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Förord 

 

Under hösten 2013 producerade jag en podcast åt Västerbottens Folkblad och fick under den 

tiden upp ett intresse för ljudproduktion. När det arbetet utfördes så satte jag mig också in i 

vad podcast faktiskt är – en utveckling av radion. Detta kandidatarbete blev därför en chans 

för mig att analysera en utveckling som jag personligen är väldigt intresserad av och det är 

anledningen till att fallstudien av Sveriges Radio Västerbotten kom till. 

Tiden på Sveriges Radio Västerbotten har varit väldigt givande och det finns många som jag 

vill tacka för att de har hjälpt mig att göra den här studien möjlig. 

Först och främst vill jag tacka Karin Grönberg som är kanalchef på P4 Västerbotten. Hon har 

hjälpt mig under hela projektets gång och var den som ordnade så att jag kunde få utföra 

studien på stationen i Umeå. Med passande intervjupersoner som skulle vara bra för 

fallstudien har hon varit en väldigt bra handledare på radiostationen som gjort sitt yttersta för 

att jag skulle uppnå mitt mål.  

Jag vill också tacka Pia Diaz Bergner, Mikael Lindberg, Bo Andersin, Rihaneh Rouhani och 

Mikael Hermansson för intervjuerna jag gjorde med er. Utan de hade jag aldrig kunnat få ett 

resultat och slutföra projektet, jag har dessutom fått mycket ny kunskap tack vare er. Ett stort 

tack också till Pär Freij som är producent på P2 som jag fick följa med under MADE-

festivalen 2014. 

Sist men inte minst så vill jag även tacka min handledare på universitets institution, Thomas 

Mejtoft. Du har under hela projekttiden hjälpt mig med utformandet av rapporten och har varit 

ett bollplank som alltid kunnat svara på de frågor och funderingar som jag haft. 

Erik Iversen Umeå 2014-06-02 

  



 
 

Sammanfattning 

 

Radiomediets utveckling – En fallstudie av produktionsflödet på Sveriges Radio Västerbotten 

är en vetenskaplig rapport av den fallstudie som gjordes våren 2014 som undersöker och 

analyserar hur radion har utvecklats.   

Syftet med studien är att analysera radions produktionsflöden och undersöka hur radion 

utvecklas. Målet med projektet är att öka kunskapsnivån inom medieutveckling och då främst 

radions utveckling.  

Projektets vetenskapliga teori grundar sig i begreppet mediekonvergens där läsaren får lära sig 

vad mediekonvergens innebär men också hur det fungerar i medievärlden och Public Service. 

Under metod och genomförande kan läsare ta reda på hur projektet utfördes från start till mål, 

denna del har i syfte att fungera som vägvisare åt framtida intressenter som vill göra om 

studien. 

Fallstudien utgjordes av intervjuer med anställda på Sveriges Radio Västerbotten och 

resultatet av deras svar återfinns i rapportens resultatdel där både tekniker och programledare 

har fått svara på frågor angående radions utveckling och hur de ser på förändringen. 

Fallstudiens resultat har möjliggjort en klar bild av hur Sveriges Radio Västerbotten ser ut i 

dagsläget men också vilken förändring den går mot. 

I rapportens slutsatser diskuteras svaren på frågeställningarna som sattes upp för projektet. 

Här baseras slutsatserna på både intervjuerna och den vetenskapliga teorin. I diskussionsdelen 

finns allmänna reflektioner om projektet i sin helhet och även tankar om framtida arbeten med 

fallstudien och vad som skulle kunna göras med den om 10 år. 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

The development of the radio medium – a case study of Sveriges radio is a scientific report of 

the case study that was made in the spring of 2014 on Sveriges Radio Västerbotten. The report 

investigates and analyzes how radio has been developed. 

The purpose of this study is to analyze the production flows of the radio and explore how it 

has been developed. The project’s objective is to raise the knowledge in media development, 

primarily radio’s development. 

The scientific theory is based on the concept of media convergence, in this chapter the reader 

will learn what media convergence means, but also how it works in the media world and the 

Public Service. In the method and implementation chapter the reader can find out how the 

project was carried out from start to finish, the purpose of this part is to serve as a guide to 

future interests who want to duplicate the study. 

The case study was made of interviews with employees at Sveriges Radio Västerbotten and 

the results of their responses can be found in the report's results chapter where both 

technicians and broadcasters have been asked to respond to questions regarding the radio's 

development and how they see the change. The result of the case study have made it possible 

to see a clear picture of what the present Sveriges Radio Västerbotten looks like and also the 

changes it developing to.  

In the conclusions of the report the answers of the question formulations are discussed. The 

conclusions rely on both the interviews and the scientific theory. In the discussion section 

there are general reflections on the project in its entirety and also thoughts on future work 

with the case study and what could be done with it in 10 years. 
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Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Sveriges Radio har sedan 1925 (Sveriges Radio, 2008) sänt radio i Sverige och mycket har 

hänt under åren som gått och stora förändringar har skett. Många nya tekniska innovationer 

och metoder har använts i takt med att samhället utvecklas och radio har varit i ständig 

utveckling. En av de största förändringarna var när SR införde det digitala systemet och 

ersatte det analoga.  

Med allt fler plattformar så har också radiomediet förändrats, webbradion (Sveriges Radio, 

2008) har vuxit fram och sociala medier har blivit en allt större del i företagets verksamhet.  

Det som ligger till grunden till att jag valt att starta projektet är att jag har ett stort intresse för 

allt som har med radio att göra. Jag vill fördjupa mig i radiomediet och förstå varför mediet 

ser ut som det gör idag men framförallt analysera vad som händer med radion och hur den 

framtida utvecklingen av mediet ser ut. I mina ögon så är det bästa sättet att göra denna analys 

med hjälp av en fallstudie. Att få möjligheten att analysera de produktionsflöden som finns på 

en radiostation kommer därför att hjälpa mig att förstå hur ett medium utvecklas. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att analysera produktionsflödet på Sveriges Radio Västerbotten och 

undersöka och analysera hur radiomediet har utvecklats och förändrats genom historien samt 

se hur den framtida utvecklingen kan komma att se ut och vad det kan innebära för radions 

fortsatta liv.  

Målet för projektet är att få en större insyn i hur ett mediums historiska utveckling kan se ut 

och hur teknik och arbetsroller har förändrats i tiden i takt med denna utveckling. Dessa 

kunskaper ska därefter kunna ge en ytterligare kunskap om hur en framtida utveckling av ett 

medium kan se ut. 

Följande frågeställningar har tagits fram till projektet: 

 Hur har radion utvecklats tekniskt, vilka stora förändringar har skett? 

 Varför är publiken viktig för radions utveckling? 

 Hur har mediekonvergensen påverkat radions utveckling? 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte innehålla teori om internationell radio och om hur den produceras 

eller har förändrats. Rapporten ska helt och hållet utgå från att det är svensk radio som står i 

fokus och främst rikta in sig på Sveriges Radio i Umeå, Västerbotten. 

Eftersom SR är public-service är det där fokus kommer ligga. Rapporten kommer inte beröra 

kommersiell radio. 

Projektet kommer endast vara verksamt på stationen i Umeå eftersom det är här som projektet 

utförs i stora delar. Stationsarbetet i landet kan se väldigt annorlunda ut och därför är det 

bättre att ha en fast utgångspunkt. 

 

 

 

  



7 

 

2. Teori 

I den teoretiska delen av rapporten kommer det redogöras för vad begreppet mediekonvergens 

innebär och hur det fungerar. Detta avsnitt kommer också att innehålla teori om andra faktorer 

som spelar in i medieutveckling. Innehållet kommer till största del baseras på Henry Jenkins 

professor i kommunikation och media och Roger Fidler journalist och professor. Rapportens 

teorikapitel avslutas med en del som handlar om Sveriges Radios digitala system Mandozzi 

och kommer fungera som specifik teori om stationen i Umeå. 

 

Mediekonvergens – Vad är det?  

Journalisten Roger Fidler beskriver begreppet mediekonvergens med ett exempel från sin bok 

Mediamorphosis.  

”Nearly every personal computer sold today offers users the ability to play CD-ROMs that 

blend text and still images with audio and video clips, as well as the opportunity to 

conveniently dial into global networks and access vast stores of textual and audio/visual 

information”. (Fidler, 1997, s.25) 

Med andra ord så innebär begreppet att olika tekniker och medieformer går samman och 

resulterar i att ett nytt medium skapas. Begreppet mediekonvergens är inte nytt, år 1979 

började datorforskaren Nicholas Negroponte populärisera begreppet. Han presenterade det 

genom att förklara att alla typer av kommunikationsteknik lider gemensamt av en sorts 

metamorfos – det vill säga en förvandling (Fidler, 1997, s.25).   

  

Figur 1. Negropontes tre överlappande cirklar förklarar förhållandet av mediabranschen och tillsammans 

konvergerar de och skapar multimedia. (Fidler, 1997, s.26) 
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Figur 1 används som ett verktyg för att förutspå massmedias framtid och den mänskliga 

kommunikationen, hur den förändras och konvergeras. Figur 1 har format det tänk som finns 

idag men enligt Fidler (1997, s.26-27) så har de stora konvergenserna som finns idag i media 

och tele-kommunikations-industrin endast kunna med jämna mellanrum. De former av media 

som finns idag är ett resultat av små konvergenser som sker naturligt hela tiden. Han menar 

istället att en figur som mäter dagens konvergens illustreras på följande sätt: 

 

Figur 2: I jämförelse med Negropontes figur så är cirklarna i Fidlers figur mer integrerade då konvergensen 

sker naturligt hela tiden och kan liknas mer med en symbios där de tre elementen lever i varandra på grund av 

mediekonvergensen. (Fidler, 1997, s.26) 

Fidler liknar konvergens med två vägar som korsar varandra och som resulterar i en 

omvandling av varje konvergerande enhet. Denna korsning skapar i sin tur nya enheter. Henry 

Jenkins förklarar att mediekonvergensen inte bygger på någon specifik återgiviningsteknik 

utan att: ”Konvergensen representerar snarare en rörelse från mediespecifikt innehåll mot 

innehåll som flödar över många olika mediekanaler” (Jenkins, 2012, s.251). Jenkins utvecklar 

sitt resonemang och menar att ett ömsesidigt beroende mellan olika kommunikationssystem 

eftersträvas.  
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Mediamorfos – Ett samspel mellan konvergens, komplexitet och 

samevolution 

Mediamorfos är ett hypotesverktyg/begrepp framtaget av journalisten Roger Fidler som i sin 

bok Mediamorphosis – Understanding new media beskriver begreppet som en generell inblick 

i tempo och tidpunkt för teknisk utveckling. Han slår fast vid att alla etablerade former av 

kommunikation ”måste” förändras som svar på framväxten av ett nytt medium och det enda 

andra alternativet är mediets död (Fidler, 1997, s.22-23).  

De tre koncepten som utgör mediamorfosen är samevolution, konvergens och komplexitet. 

Mediekonvergens agerar inte som en enskild aktör den är istället en del av 

mediamorfosprocessen och det är den som transformerar och integrerar medierna med 

varandra till att bli ett nytt medium. Exempelvis radio och internet – webbradio.  

 

Samevolution 

Precis som livsformer så har också tv, radio och mobiltelefoner en livscykel och dör så 

småningom ut. Ett mediers död innebär dock inte att dess specifika egenskaper som definierar 

mediet dör, det förblir en del av systemet och lever vidare i nästa generations medier.  

Medier lever vidare genom så kallade meddelar-koder även känt som språk. Människans 

utveckling av talspråk och skriftspråk har medfört två stora mediamorfoser inom 

kommunikationssystem. Både tal- och skriftspråket har tillsammans och var för sig ordnat om 

och utvidgat det mänskliga sinnet. Dessa två förändringsagenter har inspirerat otaliga 

omvandlingstekniker som påverkat många aspekter av mänskligt liv och kommunikation. Ur 

dessa har också ett tredje språk vuxit fram, datorernas digitala språk (Fidler, 1997, s.23-25). 

 

Komplexitet 

Kaos är en viktig del av förändringen. Ur kaos kommer nya idéer som omvandlar och ger liv 

åt system. Kaos är oförutsägbart och det går inte att förutspå när det kommer inträffa. Samma 

sak gäller för nya medier.  

Ingen kommer någonsin att kunna exakt förutsäga vilka specifika nya medietekniker och 

kommunikationsformer som i slutändan kommer att lyckas och vilka som kommer att 

misslyckas. Kaos är relaterat till ett av de koncept som finns i mediamorfosen, komplexitet.  
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I det här fallet avser komplexitet de händelser som äger rum inom vissa kaotiska system. 

Forskare vid Santa Fe Institute i New Mexico upptäckte att komplexa system är adaptiva 

system. När yttre tryck appliceras och nya innovationer introduceras till kommunikation 

påverkas de av en intern självorganiserande process som sker spontant inom systemet. Detta 

kan tillämpas på kommunikationsformer och etablerade medieföretag som utvecklas likt en 

livsform som ändrar miljö (Fidler, 1997, s.27-28). 

 

Hur fungerar mediekonvergens? 

Nya tekniska innovationer, en ökad globalisering och en större konkurrens och koncentration 

är ingen nyhet inom svensk massmedia (Handenius, Weibull och Wadbring, 2008, s.215). 

Ända sen 1980-talet har förändringar skett och där den digitala tekniken ses som den främsta. 

Den har skapat helt nya villkor för medierna.  

Alla medier är uppbyggda kring sin egen teknik, radio sänder exempelvis via radiosignaler 

och tidningar trycker papper. Införandet av digital teknik har lett till att medier har fått en 

gemensam grund. De nya förutsättningarna att skapa nya konstellationer med hjälp av digital 

teknik har därför gjort det svårare att skilja olika typer av medier ifrån varandra, 

mediekonvergensen har uppstått (Handenius, Weibull och Wadbring, 2008, s.215).  

Mediekonvergensen är vid första anblick en teknisk fråga då det är just tekniken som 

möjliggör transformationen mellan mediefunktioner. Mediekonvergensen är dock i allra 

högsta grad också en ekonomisk och organisatorisk fråga (Handenius, Weibull och Wadbring, 

2008, s.215). Digitaliseringen och konvergensen har gjort att media kan både produceras och 

distruberas på ett effektivare sätt och på flera olika plattformar. Radio finns nu på webb, i 

surfplattor, i smartphones och i radioapparater tack vare mediekonvergensen. 

Mediekonvergensen i samspel med internet leder till att medier som tv, radio och 

dagstidningar agerar på samma marknad och skapar konkurrens som tidigare inte funnits 

(Handenius, Weibull och Wadbring, 2008, s.215-216).  

Mediekonvergens innebär inte att bara att ett mobilföretag går samman med ett filmbolag för 

att bestämma var och när konsumenter kan se en ny film. Konvergens uppstår även när 

vanliga människor tar medierna i egna händer (Jenkins, 2012, s.27). De kulturella 

förändringar, juridiska tvister och ekonomiska konsolideringar som driver 

konvergensprocessen framåt utgör bara skiften för den teknologiska infrastrukturen.  Henry 
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Jenkins menar att maktbalansens under nästa medieera är helt beroende av dessa skiftens 

utfall. 

Mediekonvergensen som process styrs av två olika aktörer: ovanifrån bolagsstyrd och 

underifrån styrd av konsumenterna (Jenkins, 2012, s.28). Om man ska titta på bolagen så lär 

sig medieföretagen hela tiden att öka sitt flöde genom sina distributionskanaler för att på så 

sätt kunna göra större vinster, bredda marknaderna och stärka banden med konsumenterna. 

Konsumenterna å sin sida blir hela tiden bättre på att utnyttja medietekniken för att skaffa sig 

kontroll över utbudet och interagera med andra konsumenter. 

Konvergensens funktion i sammanhanget är att den tvingar medieföretagen att omformulera 

gamla hypoteser om vad det innebär att konsumera media (Jenkins, 2012, s.28). Hypoteser 

som tidigare format mediets marknadsföring och innehåll. Medieföretagen kan också använda 

mediekonvergensen som ett verktyg för att styra konsumenternas beteende dit de önskar. 

Jenkins hävdar att i en tid med fildelning och marknadsfragmentering som största hot mot 

traditionella medier så stärker konvergensen konsumentlojaliteten. (Jenkins, 2012, s.252)  

Jenkins jämför dåtidens konsumenter med dagens och kommer fram till slutsatsen att 

konsumenter idag är aktiva, illojala och svåra att behålla, mer sammankopplade än tidigare 

och mycket mer högljudda och offentliga (Jenkins, 2012, s.28-29). Mediekonvergensen har 

skapat och kommer att skapa bättre relationer mellan publik/konsumenter och utsändare 

(Ferrell Low och Hujanen, 2003, s.87).  

I boken ”Broadcasting & Convergence – New articulations of the Public Service remit” 

beskrivs de digitala medierna som "demokratiska medier som kommer att ersätta traditionella 

mediestrukturer och institutioner och därmed göra det möjligt för former av "direkt 

demokrati". Sampson och Lugo hävdar att detta kommer ge konsumenten mer "kontroll" och 

"makt" över medierna genom mer interaktivitet, mindre massmedier, och mer 

individualistiska relationer (Ferrell Low och Hujanen, 2003, s.87).  

 

Mediekonvergens i Public Service 

I Public Service har mediekonvergensen förändrat produktionen. För radions del har det hänt 

mycket, den portabla transistorradions intåg på 1960-talet innebär att det individuella 

lyssnandet ökat och tack vare annan teknik så som CD-spelare och mp3-spelare så har radio 

kunnat utvecklas (Handenius, Weibull och Wadbring, 2008, s.359).  
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Mediekonvergensen har gjort det möjligt för radion att använda mp3-tekniken till att erbjuda 

radiolyssning var som helst och när som helst. Tekniken heter poddcasting/poddradio och 

idag går det att lyssna på Sveriges Radio på webben, i mp3-spelaren eller i mobiltelefonen. 

Den största förändringen utöver digitala/analoga systemet är poddradioteknikens användning i 

radiomediet. Sveriges Radio började år 2005 sina första poddsändningar och den nya tekniken 

fick sitt genomslag år 2006 (Handenius, Weibull och Wadbring, 2008, s.359).  

Enligt Hadenius, Weibull och Wadbring gör poddradion det möjligt för smala program att nå 

fler lyssnare då lyssnaren inte längre måste passa en speciell tid och kan lyssna när det passar 

denne nu när tillgängligheten för äldre sändningar är större.(Handenius, Weibull och 

Wadbring, 2008, s.359-360) 

Även om mediekonvergens innebär expansionsmöjligheter för stora medieföretag så betonar 

Henry Jenkins att det också finns en risk (Jenkins, 2012, s.29). Framgång i en sektor kan 

enkelt spridas vidare till en annan plattform men att rädslan för erodering och fragmentering 

oroar då det inte finns någon garanti för att en överflyttad konsument återvänder. 
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Mandozzi-systemet  

Mandozzi-systemet är tillverkat av ett Schweiziskt företag som tillverkar broadcastsystem för 

radio-, TV- och telebolag. I slutet av 1990-talet började Mandozzi-systemet användas av 

Sveriges Radio när utvecklingen gick från analogt till digitalt. (sr.se, 2014) 

Mandozzi-systemet är en sammanslagning av mixerbord och en matris som är placerad i ett 

stativrum. För att minska onödigt kablage i studios så dras alla sladdar från mixerbordet till 

koncentratorer i racken i alla studior och därifrån vidare till den stora matrisen som är 

placerad i stativrummet (sr.se, 2014). Koncentratorerna kan beskrivas som en utflyttad del av 

matrisen där information lagras som sedan förs över till matrisen. Figur 1 är en bild av 

stativrummet där matrisen är placerad, här finns processorer som bearbetar ljudet innan det 

skickas till FM-sändaren, det är också här alla de ledningar som går till och från huset finns. 

Eftersom det är många system i bruk så är stativrummet nerkylt med fläktar för att förebygga 

överhettning (sr.se, 2014). 

 

Figur 1. Stativrummet på Sveriges Radio Västerbotten, här är Mandozzi-systemets matris placerad i ett nerkylt 

fläktrum. Matrisen är placerad i de tre första skåpen. 
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Systemet är uppbyggt på så vis att mixerbordet fungerar som en fjärrkontroll. Externa 

mixerbord, mikrofoner och högtalare som finns i anslutning till bordet är kopplade till 

koncentratorn i studion. Figur 2 föreställer en koncentrator som är placerad i en studio.  

 

Figur 2. Koncentratorn är en utflyttad del av matrisen som placeras i studion för att minska kablage. 

Inget ljud passerar mixerbordet det finns istället i stativrummet vilket möjliggör att allt ljud på 

radiostationen kan kommas åt från vilken Mandozzi-enhet som helst. Tack vare matrisen så 

kan radio sändas i mixat läge på stationen då ljudet möts i stativrummet och därmed går det 

att skicka ljudet till fm-sändaren utan att det passerar andra mixerbord (sr.se, 2014).  

Mandozzi-systemet är ett redundant system vilket innebär att det finns två system i ett. Om 

något går sönder så finns det alltid en backup där ljudet och andra signaler kan ta en annan 

väg. 

Fördelarna med Mandozzi-systemet är att det är enkelt att göra förändringar i systemet. Alla 

användare på stationen kan logga in i systemet överallt på radiostationen och komma åt 

samma saker (sr.se, 2014). Personliga inställningar som görs behöver bara göras en gång det 

vill säga så behöver bara en mikrofons filter och kompressor ställas in en gång om användaren 

är nöjd med inställningen.  

Nackdelar med systemet är att allt är datorstyrt och om systemet hänger sig måste användaren 

starta om det eller snabbt förflytta sig till en annan studio där Mandozzi-systemet finns. 

Systemet är också väldigt känsligt för vätska och vid spill blir konsekvenserna desto större till 
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skillnad från ett analogt mixerbord där smuts och annan vätska kan torkas bort och fortfarande 

fungera (sr.se, 2014). 

Mandozzi-mixerbordets delar 

 

Väljarskärmen 

Mandozzi-mixerbordet är uppbyggd av fyra stycken enheter. Längst till höger är 

Väljarskärmen placerad. Med den kan användaren logga in i Mandozzi-systemet och hämta 

sina personliga inställningar, här bestäms vad som ska finnas på de olika reglarna och 

möjligheterna att justera olika filter och kompressorer görs på Väljarskärmen (sr.se, 2014). I 

Figur 3 så visas startskärmen på väljarskärmen. När användarens personliga inställningar är 

gjorda kan de sparas för att senare hämtas i stationens alla Mandozzi-mixerbord. 

Väljarskärmen är också den enhet som ger användaren rättigheter att sända radio. 

  

Figur 3. Mandozzi-mixerbordets väljarskärm används för att logga in i systemet. 
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Centralenheten 

I mitten av mixerbordet är Centralenheten placerad. Det är med Centralenheten som man 

lägger ut sig i sändning. Under sändningsknappen finns kommunikationspanelen och med den 

går det att anropa de andra studiorna på stationen. Figur 4 föreställer Centralenheten som 

finns i Mandozzi-systemet. Längst till höger finns volymkontrollen här kan användaren 

justera ljudnivån på högtalarna i studion, förlyssningshögtalarna och i sina hörlurar. I mitten 

av Centralenheten är telefonhybriden placerad som används för att ringa upp exempelvis 

gäster som ska vara med på länk i programmet, telefonhybriden kan sända ett telefonväkteri 

med upp till fyra hybrider (sr.se, 2014). Telefonhybriden används också när mixers och reglar 

ska döpas då den fungerar som ett tangentbord.  

 

Figur 4. Centralenheten används för att lägga ut en person i sändning, härifrån justeras bland annat ljudnivån i 

studiohögtalarna. 

  

Infoskärmen 

Infoskärmen som finns i mixerbordet visar användaren om denne är i sändning. På skärmen 

visas information från systemet om det är någon som exempelvis ringer på en telefonregel i 

mixerbordet eller om en användare i en annan studio vill sända i mixat läge med dig. I Figur 5 

visas Infoskärmen som bland annat har tidtagning. Längst till vänster på infoskärmen finns 

nivåmätare för bordet, här hittar användaren förlyssningsmätaren, längst till höger finns 

möjligheten för nivåmätning på det ljud som finns i hörlurar eller högtalare (sr.se, 2014). I 

botten på infoskärmen visas information om vilken eller vilka studior som ligger i sändning 

för stunden. 
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Figur 5. Infoskärmen visar om sändaren är i sändning och nivåmätare för mixerbordet. 

 

ICOM-boxen och Routing Unit 

Till Mandozzi-systemet hör också ICOM-boxen. Den är en fristående låda som används för 

att ropa kommandon och lyssna på de ljud som finns i systemet. Figur 6 visar en Icom-box 

som är utflyttad ur en studio. Icom-boxen kan placeras i radiostationens reception för att 

receptionisten enkelt ska kunna meddela studion att en gäst har anlänt (sr.se, 2014).  

 
Figur 6. På ICOM-boxen finns en mikrofon som används för att anropa studion från exempelvis receptionen om 

en gäst har anlänt. 

Den sista delen i Mandozzi-systemet är Routing unit som ger användaren en möjlighet att 

koppla samman exempelvis ett analogt eller digitalt musikbord med Mandozzi-systemet 

(sr.se, 2014). Med Routing unit kan användaren lägga ut sig i sändning och utnyttja de 

gemensamma resurser som finns i Mandozzi-systemet, exempelvis telefonhybrider och ISDN-

kodare. 
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Från DHD- och Analogt mixerbord till Mandozzi-mixerbord 

DHD är ett digitalt mixerbord där cd-spelare, mikrofoner, ljuddatorer och andra komponenter 

i studion är direkt kopplat till mixerbordet. Användaren måste bestämma själv vad denne vill 

ha på sina reglar. Valfriheten i ett DHD-bord är således begränsad bereonde på vilket sätt som 

systemet är uppsatt på just den stationen. Precis som i Mandozzi-systemet kan användaren 

spara egna inställningar som exempelvis mikrofonfilter (sr.se, 2014). För att kunna sända 

radio trycker användaren på en utläggningsenhet som finns i anslutning till mixerbordet. 

Till skillnad från Mandozzi så är alla komponenter i det analoga mixerbordet direktkopplade 

till mixerbordet. Hit går ljudet från cd-spelare och från ljuddatorer direkt till mixerbordet. Till 

mixerbordet finns en ledningsväljare och med hjälp av den kan användaren välja att lyssna på 

exempelvis en HF ((High Frequency). Ledningsväljaren används också för att hämta ljud från 

nyhetsstudion som sedan ska användas i sändning av programledaren (sr.se, 2014). På det 

analoga mixerbordet finns det inte någon knapp som lägger ut användaren i sändning, här 

behövs istället en sändningsnyckel för att lägga ut bordet mot en FM-sändare.  

Den stora skillnaden mellan analogt mixerbord och Mandozzi-mixerbord är att användaren 

själv bestämmer vad som ska finnas på reglarna, alla fungerar likadant oavsett om användaren 

står vid ett mixerbord med två reglar eller 16 reglar (sr.se, 2014). 
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Mandozziflödet – från ljud till sändning 

I Figur 7 visas en karta över flödet i Mandozzi-systemet från det att ljudet går in i systemet till 

att det sänds i radio. (sr.se, 2014) 

1. Mikrofoner, CD-spelare och högtalare är alla kopplade till en koncentrator som är en 

liten del av matrisen som står i stativrummet. Det är här allt ljud lagras 

 

2. Ljudet går in i koncentratorn, inget ljud går via mixerbordet. Mixerbordet är också det 

kopplat till koncentratorn och fungerar här som en fjärrkontroll som styr ljudet som 

går in i koncentratorn. 

 

3. När ljudet gått igenom koncentratorn går det ut till den stora matrisen som är placerad 

i stativrummet. Därifrån går det vidare till antingen FM-sändaren eller webben. 

 

4. Efter att ljudet gått igenom FM-sändaren går det ut till i radioapparaterna i hushållen. 

 

Figur 1. Flödesschemat över Mandozzi-systemet, från ljud till sändning 
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3. Metod och Genomförande 

I genomförande/metod-delen kommer läsaren att kunna ta del av projektets arbetsprocess. Här 

beskrivs bland annat vilken arbetsmetod som har använts och hur arbetet på Sveriges Radio 

Västerbotten utfördes. 

 

Förarbete 

Projektet startades med att skapa en projektplan. Projektplanen fungerar som en kompass där 

idéer och utformning för projektet ska finnas. Den som utför projektet ska enkelt kunna titta i 

projektplanen och se hur det ska utföras, här finns bland annat syfte och metod som beskriver 

vad anledningen till att projektet utförs är och vilket arbetssätt som ska användas. En tidsplan 

måste också jobbas fram under förarbetesfasen då det ska vara tydligt vad som ska göras och 

när det ska vara klart. När projektplanen färdigställdes kunde projektet sättas igång på riktigt. 

 

Arbetsmetod 

Den arbetsmetod som valdes för projektet och som rapportens resultat kommer att baseras på 

är en fallstudie. Fallstudien utfördes på Sveriges Radio Västerbottens station. Fallstudien som 

metod passar bra för ett projekt där validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer. Med hjälp 

av fallstudie-metoden var det lättare att gå in på djupet och få en detaljerad undersökning 

något som krävdes om produktionsflödena skulle analyseras och uppnå önskat mål.  

Robert K Yins bok Applications of case study research (1993) användes under projektet. Här 

fanns många olika alternativ för fallstudier och att studera denna i samband med 

framställandet av intervjufrågorna har lett till ett bättre slutresultat i studien. Genom att vara 

på plats på radiostationen gick det att följa de anställdas arbete på nära håll och på ett helt 

annat sätt än med en kvantitativ undersökning eller en fältstudie. 

Att få följa med i det dagliga arbetet och följa varje produktionsflöde gav en möjligt till bättre 

analyser då varje process kunde täckas. Det gick därför att förstå varför ett specifikt beslut 

togs eller varför en arbetsmetod såg ut som den gjorde. Om studien inte hade gjorts genom en 

fallstudie så hade dessa viktiga inblickar fallit bort.  
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Genomförandet på Sveriges Radio 

Insamlandet av information på Sveriges Radio bestod av temaveckor. Under varje temavecka 

följdes ett specifikt produktionsflöde där exempelvis teknikernas arbete undersöktes och 

analyserades. Under veckan gavs möjligheten att få följa en vanlig arbetsdag och se hur de 

arbetade. Temaveckorna hade till syfte att fungera som en grund för de intervjufrågor som 

formulerades och ställdes till produktionsflödet vid veckans slut. Intervjuerna som gjordes på 

radiostationen spelades in och transkriberades därefter. Anledningen till att de spelades in var 

för att det var mycket information som var viktig att få med och som jag hade gått miste om i 

fall jag hade antecknat svaren. Syftet med att följa flera produktionsflöden var att det skulle 

ge en bättre helhetsbild för att se hur allt var sammanlänkat. Utan förkunskaper om varje flöde 

så blir frågeställningarna tunna och risken för minskad validitet och reliabilitet blir därför 

större. Parallellt med analyserna och det dagliga informationsintaget så studerades 

vetenskaplig teori om mediekonvergens för att få ett ännu bättre underlag till intervjufrågorna 

som matchar det resultat som önskades med projektet. Böckerna som användes var Henry 

Jenkins bok Konvergenskulturen: Där nya och gamla medier kolliderar (2012), Roger Fidlers 

Mediamorphosis: Understanding New Media (1997), Massmedier: Press, radio och tv i den 

digitala tidsåldern (2008) av Hadenius, S, Weibull, L & Wadring, I. Dessa tre böcker 

innehåller mycket fakta om mediekonvergens och gav mig bättre förkunskaper till både 

rapporten och intervjuerna. Materialet som samlades in från de anställda på företaget utgör 

grunden till projektets resultat. 

 

Under produktion 

Jag deltog på produktionen av Made-Festivalen 2014 som producerades på Norrlandsoperan i 

Umeå. Här kommer fick jag den unika möjligheten att få följa alla produktionsflödena på en 

och samma gång och analysera hur samverkan fungerade under en riktig produktion.  

Produktionsdelen är tänkt som en summering av de analyser och undersökningar som jag gjort 

på stationen där jag fått se produktionsflödena var för sig, under produktionen fick jag därför 

en ännu bättre förståelse för hur radio fungerar när jag fick se allt på en plats. Här syntes det 

tydligt hur programledare kommunicerade med producent under sändningen och hur 

producenten och teknikern arbetade med det tekniska och vilka beslut som togs för att 

produktionen skulle få bästa möjliga resultat. Här fick jag verkligen uppleva hela processen 

från idé till produktion. 
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Dokumentering/Rapportskrivning 

Det teoretiska materialet för den vetenskapliga rapporten hämtades till största del från Umeå 

Universitets Bibliotek, UB. Här fanns det tillgång till litteratur och vetenskapliga artiklar som 

hade med den valda teorin att göra. Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA erbjöd 

vetenskapliga rapporter där andra studenter skrivit om liknande ämnen. Deras referenser 

fungerade som ett hjälpmedel för att hitta den litteratur och vetenskapliga teori om media 

konvergens som jag sökte efter till projektet. 

Utöver bibliotekslitteraturen så samlades empirisk data om Sveriges Radio in från företagets 

intranät där information om deras egna tekniska system fanns att tillgå. Här fanns också teori 

om andra produktionsflöden än de tekniska som också kom till användning, exempelvis 

språkrestriktioner i programledarnas arbete. Teori rörande teknik och de system som används 

på Sveriges Radio finns med i rapporten för att ge läsaren förståelse för hur och vad som 

krävs för att producera radio. Syftet med denna del var att visa hur teknikutvecklingen på 

företaget har sett ut och ser ut.  

Efter sex veckors tid på P4 Västerbotten i Umeå sammanställde jag det insamlade materialet 

till en vetenskaplig rapport. Jag såg till att ha god tid på mig för att transkribera intervjuerna 

med de anställda eftersom detta skulle ta upp mycket av projekttiden. När jag hade 

transkriberat dem mätte jag innehållet med mina frågeställningar för att få reda på om svaren 

var relevanta för hela projektet. Därefter skrev jag rapporten i kronologisk ordning samtidigt 

som jag kontinuerligt skickade utkast till min handledare på institutionen för att veta om jag 

var på rätt väg.  
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4. Resultat 

I resultatdelen kommer fyra intervjuer från fallstudien på Sveriges Radio Västerbotten 

redovisas. Här har anställda på radiostationen intervjuats och svarat på frågor angående 

radions utveckling i olika produktionsflöden.  

Intervju 1 

Mikael Lindberg Ljudtekniker Sveriges Radio Västerbotten 

 

Mandozzi-systemts betydelse 

Mikael Lindberg är ljudtekniker på Sveriges Radio Västerbotten i hans ögon har Mandozzi-

systemet inneburit en stor utveckling då man helt plötsligt kunde spara inställningar. Tidigare 

när det analoga systemet var i bruk var allt tvunget att kopplas manuellt. Det gamla systemet 

innebar mycket extra arbete för nästa person om gamla inställningar sparades och inte 

nollställdes. Med dagens Mandozzi-system har de problemen försvunnit och det är mycket 

smidigare. Den enda nackdelen han ser med systemet är ljudkvalitén som han uppfattar som 

sämre: 

”Kompressorer och filter i Mandozzi-systemet är inte lika bra som de i de analoga systemen 

som användes förut. Det blir påtagligt när man någon gång använder ett analogt system och 

hör skillnaden”  

Lindberg tror att Sveriges Radio valde att använda Mandozzi-systemet på grund av dess 

många funktioner och främst att det går att spara inställningar. Han tillägger att det finns 

mixerbord på dagens marknad som har liknande funktioner och kan spara inställningar men 

att det då enbart gäller för det specifika bordet. Mandozzi är unikt eftersom alla mixerbord i 

systemet har den funktionen menar han. 

Val av programvaror 

Programvaran som används både centralt av Sveriges Radio och lokalt på stationen heter 

Digas. Det används eftersom det kopplar ihop hela företaget men i brist på funktioner och 

begränsningar i Digas så krävs det användning av flera program som är bättre för redigering.   

”Det är rikstäckande och det gäller inte enbart Västerbotten, licenser köps in för ProTools 

och Sequoia hos alla Sveriges Radio stationer. Anledningen till att så många 

mjukvaruprogram är i drift fortfarande är att ett program passar en viss person bättre än ett 
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annat och för att personen är van vid det och jag tror att det kommer att se likadant ut en tid 

fram över.”  

Införandet av satellitsändningar 

Enligt Lindberg är HF-tiden räknad och Sveriges Radio har bara tillstånd att använda HF-

master i några år till. I hans ögon så måste radion få in något annat.  

”Införandet av satellit kommer innebära att radion kan sända från platser som tidigare inte 

varit möjliga att sända ifrån. Det kommer däremot också innebära att platser där det sänts 

ifrån förut kommer försvinna.”  

Han menar att problematiska med satelliten är att det fungerar bra så länge personen som 

sänder har fri sändningsväg mot söder men just i Umeå blir det problem då det är hus överallt. 

Inget får vara i vägen om det ska fungera, inte ens grenar från ett träd och just nu utgår 

Sveriges Radio från en satellit som ligger vid ekvatorn och ju högre upp man kommer på 

jordklotet desto sämre vinkel får man.  

”Det är stora skillnader och här måste vi sikta rakt mot satelliten i jämförelse med Spanien 

som siktar rakt upp i luften. Satellitbilar används just nu tillsammans med HF-master men vi 

mitt i en övergång just nu och det kommer se annorlunda ut i framtiden.”  

Utvecklingen av arbetsuppgifter 

Arbetet som tekniker i Umeå är väldigt blandat menar Lindberg och jämför med Stockholm: 

”Vi är en stor kanal som har många olika produktioner men vi är samtidigt en så pass liten 

kanal så att vi inte har någon specialist i jämförelse med Stockholm. Där har de specifikt 

musiktekniker som mixar klassisk musik och det är det enda de gör. Här gör vi det en dag för 

att andra dagen åka iväg och sätta upp en satellit länk, den tredje dagen sänder vi från 

mandozzi och dag fyra är vi på Umeå Open och sänder livemusik.”  

Som tekniker på Sveriges Radio Västerbotten är man i större projekt med i 

planeringsprocessen som en expert på vad som går att göra, vad som funkar och vilka 

möjligheter som finns med tekniken. I sändning är teknikern en del i utsändningsprocessen, 

teknikern är länken mellan programmet och lyssnaren. 

Mikael Lindberg ser en tydlig utveckling i ljudteknikerns arbetsuppgifter och ser tillbaka på 

hur det såg ut förut.  

”Förut så att reportern inte fick hålla i bandspelaren, det var teknikerns jobb. Teknikern 
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försvann sedan från kontrollrummet när självkörarna började, ljudteknikerna har blivit färre 

men man har blivit mer som en support även om det alltid har varit så.”  

Han blickar framåt och fortsätter sitt resonemang om att ljudteknikern kommer bli mer av en 

support än vad de redan är idag och finnas till för att hjälpa de anställda hur utrustning ska 

användas.  

”När det krånglar så kommer alltid ljudteknikern att användas. Det kommer aldrig bli så 

enkelt att vem som helst kan göra vad som helst, ljudteknikerns funktion kommer finnas kvar 

och kan inte ersättas av datorer eftersom de krånglar minst lika mycket som allt annat.”  

 

Intervju 2 

Bo Andersin ljudtekniker Sveriges Radio Västerbotten 

 

Mandozzi-systemets betydelse 

Bo Andersin anser att Mandozzi-systemet är ett enkelt system för användaren och att det 

framförallt inte kräver så mycket tekniska kunskaper som det tidigare gjorde när det analoga 

systemet var i bruk.  

”I och med systemet är allt förprogrammerat idag och det räcker med att trycka på en knapp 

för att ringa ett telefonnummer till exempel. Tidigare var det problem med återgångar, 

returljud, en HF-reporter kunde inte höra studion tidigare sådana problem förekommer inte 

idag.” 

Han märker stora skillnader i tekniken sedan 2005 då Mandozzi-systemet började användas 

på P4 Västerbotten. Den stora skillnaden med det analoga var att allt satt för sig själv och 

varje kontrollrum var som en egen ö tillägger han. Det gick att ta in ett annat kontrollbord 

men det fanns inget system.  

”Idag är allt sammanlänkat och två kontrollrum kan vara i sändning samtidigt, tidigare 

kunde bara ett vara det.”  

Han fortsätter att jämföra med den analoga tiden då alla inställningar var tvungna att göras i 

förväg. När inställningarna var gjorda så ändrades de inte eftersom det innebar mycket extra 

arbete. Idag är allt bättre sammanlänkat tack vare Mandozzi-systemet avslutar han.  
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Användandet av olika programvaror 

Innan Digas fanns, databasen för ljud, skickades material på ledning och det innebar mycket 

jobb. Andersin tillägger att det sällan hände men om man var ute i god tid kunde material 

skickas på post eller järnväg. Även om han medger att Digas har sina brister i ljudredigerande 

syfte så har det ändå inneburit mycket för radions utveckling: 

”Digas är ett system som gjorde att filöverföringen blev säkrare, saker och ting levererades 

korrekt, man ser om en fil finns med i systemet. Tidigare var vi tvungna att ringa och checka 

av att materialet hade kommit fram. Idag är det inga frågetecken ljudfiler och annat material 

kommer fram.”  

HF och satellitanvändning 

Bo Andersin betonar att HF (High frequency) är bra så till vida att man är ensam på det 

specifika nätet. Det gör möjlighet att få egna kanaler som krävs för att sända, en risk som han 

ser när HF-nätet tas bort är att när man förlitar sig på filöverföringen som inte alltid funkar på 

alla platser idag. Han påpekar att det publika nätet och distribueringen torskar på det. Han 

betonar att det är viktigt att radion gör rätt vägval men att det är en prisfråga.  

”Fördelen med satelliten gentemot HF-nätet är att det går att sända från vart man vill, med 

HF-master så blir sändaren låst till platser där masterna finns. Det blir friare med satellit.”  

 

Ljudteknikerns utveckling och framtid 

Andersin berättar att teknikerna på stationen är anställda som innehållsproduktionstekniker. 

På Sveriges Radio Västerbotten görs det mycket riksproduktion och därför ser teknikerrollen 

lite annorlunda ut där i jämförelse med andra stationer där självkörning är vanligare.  

”Det är väldigt lite mixning nu för tiden, istället är vi mer av ett bollplank. Undantaget är när 

vi gör många produktioner utanför huset exempelvis gudstjänster eller festivaler så som 

Umeå Open. I mina ögon är teknikerna problemlösare i väldigt stor utsträckning, vi kommer 

med lösningar för hur man fixar saker och ting och fungerar som en support för resten av 

medarbetarna på radiostationen.”  

I Andersin tycker ljudteknikerns arbete förändrats och utvecklats mycket. Han berättar att på 

80-talet satt teknikern och redigerade i kontrollrummet. I brist på tekniska kunskaper hos 

journalisterna så var teknikern tvungen att sitta med och klippte i rullband. Det var mer ett 

hantverk tillägger han. Datorklippningen underlättade arbetet som blev enklare och nu kunde 

teknikern jobba på sin arbetsplats istället för att boka kontrollrum. Tidigare var detta en 
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flaskhals då folk stod på kö för att få komma in i kontrollrummen. Det som utvecklats mest är 

ljudredigeringen som har blivit mycket smidigare:  

”Förr kunde man inte göra ”undo” om man klippte i ett band, det kan man nu. Då var vi 

tvungna att tejpa ljudbanden om man råkat göra ett fel.”  

Allt är dock inte positivt i hans ögon då han menar att en nackdel som tillkommit är den 

naturliga kunskapsöverföringen mellan teknikern och journalister/producenter. Teknikern satt 

med mycket förr och utvecklingen går mot en radio med mer självkörning där teknisk 

kompetens och datorkunskap kommer krävas av journalister.  

 

Intervju 3 

Rihaneh Rouhani och Mikael Hermansson morgonprogramledare P4 Västerbotten, Pia Diaz Bergner 

Programledare och Publikredaktör P4 Västerbotten 

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Som programledare så har man i uppgift att producera en sändning. Det ska ske på ett enkelt 

sätt där så många faktorer som möjligt ska uppfyllas. Det ska vara enkelt för en ersättare att 

hoppa in om en programledare saknas förklarar Rihaneh Rouhani. Det som är viktigt då är att 

upplägget ska vara tydligt, all nyttig information ska framgå.  

I arbetet ingår det också grundläggande uppgifter som att boka en gäst och exempelvis göra 

en förintervju med denne. Syftet med det är programledaren ska veta vad gästen kommer att 

säga så att eventuella ändringar kan göras menar Mikael Hermansson.  

Hermansson understryker att det ska finnas ett nyhetsvärde i det som produceras då deras 

kollegor på nyhetsredaktion ska kunna återanvända materialet. Innehållet som ska sändas ska 

utgå från tre ledord som finns på stationen: snabbt, vasst och underhållande. Vi jobbar med att 

ha med oss de tre orden i varje sändning tillägger Rouhani. 

Samarbetet mellan programledare 

Enligt Hermansson så finns en tydlig rollfördelning mellan programledarna med en etta och 

en tvåa. Ettans uppgift är att sköta tekniken för sändningen och tvåan är bisittare och har i 

uppgift att producera morgondagens sändning.  

”Vi har den här fördelningen för att bygga ett samarbete som låter naturligt ute i etern. Man 
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vill absolut inte att det ska vara krystat, om jag säger någonting så måste den andre veta när 

den ska fylla i så att det inte blir konstig stämning. Det bygger på en bra relation. Och låter 

bättre i radion dessutom.” 

Programledare producent 

Samspelet och relationen mellan programledarna och producenterna är väldigt tydlig menar 

både Rouhani och Hermansson. Producenterna har en helhetsbild av hur de vill att hela dagen 

ska se ut och det är programledarnas uppgift att uppfylla de idéer som producenterna har.  

”Vi har också egna idéer men det viktigaste är att göra bra radio tillsammans. Den 

relationen mellan programledare och producent är väldigt tydlig.” 

Hermansson förklarar att det finns en tydlig hjälp från producenterna och att en omställning 

har gjorts där ”hetare morgnar” är utgångspunkten där den största produktionskraften från 

producenterna är riktad mot just morgongruppen. Han tillägger att programledarna givetvis 

har saker att säga till om:  

”Vi har stor konstnärlig frihet det händer sällan att man inte håller med men det är klart jag 

säger ifrån om jag inte går igång på något och göra något som jag inte tycker är roligt.”  

Programledarrollens förändring och framtid 

Mikael Hermansson har arbetat på stationen i några år nu och har sett en utveckling i 

programledarrollen. Han förklarar att hela Sveriges Radio ska vara mer flödesradio idag, förut 

var det striktare gränser mellan nyheter och program. Förut visste man knappt vad de andra 

sysslade med medan idag så är det mer än känsla av att allt är P4 Västerbotten fortsätter han. 

Han tycker att det är mer öppet och att det påverkar sättet som nyheter sänds på. 

”Det blir mer av ett samtal när vi sänder nyheterna istället för en traditionell 

nyhetssändning.”  

En annan stor förändring är införandet ledorden (snabbt, vasst och underhållande) som tillfört 

något nytt betonar han.  

”Förut var morgonradion mer en traditionell mysradio, det skulle vara lugnt och sakta 

medan det är mer rappt efter ledorden idag. Och det beror på att vi följer lyssnarna mer och 

uppfyller det de vill ha. Allt för att radion ska kunna leva vidare.”  

 

Pia Diaz Bergner är publikredaktör på Sveriges Radio Västerbotten men också programledare 

och hon tror att programledarens roll i framtiden blir mer direktsänd, att en person står på 
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plats och gör programmet live. Hon jämför med den kommersiella radion som har förinspelat 

och automatiserat material och menar att SR vill satsa på att det ska vara live.  

Samarbetet med publiken är också en framtid tror hon och tillägger att unga människor inte 

längre lyssnar på radio och därför satsar Sveriges Radio mer på webb och telefoni som är 

nummer ett där unga lyssnar mer.   

Likt Mikael Hermansson ser hon också förändring och utveckling hos programledaren där 

hon tycker att mer kompetens har tillkommit. Idag är programledaren både tekniker, webbare, 

sociala medier redaktör och fotograf avslutar hon. 

Den stora skillnaden i Diaz Bergners ögon var när programledaren började självköra. När 

tekniken blev enklare kunde programledaren börja sända utan tekniker. När hon blickar 

framåt är hon orolig för programledarnas och journalisternas framtid.  

”Det är intressant och se tv4 utveckling och SVT som drar tillbaka lokalredaktioner och 

centraliserar allt i Stockholm, kommer det innebära att alla programledare sitter där? Det 

blir en annan legitimitet och det kommer påverka radio. Den lokala programledaren som är 

fast förankrad i bygden uppfattas på något sätt som mer trovärdig. Det är en skrämmande 

utveckling just nu och jag hoppas att det går åt andra hållet, att det får vara lokalt, live och 

publikt, inte burkat och centraliserat och inte bara journaliststyrt där vi repeterar varandras 

nyheter utan att det också får komma in fräscha nyheter utifrån verkligheten.” 

Språkets betydelse 

Som programledare är det alltid tänka på att språket ska vara lättförståeligt och det ska inte 

låta som att programledaren läser från ett papper. Det är en viktig tanke att ha när manus 

skrivs, att ord som inte används i talspråk förekommer hävdar Hermansson.  

”Talspråk är viktigt för att det ska låta naturligt i radio, om vi programledare har ett samtal i 

studion så ska det låta helt naturligt och inget innantill samtidigt som det ska låta intressant. 

De som lyssnar på P4 lyssnar på P4 av en anledning, om man vill ha krångligare svenska så 

ska man kanske lyssna på P1 istället.”  

På P4 Västerbotten jobbar de anställda efter en lyssnarprofil, Eva 38, som tydligt ska 

framhävas och det är viktigt för programledarna hur de låter vilket påverkas av vem de vill 

ska höra det. Språket måste därför vara begripligt menar Rihaneh Rouhani som hävdar att val 

av ord kanske inte är det viktigaste utan hur innehållet betonas. 

”Om du låter monoton så kopplar lyssnarna bort det. Utgå från dig själv, hur lyssnar jag 
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själv på radio hur låter det när jag intresserar mig? Både ämnet och språket styr hur 

intressant radion låter.”  

Hermansson gör gällande att de har fått önskemål om att mer svordomar borde användas i 

radion eftersom det är en naturlig del i svenskan och ger sin syn på saken: 

”Jag sitter inte och håller igen om det dyker upp ett jävlar, jag använder det inte som en 

förstärkning det ska ha en funktion och inte användas bara för att.”  

Programledarens del i det stora produktionsflödet 

Programledaren är ansiktet utåt för radion, den är rösten bakom all produktion. Den är en 

presentation av radion och den som hörs allra mest i radion i jämförelse med reportrar och 

nyhetsuppläsare. Både Hermansson och Rouhani understryker att programledaren i framtiden 

kommer att vara mycket mer än rösten bakom all produktion, teknisk kompetens kommer 

krävas och en ökning i självkörande kommer uppstå.  

 

Intervju 4 

Pia Diaz Bergner, publikredaktör och programledare på Sveriges Radio Västerbotten 

 

Publikredaktörens uppgift 

Publikredaktören har i uppgift att interagera med publiken genom att samla in tips från 

publiken och därefter meddela det till redaktionerna på stationen så att det blir radio av det. 

Publikredaktören bygger upp relationer med källorna och därmed kan ett publiknätverk 

skapas genom att samla ihop källorna. Publiknätverket skapar ett utbyte med varandra där det 

är möjligt att gå in på djupet med källorna. Pia Diaz Bergner som är publikredaktör på 

stationen i Umeå berättar att hon kan söka på personer i publiknätverket genom en ort eller en 

viss kompetens som personen har uppgett sig ha för att hjälpa till.  

Varför startades publiknätverket och publikredaktörens tjänst? 

”Vi upplevde att folk tipsade för lite, det var ett glapp mellan de nyheter vi gjorde och vad 

publiken pratade om, det hände massa saker som vi inte visste om och om vi inte gör saker 

som samhället eller människor pratar om så förlorar vi vår legitimitet.”  

Publikredaktörsposten kom till för öka P4 Västerbottens legitimitet. Diaz Bergner menar att 

om radiostationen i Västerbotten ska vara intressant för publiken så måste det pratas om och 
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göras nyheter om saker som västerbottningarna pratar om och har på hjärtat och funderar över 

eller diskuterar. Hon hävdar att om journalister sitter på redaktionen och hittar på vinklar om 

vad som kan tänkas vara intressant i samhället så räcker det en bit. Problemet med den 

metoden är att radion går miste om mycket information på grund av att det inte finns 

lokalredaktörer i fjällen exempelvis.  

”Även om vi har mycket folk i Umeå så vet vi inte allt som händer i alla grupper i samhället, 

legitimiteten är viktig och vi vill vara en radio som pratar om det lyssnarna pratar om, vi vill 

gå närmare verkligheten helt enkelt.”  

Publiknätverket i Sveriges Radio startades för första gången i P4 Jämtland/Västernorrland år 

2011 och har sedan dess spridits till ett dussin stationer och tanken är att hela P4 ska ha 

publikredaktörer och att det ska ingå i radions arbete att man har kontakt med publiken. I 

Umeå och Västerbotten startades arbetet hösten 2012 och Diaz Bergner lyfter fram att 15 % 

av nyheterna var baserade på tips och det hörs att en förändring har skett i radion, det har 

blivit bättre radio och den låter mer relevant idag menar hon.  

”Min farmor brukade säga ”allt vett sitter inte i ett huvud”, jag tror på samarbete speciellt 

inom journalistiken. Lyssnarna vinner på det för att det blir bättre radio lika mycket som att 

journalisterna vinner på det när vi får jobba med nyhetstips som är relevanta och som angår 

och berör människor. Det är viktiga saker som behöver diskuteras och det är därför vi blev 

journalister från början, för att undersöka och ta reda på för att tillföra en bra diskussion i 

samhället.”  

Publikarbetets betydelse 

Pia Diaz Bergner betonar att publikarbetet gör radion bättre eftersom publiken sitter på så 

oerhört mycket kunskap som de anställda på radion inte har. Hon menar att radion inte kan 

veta allt om allting och då är det bra att få hjälp av publiken. Hon berättar att vikten av att 

någon ser något från en annan synvinkel på någonting som tagits upp har tillfört bredd som 

gjort radion bättre.  

När Sveriges radio började använda webben mer kunde de se vad folk tyckte och tänkte och 

tack vare publiken kunde journalisterna ställa bättre frågor i intervjuer. Det blev en typ av 

crowd sourcing enligt Pia Diaz Bergner. Hon tror att det blir bättre radio, bättre webb och mer 

interaktivt om publiken får hjälpa till och att det leder till en bättre journalistik som styrks då 

av publik. Publikarbetet har blivit ett vinnande koncept och från radions sida är det då viktigt 
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att tacka publiken och uppmärksamma de så att de känner att det är deras radio också tillägger 

hon. 

”Ibland kör vi ”öppen radio” utan ett programschema där publiken får bestämma vad som 

ska pratas om där de kan ringa in etc. Publiken känner då att vi tar de på allvar och tycker att 

det är jätteroligt.”  

Publikens utveckling 

Publiken har alltid haft möjligheten att ringa och maila till radion och tipsa men när en 

omorganisering gjordes på radion för att göra det lättare för publiken att höra av sig så ökade 

tipsen. Nu när det finns ett specifikt nummer för publiken som blir det inte lika rörigt som 

tidigare menar Pia Diaz Bergner. Tipsen samlas nu i en mapp i en databas och det gör att alla 

på stationen kan ta del av det och publikens röst glöms inte bort, och hon hävdar att det gör att 

publiken fortsätter höra av sig.  

”Framtiden är att jobba mer med publiken, det går inte att gå tillbaka till att bara bygga på 

individuella kontakter med redaktioner och journalister utan man måste ha en pratig ingång. 

Det blir lättare att ha en person som bygger upp ett förtroende för publiken och att det är 

samma person, då skapas en igenkänningsfaktor. Publiknätverket är här för att stanna och 

det märks inte minst nu när tidningar börjat haka på det.”  

Publikredaktören i produktionsflödet 

Publikredaktörens roll i produktionsflödet blir en typ av intake, inåt blir publikredaktören en 

typ av en lyssnarombudsman, utåt blir man den kontaktperson som folk kan höra av sig till via 

mail och telefon. ”Som publikredaktör för jag lyssnarnas talan och det betyder att om 

publiken kommer med ett riktigt bra tips så pratar jag med nyhetschefen och producenterna 

men om det ska hända något så måste jag ibland prata direkt med journalister för att 

säkerställa att de läst tipsen. De har redan jobb att göra men det är upp till dem att välja att 

använda det. Publikredaktören blir både intake, lyssnarombudsman och publikens röst.”  
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5. Diskussion 

Slutsats- och diskussionsdelen kommer att redovisa vad jag har kommit fram till efter att ha 

gjort en fallstudie på Sveriges Radio Västerbotten som handlar om hur radio mediets 

utveckling har sett ut. Här kommer projektets syfte redovisas med de frågeställningar som 

togs fram i början av projektet och jag kommer därefter svara på dessa med hjälp av de svar 

jag fått från studien och den vetenskapliga teorin jag studerat. I rapportens avslutande del 

kommer jag också diskutera och spekulera om vad som kan göras med studien i framtiden. 

 

Projektets syfte var att analysera produktionsflödet på Sveriges Radio Västerbotten och 

undersöka och analysera hur radiomediet hade utvecklats och förändrats genom historien. 

Därefter skulle den framtida utvecklingen undersökas för att se vad det kan innebära för 

radions fortsatta liv.  

Målet för projektet var att få en större insyn i hur ett mediers historiska utveckling kan se ut 

och hur teknik och arbetsroller förändras i tiden i takt med utvecklingen. Kunskaperna skulle 

ge mig ytterligare kunskap om hur en framtida utveckling av ett medium ser ut. 

Frågeställningar för projektet såg ut så här:  

 

 Hur har radion utvecklats tekniskt, vilka stora förändringar har skett? 

 Varför är publiken viktig för radions utveckling? 

 Hur har mediekonvergensen påverkat radions utveckling? 
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Hur har radio utvecklats tekniskt, vilka stora förändringar har skett? 

Historiskt sett är utbytet av det analoga systemet till det digitala den största utvecklingen som 

skett i teknisk väg med radion. På Sveriges Radio Västerbotten har det inneburit att 

Mandozzi-systemet satts i drift precis som på många andra stationer runt om i Sverige. Både 

Mikael Lindberg och Bo Andersin som är ljudtekniker på stationen i Umeå berättar att 

systemet har medfört en stor smidighet i arbetet men att det också har lett till att teknikern har 

försvunnit ur kontrollrummet. Programledarna har börjat självköra mer eftersom tekniken har 

blivit enklare. Förut så satt ljudteknikern med för att sköta tekniken under sändning men de 

behövs inte alls i lika stor utsträckning längre. Det har gått mot den utvecklingen att 

programledaren kan genomföra en radiosändning på egen hand.  

Införandet av flera programvaror är också en tydlig utveckling i radio och främst då som 

hjälpmedel. Bo Andersin förklarade i intervjun jag gjorde med honom hur han på 1980-talet 

var tvungen att sitta och klippa i olika ljudband när han redigerade. Han var även tvungen att 

boka kontrollrum och studio för att kunna redigera material medan han idag kan sitta på sin 

arbetsplats vid en dator och redigera allt. Han lyfter fram exemplet med ”undo”-kommandot 

som jag tycker symboliserar den tekniska utvecklingen så tydligt och bra. Nu kan man 

redigera ljud nästan hur man vill och om det blir fel går det enkelt att åtgärda problemet 

genom att bara ångra det i programmet. Förut användes tejp för att laga ett ljudband och det 

visar hur långt radion har kommit i teknisk väg.   

Likt Andersin tror programledarna Hermansson och Rouhani på en utveckling där 

journalisterna kommer behöva mer teknisk kompetens och det i sin tur kommer leda till att 

ljudteknikern blir mer av en support än vad de redan är idag. Jag tycks mig också se denna 

utveckling när jag utförde studien på Sveriges Radio Västerbotten där teknikerna endast 

skötte radiosändningarna när programledaren satt i Skellefteå och sände.  

Vad innebär denna utveckling då? Jag skulle kunna hårdra det och säga att självkörningen 

kommer att innebära att ljudteknikern kommer att bli som vilken support som helst som 

återfinns på diverse IT-avdelningar men jag tror inte att så är fallet. Det är snarare så att 

ljudteknikern kommer att agera mer ute på fältet med större evenemang än de som finns på 

stationen. Lindberg sa det bra när han säger att ” Det kommer aldrig bli så enkelt att vem som 

helst kan göra vad som helst, ljudteknikerns funktion kommer finnas kvar och kan inte 

ersättas av datorer eftersom de krånglar minst lika mycket som allt annat.”. Till skillnad från 

industriverksamheter där robotar ersätter mänsklig arbetskraft så behöver medier en fysisk 
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person som gör jobbet och det talar för att självkörningen inte kommer att ta över helt och 

ersätta ljudteknikern.  

 

Varför är publiken viktig för radions utveckling? 

Publikens inverkan på radions utveckling har varit stor men framförallt påtaglig om vi ska tro 

Diaz Bergner som jobbar med publikarbetet på nära håll. Tack vare publikens interaktivitet 

med radion så leder det till en bättre radio där journalistiken styrks av att det är någon annan 

än journalisterna som tillför nyheter. Just den här interaktiviteten är något som Ferrel Low och 

Hujanen (2003) tar upp när de menar att konsumenten kommer att ge konsumenten mer 

kontroll och makt över medierna tack vare interaktiviteten. Jenkins (2012) tar också upp ett 

liknande exempel och utifrån ett mediekonvergerande perspektiv menar han att processen 

styrs av två aktörer: bolag och konsumenter. Publiken blir därför väldigt delaktig i radions 

utveckling.  

När jag intervjuade Pia Diaz Bergner så citerade hon sin farmor som sa ”Allt vett sitter inte i 

ett huvud”, ett citat som jag tycker är så oerhört bra eftersom mediekonvergensen fördelar 

utveckling av radiomediet. Istället för att det är radion som på egen hand styr utvecklingen så 

blir det också publikens radio, de får vara med och bestämma hur de vill att radion ska låta. 

Jag tycker att det är viktigt att radion inte glömmer bort detta och vi ser en utveckling där 

lyssnarna också får vara med allt mer och bestämma.  

Jenkins (2012) jämför, i sin bok Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, 

de gamla konsumenterna med de nya och säger bland annat att dagens konsumenter är mer 

aktiva och illojala. Det innebär att publiken blir extra viktig för radions utveckling då vikten 

av vad publiken har att säga om radion kan innebära att mediet kan leva kvar och bli ännu 

bättre. Ett exempel på det som jag skulle vilja lyfta fram är lyssnarprofilen Eva 38 som P4 

Västerbotten har. Innehållet i sändningarna är riktade mot en specifik målgrupp, detta är 

givetvis inget nytt men det visar tydligt hur radion anstränger sig för att tillfredsställa 

lyssnarnas behov.  

Mediekonvergensen i samarbete med publiken har gjort det möjligt för lyssnarna att ställa 

krav på hur de vill att radion de lyssnar på ska låta. Diaz Bergner nämner att en av de bästa 

sakerna med publikens påverkan är att det kommer in någon annan och ser på något ur en 

annan synvinkel än vad radion själva gör. Jag tror att det är vanligt och lätt att glömma av vad 
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publiken faktiskt vill ha och att man från bolagssidan fortsätter producera radio på det sättet 

som man alltid har gjort.  

Jag tror att publiksamarbetet blir en viktig faktor för radions fortsatta överlevnad i framtiden, 

om man väl har börjat interagera med publiken så går det inte att säga upp den kontakten. Det 

skulle vara samma sak som att säga hej då till sina lyssnare. När fallstudien på Sveriges Radio 

Västerbotten var färdig så var publiknätverket en av de viktigaste sakerna som jag tog med 

mig därifrån och jag tror att det är ett koncept som alla vinner på, både lyssnare och 

journalister. 

 

Hur har mediekonvergensen påverkat radions utveckling? 

Radion är precis som alla andra medier uppbyggd kring en specifik teknik, i det här fallet 

radiosignaler. I och med mediekonvergensen och införandet av digital teknik så har radion 

spridit sig till flera plattformar. Radion är inte bara en klassisk radioapparat idag den är så 

mycket mer. Nu finns Sveriges Radio på sociala medier, i mobiltelefonen och på webben. På 

webben publicerar man dessutom egna nyheter och det leder till att radion nu börjar 

konkurrera med andra medier när den spridits till en ny plattform. Förut hade alla typer av 

media en egen plattform men i och med, som Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) 

skriver, ”nya konstellationer med hjälp av digital teknik har därför gjort det svårare att skilja 

olika typer av medier ifrån varandra” så har nu radion tack vare mediekonvergensen börjat 

agera på en ny marknad.  

Mediekonvergensen är likaväl en teknisk fråga som det är en ekonomisk och organisatorisk 

fråga och mina ögon blir det så hur man en vrider och vänder på det. När ny teknik 

introduceras och tillämpas så kommer det att krävas av mediet att det på något sätt förändras 

med den tekniken. Det blir därför en ekonomisk och organisatorisk fråga då nya tjänster 

introduceras. I fallstudien blev det märkbart när jag pratade med Pia Diaz Bergner om 

publikredaktörens tjänst. För några år sedan fanns den inte men i takt med att publiken blir 

mer involverad i radion och ett större agerande på flera plattformar så krävdes det att den 

tjänsten skulle vara tillgänglig på radiostationen. Även om konsumenten kan styra radion 

genom att ställa krav så möjliggör också mediekonvergensen att radion kan styra 

konsumenten dit den önskar. Jenkins (2012) hävdar att konvergensen stärker 

konsumentlojaliteten och det tror jag stämmer därför att publiken kan vara med och bestämma 
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och få det de vill av i det här fallet radion, samtidigt som radion kan styra konsumenten 

eftersom de vet vad de vill ha. I slutändan blir alla nöjda eftersom allas behov uppfylls.  

Mediekonvergensen har tvingat radion att tänka om och ändra arbetsmetoder som tidigare har 

fungerat bra eller passat en viss uppgift. Det är bara att titta tillbaka i tiden och se 

förändringen, radion har bland annat gått från att arbeta med ljudband till att sitta helt digitalt 

och redigera och sända i datorer. Radion sänder också nu från flera olika distributionskanaler 

för att nå alla sina målgrupper som finns i radioapparater, mobiltelefoner och på nätet.  

Sveriges Radio har börjat satsa allt mer på webben och sprida sig till andra plattformar än den 

klassiska radioapparaten. Pia Diaz Bergner som jobbar både som publikredaktör och 

programledare säger att det krävs en plattformsspridning från radions håll då unga lyssnare 

återfinns främst på webben och i telefonerna.  

Det är viktigt steg som radion har tagit om den ska ha någon som helst chans att överleva. 

Som Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) så har poddradion inneburit att radiolyssning är 

tillgängligt var som helst och när som helst. Det går också att knyta till de teorier som Fidler 

(1997) tar upp i sin bok Mediamorphosis när han menar att ett mediers död inte innebär att 

dess specifika egenskaper försvinner utan att det förblir en del av nästa generations medier. 

Även om radioapparaten skulle försvinna på marknaden så kommer inte det innebära att 

radiomediet dör ut eftersom det sprids till andra plattformar där det kan leva vidare. Hadenius, 

Weibull och Wadbring (2008) har också ett bra resonemang när de poängterar att 

mediekonvergensen och den digitala tekniken inte är något nytt fenomen, det bör inte ses som 

ett hot att förändringar sker det borde istället ses som en möjlighet att skapa helt nya villkor 

för medierna. 
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Slutsats  

Jag är oerhört nöjd över att jag fick chansen att utföra projektet på Sveriges Radio 

Västerbotten och undersöka hur radiomediet har utvecklats och utvecklas. Under projekttiden 

har jag samlat på mig väldigt mycket ny kunskap och lärt mig att jobba med nya metoder. Vid 

projektstarten hade jag aldrig tidigare gjort en fallstudie och med facit i hand så skulle det visa 

sig vara en perfekt arbetsmetod för mitt projekt. Den största utmaningen för mig var att lyckas 

med intervjuerna.  

Nu känner jag mig väldigt nöjd med utfallet men eftersom intervjuerna utgör en sådan stor del i mitt 

arbete så var jag på förhand orolig för att de skulle sakna validitet och reliabilitet. När en fallstudie ska 

göras är det viktigt att frågorna och svaren blir som önskat eftersom studien utgör grunden för hela 

rapporten och projektet. Tiden på Sveriges Radio Västerbotten har varit mycket givande och jag har 

fått mycket hjälp av de anställda i min studie vilket har underlättat arbetet.  

Jag har sedan innan varit intresserad av radion som medie men har aldrig undersökt varför det 

ser ut som det gör och hur det skulle kunna se ut i framtiden. Tack vare projektet har jag 

kunnat fördjupa mig ännu mer i ett ämne som ligger mig nära och då känner jag en ännu 

större drivkraft att genomföra studien och projektet. Jag tror att detta är den största faktorn till 

att jag känner att mitt mål med projektet har uppfyllts där jag fått fram ett bra och mätbart 

resultat som är i stil med det jag hade hoppats på. 

 

Jag har kommit fram till att det publika arbetet på radion gör skillnad. Tack vare publikens 

hjälp har stationens legitimitet och journalistiska värde ökat. Idag produceras radio som berör 

lyssnarna mer än vad det gjort tidigare och utan publiknätverket och publiken så hade det varit 

svårt att uppnå. I samverkan med digitaliseringen har det inneburit att radio kan produceras på 

ett effiktivare sätt eftersom alla de nya system och programvaror som används idag gör att 

journalister och tekniker kan jobba snabbare och smidigare. När det nu finns många olika 

verktyg som hjälpmedel. Digitaliseringen har också medfört att det kommer att krävas 

multikompetens hos journalisterna. Digitaliseringen har lett till att ljudteknikern har fått 

mindre och mindre plats i studion vilket har inneburit att det är journalisterna som sköter 

sändningarna idag. Det kräver därför att journalisterna måste ha en god teknisk kompetens för 

att genomföra en sändning eller klippa ett reportage när nu teknikerna har blivit mer av en 

support. En annan slutsats som jag har kommit fram till är att utbytet från HF till satellit 

kommer att vara väldigt betydande för radions utveckling. I dagsläget är vi mitt uppe i ett 

utbyte men det finns samtidigt ingen bra lösning för hur satelliten ska fungera på egen hand 
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utan HF-nätet. Som Mikael Lindberg sa så kommer satelliten i dagsläget innebära att det går 

att sända från platser som det inte gått att sända ifrån tidigare men att det också kommer 

innebära att platser som tidigare har fungerat inte kommer fungera. Här gäller det helt enkelt 

att hitta en bra lösning. Vad gäller mediekonvergensen och radio där jag främst har belyst 

Public service så ser jag en viss oro i att Sveriges Radio i och med en plattformsspridning kan 

gå mot en mer kommersiell stämpel. När plattformsspridningen sker och radion börjar 

konkurrera med tidiningar och TV på exempelvis nätet så konvergerar allt till en stor smet där 

det blir svårt att urskilja medierna från varandra. Jag tror dock inte att det är så allvarligt och 

om Sveriges Radio håller fast vid sitt arbete med legitmitet och trovärdig journalistisk så 

kommer deras position att kvarstå i Public service. 

 

Framtida studier 

Jag tror definitivt att den här fallstudien som jag har gjort kan göras om, inte för att den på 

något sätt är bristfällig utan för att den handlar om utveckling. Om 10 år tror jag att mycket 

kommer att ha hänt inom radio. Jag var inne på det när jag pratade med alla 

intervjupersonerna där jag framförallt fastnade för vad ljudteknikern Mikael Lindberg pratade 

om när han nämnde HF-nätets utbyte mot satelliter. Han sa att vi just nu är mitt i en 

förändring där HF-nätets dagar är räknade men eftersom satelliten i dagsläget är lite 

problematisk med mottagning så kommer en utveckling av det systemet att krävas. Hur 

kommer den utvecklingen i så fall påverka den här fallstudien? Det är våren 2014 som jag 

utför den här studien och jag är övertygad om att mycket kommer hända i framtiden. 
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