andra hjälpmedel för att nå ut.” 

Filippa Armstrong, maj 2015, Sveriges Radio  

 

Att göra ett program i radio är ett lika svårt som viktigt konsthantverk. Man kan utgå från att lyssnaren är 

blind och för att kunna se måste man noggrant måla med ljud och beskrivelser. Därigenom fångar man upp 

intresset och får lyssnaren att känna sig närvarande. Med det stora utbudet som människan har idag genom 

tv, radio och internet så är det en stor utmaning att få lyssnaren att stanna. Det är därför viktigt att förstå 

hur storytelling fungerar. Storytelling handlar om att berätta en historia och förmedla ett budskap. Medan 

siffror och statistik är informativt och inte alls skapar någon större entusiasm hos lyssnarna så skapar en 

berättelse ett engagemang.11 Till skillnad från ett nyhetsinslag ska ett radioprogram vara som en berättelse. 

Nyhetsinslag är oftast fyllda med namn och siffror, medan en berättelse är konkret, har en tydlig poäng och 

mer känslor. Detta är något som lyssnaren kan relatera till, komma ihåg och sedan återberätta.12  

 

  

                                                             
11 Webbgaraget, 25 april 2013, ”Vad är storytelling?”, tillgänglig på: http://webbgaraget.se 
12 Rapsodi kommunikation, http://rapsodikommunikation.se/storytelling/ 
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För att fånga upp och hålla kvar lyssnarens uppmärksamhet krävs det att man har jobbat med alla 

programmets delar. Filippa har sju punkter som hon tycker att man bör följa för ett lyckat radioprogram: 

 

1. Början 

Det är inledningen som ska gripa tag i lyssnarna och göra dem nyfikna på fortsättningen. Den ska 

väcka ett intresse, men inte berätta allt. Den mest dramatiska effekten får man genom att låta 

handlingen starta omedelbart. Med hjälp av miljöljud och en inlevelsefull berättarstämma tar man 

lyssnarna till den plats det handlar om. Man ska också låta dem möta huvudpersonen tidigt. 

Lyssnaren vill gärna ha en stadig punkt att hålla vid och ju tidigare man lär känna huvudpersonen, 

desto tydligare blir innehållet i programmet. Det får gärna vara denna person vars röst man hör först, 

för att göra berättelsen så personlig som möjligt. Sätt sedan in lyssnaren i ämnet genom att ge dem 

en beskrivande introduktion till nästa scen. För Tendens-programmet om generationsboenden lät 

inledningen så här: 

 

”Vintern har släppt sitt grepp om isen i Torne älv som åter har förvandlats till en flytande gräns 

mellan Finland och Sverige. Från det gamla stinshuset i Haparanda kan man se älven skymta 

bakom järnvägsspåren. Här i den rymliga trädgården som långsamt håller på att vakna ligger 

det stora, grå trähuset som byggdes 1929. Här bor Anki Kemi, som beskriver sig själv som en 55-

årig trädgårdsmänniska och psykoterapeut, som bor tillsammans med sina två tonårsbarn, två 

vuxna barn och barnbarnen. Det forna stinshuset, mitt i centrala Haparanda har blivit ett 

generationsboende.  (…)” 

 Filippa Armstrong, maj 2015, Tendens, Sveriges Radio 

 

Beskrivningen är inspelad av Filippa som använder alla medel för att inledningen ska bli så 

inlevelsefull som möjligt. Hon talar klart med tydliga pauser och betonar rätt ord för att lyssnaren ska 

förstå vad det är som hon vill framhäva. Hennes berättande låter lite som en saga vilket förstärks 

ännu mer tack vare ljuden i bakgrunden. Det hörs fotsteg i gruset och en kvinna (huvudpersonen) 

som pratar om sin trädgård. Fåglarna kvittrar medan Filippa förklarar att våren är på väg och som 

lyssnare får man med sig en känsla av värme.  

 

2. Handling 

Istället för att presentera det intressantaste först, som i nyhetssändnigar, bör man göra lyssnarna 

nyfikna på fortsättningen genom att servera en bit i taget och antyda att det kommer intressanta 

saker längre fram. Reportaget kan delas upp i olika delar där problematiken trappas upp, görs 

tydligare eller vänds på ända. Något som är viktigt att tänka på är att inte krångla till det.  

Återberätta händelseförloppet i den ordning det hände, så att lyssnarna enkelt kan hänga med utan 

att tappa intresset. 
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3. Slut 

Försök att hålla kvar huvudpersonen till slutet för att få lyssnarna att förstå att det är dags att knyta 

ihop säcken. Undvik att döda berättelsen i slutet genom att istället trycka in alla de sakuppgifter och 

uttalanden som inte har fått plats tidigare. Frågeställningen ska ha blivit besvarad under handlingen 

och får inte utelämna någon fråga till slutet. Det är här som lyssnaren ska kunna slappna av och inte 

behöva anstränga sig för att hänga med. Obesvarade frågor kommer att göra lyssnaren irriterad och 

kanske negativt inställd till att lyssna på fler program i fortsättningen. 

 

4. Människor 

Det är viktigt att komma ihåg att ju fler karaktärer det finns, desto svårare blir det för lyssnaren att 

hålla reda på alla om de inte har tydliga roller i berättelsen. Om lyssnarna ska möta en eller flera 

huvudpersoner så är det viktigt att berätta så detaljerat om dem att lyssnarna skulle kunna se dem 

framför sig.  

 

5. Miljö 

Med miljöbeskrivningar hjälper du lyssnarna att känna sig närvarande på platsen där händelserna 

utspelar sig. Måla upp en bild med typiska ljud och detaljerade beskrivningar naturligt i händelsernas 

förlopp. Att våga vara sinnlig i dessa situationer passar utmärkt. Beskriv hur det känns att vara på 

platsen, hur det luktar, låt det höras om du fryser eller svettas och så vidare. Befinner man sig till 

exempel på en regning plats så kan man lägga in regnsmatter, vindar och steg som plaskar i leran som 

bakgrundsljud.  

 

6. Scener 

När man beskriver vad som händer under ett kort tidsförlopp skapas en scen. En scen kan bestå av 

enbart inspelade ljud. På samma sätt kan en scen skapas enbart med en detaljrik berättande text. 

Bäst brukar det bli med en kombination av text, ljud och röster. Genom att berätta i scener visar du 

vad som händer istället för att tala om det och får lyssnaren att känna sig närvarande. 

 

7. Kvalité 

Om kvalitén inte håller upp till lyssnarens förväntningar kan även detta vara en riskfaktor. Som 

tidigare nämnt så är det viktigt att göra det tydligt ifall man använder sig av till exempel 

telefonintervjuer eller skype. Ljudet måste hålla samma nivå, vara tydligt och inte överröstas av musik 

och ljudeffekter. I redigering måste man se upp för att inte göra tempot alldeles för långsamt eller 

snabbt. Det är också bra att se till att den information man vill förmedla är aktuell och inte taget från 

en 20 år gammal nyhetsartikel. Informationen måste vara relevant och kunna anpassas till 

frågeställningen. 
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3.3.1  Språket 

Man måste fånga upp och väcka lyssnarens intresse, nyfikenhet och lust att lyssna. Man måste få lyssnaren 

att känna sig berörd. Ett sätt att nå dit är att välja ett perspektiv ur deras synvinkel, något som de kan 

identifiera sig med. Ett annat sätt är att överraska och starta med det oväntade. Det viktigaste av allt är dock 

ens egen lust att berätta. Man kan ha en chockerande, världsomvälvande nyhet, men det tjänar inget till om 

man inte kan berätta den på rätt sätt. För att lyssnaren ska kunna ta till sig och förstå det man vill berätta 

måste man lägga tid på framförandet. Man måste förstå vikten av att betona, pausera, frasera och leda 

lyssnaren rätt. 

Uppgiften är att vägleda lyssnaren genom reportaget. Det är här den röda tråden måste hållas upp så att 

lyssnaren kan hålla sig kvar på spåret. Man måste därför rensa mängden av fakta, som till exempel namn och 

sifferuppgifter, så att fokus inte hamnar på fel information och lyssnaren tappar bort sig.  

 

Man måste ta hjälp av kroppen när man ska prata. Kroppspråket hörs på radion och avspeglas i rösten. Först 

och främst ska man se till att stå eller sitta bra, med båda fötterna i golvet, rak rygg och avslappnade axlar. 

Kraften i talet ska komma ända från magen. Sitter man fel eller med dålig hållning och med blicken ned i 

manuset så kan rösten låta hopklämd och presentationen blir energifattig. Det hörs inte i radion om man är 

nyklippt eller har på sig en gammal kofta. Däremot hörs det på rösten om man ler eller är allvarlig. Med ett 

leende på läpparna skapas en helt annan känsla hos lyssnaren. 13 

 

Tolkningen av det man säger påverkas av betoningen. Man signalerar nya fakta genom att betona de 

bärande orden som till exempel ett namn som nämns för första gången. För att betoningarna ska hamna rätt 

så måste man själv ha förstått textens innehåll och vara 100 % närvarande vid presentationen.  

 

Pausen är avgörande för begripligheten. Det är i pausen som lyssnaren hinner bearbeta och ta ställning till 

informationen. Om lyssnaren upplever att det går för fort, är det oftast brist på pauser det handlar om. I det 

fria talet kommer alla sorters pauser naturligt, men när man har en skriven text blir man lurad att tro att 

lyssnaren har samma underlag som en själv. Om respondenten talar om ett känsligt ämne så är det viktigt 

att låta personen prata till punkt. Att då lämna inne pauser kan ge en dramatisk effekt för lyssnaren. 

 

Som tidigare nämnt så är det viktigt att hitta rätt personer. På samma sätt som man kan höra om någon ler 

när de pratar så kan man höra om en person är entusiastisk eller likgiltig vid en intervju. Hittar man en 

person som har ett genuint intresse i ämnet och en villighet att förmedla sin historia så blir rösten mer 

dynamisk och behaglig för lyssnaren. En person som är obrydd kan låta uttråkad vilket lätt ger rösten ett 

monotont läge. Detta blir ansträngande att höra på och lyssnaren kan ganska snabbt tappa intresset.14 

                                                             
13 Jörgen Bodner, http://foredrag.se/Foredrag-252/Jorgen-Bodner/Rost-och-kroppssprak/ 
14 Jan Alpsjö, Lentos, ”Röstteknik och läsmetod”, http://www.lentos.se/rosten.pdf 
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4. Diskussion 

Alla tre metoder som använts i arbetet har tillsammans gjort ett bra resultat. Intervjun har gett detaljrika 

svar och en djupare kunskap inom ämnet, medan litteraturen har lagt en vetenskaplig grund för arbetet. 

Dagboksförandet har gett arbetet detaljer som annars skulle ha fallit bort i glömska. Tack vare dessa 

metoder har arbetets frågeställningar blivit besvarade på ett utförligt sätt. Det hade dock varit önskvärt 

med fler intervjuer då litteraturmaterialet för ämnet var ganska fattigt.   

 

Syftet att öka kännedomen om arbetet bakom ett radioprogram har genom intervju med Filippa Armstrong 

fått ett väldigt jordnära och detaljrika svar. Artiklarna om John Sawatsky har gett intervjutekniks-delen 

väldigt handfasta tips som bevisat fungerar. Jan Krag Jacobsens bok har gett djupare förståelse kring 

konsten att lyssna.  

 

Att få lyssnaren att stanna kan vara den mest utmanande biten. Man måste först och främst hitta ett ämne 

som är intressant och sedan kunna förmedla den på ett sådant sätt att det väcker lyssnarens 

uppmärksamhet. Tappar man den röda tråden eller går helt ifrån sin frågeställning så tappar man också 

lyssnaren. Man ska kunna måla upp bilder och skapa fängslande scener med hjälp av ljudeffekter och 

detaljerade beskrivningar. Att vara sinnlig är en väl passande egenskap i dessa tillfällen. Men hur sinnlig 

man än är så kommer man inte nå ut till lyssnarna om man inte pratar på rätt sätt. Talet och kroppsspråket 

har en betydande roll i att fånga lyssnarens uppmärksamhet.  

 

Miljö- och effektljud har också en otroligt viktig roll i programmet. När man har redigerat intervjuer i 

timmar kan detta moment lätt glömmas bort men för långa reportage som Tendens så är dessa ljud 

livsviktiga. Ljuden talar om vars man är, de skapar känslor hos lyssnaren och hjälper till att förflytta 

handlingen mellan olika scener. Utan ljuden skulle programmet bara bestå av en massa prat och göra 

handlingen väldigt platt.   

 

Tendens-reportage är 30 minuter långa och då är det extra viktigt att fånga lyssnarens intresse tidigt. Att 

under första minuten sätta in lyssnaren i en scen och presentera programmets frågeställning är rätt sätt att 

göra det på. När ett program är så pass långt så är det också viktigt att hålla ett inte allt för långsamt tempo. 

Genom att lägga in ”prater” och ljudeffekter så håller sig programmet vid liv. Programmet som Filippa gjort 

håller sig inom de angivna ramarna, bortsett från inledningen som är lite längre än en minut. Beskrivningen 

är bra, men hade kunnat göras i ett lite högre tempo, alternativt kortas ned med en mening för att den 

skulle hamna under minuten. I övrigt så har programmet den personliga tonen som alla Tendens-program 

ska ha, där personerna får tala till punkt.  

 

  



 
 
 
 

 

 

ME1509  27 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

Som tidigare nämnt så är det svårt för lyssnaren att hålla reda på alla karaktärer som presenteras om de 

inte ges ordentliga beskrivningar till varje person. I Filippas program om generationsboenden så finns det 

vissa tillfällen som det dyker upp alldeles för många karaktärer utan detaljerade introduktioner. Vid ett 

tillfälle är det en dotter som intervjuar sin mamma. Intervjun blir mycket personlig, vilket är bra. Men när 

den som intervjuar känner respondenten så pass bra så kan mycket information utelämnas på grund av 

deras relation. Dem pratar om olika släktingar och nämner dem bara vid namn vilket gör det svårt för 

lyssnaren att skapa sig en bild om vad de menar. Hade man tänkt på detta innan intervjun och förklarat för 

dottern och mamman hur det ligger till med antalet karaktärer i en berättelse så kanske intervjun hade 

kunnat bli tydligare för lyssnaren.  

 

Även om tiden för att göra ett Tendens-program är kort så tror jag inte att det blir bättre om fler personer 

är involverade i samma projekt. Med flera personer får programmet lätt för många olika infallsvinklar och 

kan lätt bli rörigt för lyssnaren. De infallsvinklar som framhävs i programmet ska komma från 

respondenterna, inte reportrarna. 

 

En tung del i denna process är att man aldrig blir nöjd. Det finns alltid små detaljer som kan justeras. Det 

kan vara en ljudeffekt som inte riktigt passar in (men i brist på tid ändå måste användas) eller bristen på 

”säg” för att få lyssnaren att bli intresserad. Man kan också vilja ändra på placeringen av intervjuer eller 

innehållet i ”prater”. Listan kan göras lång. När dessa tankar uppstår är det bra att låta någon annan lyssna 

igenom programmet. När man själv har suttit och redigerat i flera timmar så är det lätt hänt att man blir 

trött på att höra samma saker om och om igen och tappar förmågan att lyssna kritiskt. En person utifrån 

kan höra saker som man själv aldrig hört och komma med nya infallsvinklar. 

 

Det svar som dykt upp flest gånger i frågan ”hur man gör en bra intervju?” är att lyssna. Vikten av att lyssna 

är essentiell för att man som reporter ska kunna snappa upp de små detaljer som kan bli avgörande för om 

en intervju är bra eller inte. Att ställa rätt frågor är också en mycket viktig del. Använder man sig av rätt 

intervju-teknik (den Sawatsky förespråkar) så kan man garanterat få de svar man är ute efter. Detta kräver 

förstås en noggrann förberedelse. Man måste gardera sig med alla tänkbara utfall för att inte bli mållös och 

fumlande under intervjun.  
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5. Slutsats 

Detta arbete har visat hur ett radioprogram skapas och vilket arbete som krävs för att det ska lyckas. Ett 

radioprogram genomgår många steg för att bli en färdig produkt och för att nå ett lyckat resultat bör dessa 

följas noggrant och reflekteras över många gånger. Alla delar är lika viktiga och bör få lika mycket fokus. Att 

arbeta under tidspress som detta jobb involverar är ett påfrestande moment. Därför är det otroligt viktigt 

att göra en ordentlig planering som stöttepelare ifall något skulle gå snett. Ett exempel på detta är att 

Filippa tappade rösten just innan intervjuerna skulle utföras. Tack vare planeringen kunde hon jobba med 

andra delar av reportaget medan intervjuerna fick skjutas fram. Det är också viktigt att vara beredd på att 

kompromissa. Eftersom att Filippas röst inte kom tillbaka och produktionstiden började rinna ut så fick hon 

ändra på intervjuerna så att mamma och dotter fick intervjua varandra istället för henne.   

 

Klippningen är ett ganska fritt arbete. Förutom de ramar som Tendens har för att programmen ska se 

likadana ut så får man gå mycket på känsla och lyssnar efter vad som låter bra. Med tanke på att 

redigeringen är en väldigt lång och slitsam process så är det tur att reglerna inte är allt för strikta. Att få 

utlopp för sin kreativitet gör arbetet mer spännande. 

 

En bra intervju följer Sawatskys regler om att ställa öppna frågor, vara väl förberedd och lyssna. Är man en 

bra reporter så får man långa och utförliga svar av korta och konkreta frågor. Undviker man slutna och 

överbelastade frågor och laddade ord så kan man komma långt i en intervju. Som reporter måste man vara 

nyfiken och orädd. Nyfiken nog att vända på varje sten för att komma åt den information man behöver, och 

orädd för att ställa frågor kring känsliga ämnen.  Man kan ofta hamna i jobbiga situationer med berörda 

personer och då gäller det att också kunna visa empati.  

 

Många faktorer spelar in för att fånga och hålla kvar lyssnarens intresse. Introduktionen ska vara kort, 

inlevelsefull och tilltalande. Beskrivningarna ska vara detaljerade och detta förstärks med hjälp av 

ljudeffekter och berättarröstens tal. Kroppsspråket, betoningar och pauser har en avgörande effekt på talet. 

När man har lärt sig uppbyggnaden av ett radioprogram, vikten av att göra en bra intervju och alla faktorer 

som krävs för att skapa ett intressant innehåll så har man tre stabila pelare för husets tak, och ett lyckat 

program i radio. 

 

Personliga reflektioner 

Detta arbete har varit väldigt lärorikt och roligt att få ta del av. Jag har lärt mig mycket mer än vad jag hade 

kunnat föreställa mig om reporteryrket, radiobranschen och tekniken som ligger bakom ett lyckat program. 

Något som chockerar mig är att det bara är en person som arbetar med ett tilldelat Tendens-program. Det 

är ett otroligt stort projekt och alldeles för få dagar att utföra det på enligt mig. Även om kvalitén på 

Tendens-programmen är hög så tror jag att den hade kunnat bli ännu högre om mer tid hade tillägnats till 

arbetet. 
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