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Abstract 
”Oh, it’s only student radio”: A qualitative study of underdogs in the media landscape and 

their struggle for validity 

The Bachelor thesis ”Oh, it’s only student radio” is a qualitative study of the Swedish student 

radio and its members. The study aims to investigate the professionalisation of the radio hosts 

through Pierre Bourdieu’s theories of field and habitus as well as theories of profession. In 

order to do so, it’s also necessary to establish the radiostations’ perceived role in today’s 

media landscape by analysing their ambition in relation to other media organisations. The 

latter has been determined in part by the same theories as the former, in part also by theories 

of media convergence and a comparison to its international counterpart Community Radio. 

The investigation has been conducted through semi-structured research interviews with 

active members. The material has furthermore been operationalised through a theme-based 

qualitative data analysis, to compare and contrast the participants views and perceptions from 

the standpoints of the theoretical framework and earlier research. 

The thesis concludes that the journalism students have higher ambition and are likely to 

use the student radio as a stepping stone for their future career. They are also more likely to 

take on several different projects, whereas the other members tended to stay within the same 

genre of radio show. All the participants said to achieve a personal growth through their 

memberships, whether as mastering the tool of a future career or more of a personal gain 

through a hobby. It was also established that members of the older and larger radio stations 

where more likely to aspire as competators of Sveriges Radio (Swedish Public Service 

Broadcaster) whereas hosts from the younger stations where more likely to compare 

themselves to those within the podcasting community, due to the esteem of the stations 

leading figures. 

Keywords: Community radio, Student radio, Professionalisation and de-professionalisation, 

empowerment, underdogs, media landscape. 
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1. Inledning 
Uttrycket ”alla är journalister” myntades av Emanuel Karlsten inför lanseringen av sidan 

Ajour under hösten 2011 , ett uttalande som bemöttes med allt annat än glada miner. 1

Sanningen är dock att journalister inte har en skyddad yrkestitel, utan fältet är öppet för den 

som så önskar. Journalistiken som fält har genomgått ett antal prövningar de senaste åren, för 

radions del har det främst rört sig om en lavinartad ökning i antalet podcasts och de stora 

mediebolagen har gjort sitt yttersta för att bibehålla sin etablerade roll i medielandskapet.   2

Mitt i allt detta bedrivs radioverksamhet i Sverige som, trots att den funnits i princip 

sedan närradions födelse under 1900-talets andra hälft, fortfarande är helt outforskad; 

studentradion. I början var det främst kårer och nationer som intresserade sig för att sända 

radio, och målsättningen var att spela mycket musik för att konkurrera med P3 som fram till 

dess varit ensam kanal med att sända musik.  1986 uppgick antalet sändande 3

närradioföreningar till runt 1500 stycken, vilket var mer än en fördubbling jämfört med 

föregående år.  Med tiden har studentradion alltmer blivit en etablerad del i studentlivet, och 4

dess riksorganisation SRS (Studentradion i Sverige) har bara sedan våren 2009 ökat sitt 

medlemsantal från 400 personer, till att årligen engagera över 1000 studenter från Piteå i norr 

till Lund i söder.   5

Men vilken plats studentradion har i medielandskapet idag har aldrig riktigt 

konstaterats, speciellt som det på senare tid har växt fram ett stort antal podcasts som även de 

tävlar om lyssnarnas uppmärksamhet. Samtidigt talas det om att studentradion är en 

språngbräda för de som önskar jobba med radio i framtiden:   

”Studentradiorna ute i landet är bra plantskolor. Många av våra duktiga medarbetare har skolats 
vid olika studentradior. Det finns få radioaktörer i landet och eftersom vi vill ha folk med 
erfarenhet så är alla studentradior viktiga för oss”, Ylva M Andersson, kanalchef SR Göteborg.   6

Eftersom studentradion av många anses ha funktionen som en språngbräda, kommer 

uppsatsen undersöka hur framträdande det är hos dess medlemmar, i relation till de uppgifter 

som medlemmarna tar på sig.  

 http://www.ajour.se/mitt-mest-spannande-projekt-hittills/  (Hämtad 2015-01-31) 1

 http://www.mattiastorstensson.se/darfor-trendar-podcasten-igen/ (Hämtad 2015-02-23)2

 Niklas Norén, ”Prolog: Big Bang”, 20.3

 Lennart Weibull & Ingela Wadbring, Massmedier, 71.4

 Lisa Gidlöf, ”Vart är radion på väg?”, 173; 5

 www.gp.se/nyheter/goteborg/1.768673-studentradion-hotas-av-nedlaggning/ (Hämtad 2015-03-09)6

 3

http://www.ajour.se/mitt-mest-spannande-projekt-hittills/
http://www.mattiastorstensson.se/darfor-trendar-podcasten-igen/
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.768673-studentradion-hotas-av-nedlaggning?ref=fb


1.1 Syfte 
Undersökningen syftar till att redogöra för hur det redaktionella och sändningstekniska arbetet 

på en studentradiostation främjar utvecklandet av programledarens yrkesidentitet och 

inställning till radio som medium och yrkesfält. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur upplever programledaren sin utveckling genom att utforma och planera radioprogram? 

• Hur påverkas programledarens ambition av stationens förutsättningar? 

• På vilket sätt tar programledarens förkunskap och attityd till ”yrket” sig uttryck i utövandet? 

 4



2. Teoretiska utgångspunkter  
Nedan presenteras teorier och tidigare forskning som från olika håll närmar sig studentradion 

som yrkesfält och dess plats i medielandskapet. Eftersom ingen tidigare forskning finns på 

just studentradio, har syftet varit att närma sig studentradion genom dess konkurrenter och 

samhällskontext. Samtliga teorier och tidigare forskning kommer sedan ligga till grund för 

den analys som följer av studentradions programledare. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Framväxt av Community Radio i USA 

William Barlow från Howard University, skrev 1988 om en form av radioverksamhet som 

växt sig starkare i USA, där han redogör för framväxten och den särskilda prägel som 

programmen antog vid olika tidpunkter under 1900-talets andra hälft. Barlows huvudsakliga 

intresse låg i att lyssna, delta och studera studera afroamerikaners radiosändande, vilket 

senare kom att resultera i publikationen Voice Over: The Making of Black Radio.   7

Han beskrev uppkomsten av dessa radiostationer som delvis tack vare en 

gräsrotsrörelse, vars ursprung går att spåra hela vägen tillbaka till tiden efter Andra 

världskriget. Stationerna bestod främst av etniska minoritetsgrupper och college-studenter, 

vars gemensamma nämnare låg i en ideologisk övertygelse, till exempel gällande progressiv 

politik och alternativkultur, samt en icke-kommersiell grund.  Dessa stationer hade ett högre 8

deltagande från övriga medborgare  än deras kommersiella motparter, och uppfyllde enligt 9

Barlow kriterierna för deltagardemokrati.  Under 60- och 70-talen kom sedan en utveckling 10

där utbudet gick mot en ”friare form”; programmen kunde liknas vid kollage där bland annat 

satir, sketcher och lyssnarsamtal blandades om vartannat, och även musiken på rotation  blev 11

mer progressiv.   12

Community Radio, eller kanske än mer specifikt College Radio, är den amerikanska 

motsvarigheten till studentradio. Det kan sägas att de växte fram med liknande intention, 

vilket gör det intressant att se om det även idag finns tydliga paralleller mellan dem. 

 Barlow, Voice Over: The Making of Black Radio, 1.7

 Barlow, Community Radio in the US, 81.8

 Ibid.9

 Ibid, 83.10

 Radioterm för låtlistor som läggs av stationernas musikredaktörer.11

 Ibid, 87.12
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2.1.2 Empowerment genom närradio 

I Sverige har socionomstudenten Melinda Degerman gjort en studie om närradio. 

Kandidatuppsatsen behandlar personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, och hur 

möjligheten att uttrycka sig i radio påverkar deras självbild. Degerman lyfter fram projektets 

fokus på relationen mellan brukare och professionella (producenter, tekniker, med flera), där 

radioprogrammet syftar till att hjälpa deltagarna i sin återhämtning.  Undersökningen tar stöd 13

i teorier om empowerment, eftersom det handlar om personlig utveckling, snarare än en 

professionell sådan.   14

Degermans undersökning berör ämnet närradio, och tycks vara en av ytterst få som gjort 

detta. Hennes studie är dessutom något som berör den personliga utvecklingen, snarare än en 

yrkesrelaterad sådan vilket gör att den möjliggör jämförelser med samtliga av studentradions 

medlemmar, snarare än främst journaliststudenterna. 

2.1.3 Skapandet av en journalistisk yrkesidentitet 

Karin Stigbrand och Gunnar Nygren från Södertörns Högskola presenterade under 2013 en 

jämförande undersökning om skapandet av en journalistisk yrkesidentitet i olika länder. De 

tittade på journaliststudenter från Sverige, Finland, Ryssland, Polen och Estland, för att se 

vilka likheter och skillnader som fanns.   15

Undersökningen visar på snarlika förhållanden, men skillnader som mest troligt har att 

göra med de olika historiska och kulturella förutsättningar som länderna besitter. De tar Polen 

som ett exempel, där deras långa historia av ockupation betytt att medielandskapet varit i 

behov av stora förändringar.  Eftersom större delen av den journalistiska undervisningen 16

hålls av yrkesverksamma journalister, snarare än forskare, spelar deras tankar och värderingar 

en viktig roll i skapandet av studenternas förväntningar.  Stigbrand och Nygren menar att 17

mycket av journalistikforskningen rör opinionen hos studenterna  men samtidigt att även om 18

yrket till synes har samma upplägg globalt, påverkar samhällskontexten lokalt hur 

journalisterna arbetar.   19

Stigbrand och Nygren betonar vikten av utbildning för att nå professionalisering av ett 

 Melinda Degerman, Radio Totalnormal – erfarenheter av att göra närradio, 8.13

 Degerman, 21.14

 Karin Stigbrand & Gunnar Nygren, Professional Identity in Changing Media Landscapes, 3-5.15

 Strigbrand & Nygren, 6-7.16

 Ibid, 9.17

 Ibid.18

 Ibid, 4.19
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yrkesområde, men att en hög andel kvalificerade yrkespersoner inte nödvändigtvis innebär att 

yrket höjer sin status.  Undersökningen visar att länderna har vitt skilda uppfattningar om 20

förhållandet mellan profession och professionell identitet. Exemplet Ryssland, där en lärare 

vid universitetet i Moskva menar att journalistiken absolut kan räknas som en profession, men 

att journalisten inte alls bör beskrivas med ordet identitet; ”The word hints at literature and 

art. There’s no solid ground.”   21

Även hos studenterna som deltog i undersökningen, kunde Stigbrand och Nygren 

konstatera att det fanns en stark tilltro till journalistiska värderingar och ideal. Framförallt 

rollen att som neutral part lyfta fram medborgare och deras budskap, även om det visade sig 

vara av något större vikt i de östeuropeiska länderna.   22

I likhet med den forskning som Stigbrand och Nygren applicerat på sina 

journaliststudenter kan det vara intressant att jämföra hur studentradions medlemmar ser på 

sitt utövande och sin roll utifrån sin stations förutsättningar, ungefär som att varje station 

lokalt har sin egen (förenings)kulturella bild. 

2.2 Profession och ideal i den digitala tidsåldern 
Forskning om profession och professionalisering av yrkeskårer utgår från ett antal faktorer, 

bland annat i förhållanden av social klass och struktur.  Traditionellt har forskningen utgått 23

från vissa yrken, där varje enskild yrkesgrupp utgör en egen profession, med utgångspunkt att 

de yrkesverksamma har gemensam utbildning, bedriver likvärdig verksamhet och gärna är 

medlemmar i gemensamma förbund. Några av de egenskaper som eftersträvas är ”lojalitet, 

kollegialitet och gemensamma intressen”.   24

Thomas Brante identifierar en handfull olika samlingstyper av professioner, som 

innefattar (1) fria professioner, en klassisk professionstyp som till exempel hantverkare och 

entreprenörer som är riktade mot marknaden i allmänhet; (2) akademiska professioner, som i 

första hand är vänd inåt mot sin egen grupp, men ibland fyller en kulturell funktion i den 

samhällskulturella debatten; (3) statens professioner, som främst utgörs av serviceorgan till 

stat och kommun; samt (4) kapitalets professioner, grupper direkt underställda kapitalets 

allmänna överlevnadsvillkor. Utöver detta går det i Sverige även urskilja (5) den politiska 

 Strigbrand & Nygren, 9.20

 Ibid, 81.21

 Ibid, 105.22

 Thomas Brante, ”Professioners identitet och samhälleliga villkor”, 40-41.23

 Ibid, 41.24
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professionen, som innefattar regering, samt toppnamn inom riksdag, fackföreningar och 

förvalning (samlingsnamn ”järntriangeln”) vars grund till framväxt ligger i en social 

stängning.   25

Framväxten av profession och professionsforskning står historiskt på en grund av 

organisering och enhetlighet. Tanken är att med hjälp av homogena grupper kunna skapa 

intern sammanhållning, som i sin tur ska skydda mot externa påtryckningar som professionen 

kan utsättas för. På senare tid har det framförallt varit tankar om altruism som legat till grund 

för den professionella ideologin men teorin i sig har olika innebörd vid olika tidpunkter och 

på olika geografiska platser.   26

Journalisterna är en yrkeskategori som på många sätt hamnar mellan de olika grupperna; 

de är både hantverkare och underställda kapitalets överlevnadsvillkor, och tillhör både den 

akademiska kretsen och till viss mån den politiska i det att yrkeskåren har en historia av 

utestängning för att nå den status den har idag. Därför blir det också intressant att se var 

studentradion faller in, eftersom de inte har riktigt samma grundkriterier men verkar inom 

samma fält. Samtidigt är de inte en total motståndare, eftersom de ändå kan sägas värna om 

exklusiviteten med FM-sändningen: ”Det känns fortfarande legitimt att sända ut radiovågor, 

det är vad som uppfattas som riktig radio.”   27

2.2.1 Journalistikens professionalisering och de-professionalisering 

Journalistyrket har gått från att vara styrt av partipressen till att ha en nästintill ideologisk 

utgångspunkt i det politiskt oberoende självstyret. Den förändring som skett under 1900-talet 

har studerats flitigt, till stor del med just professionalisering som återkommande tema.  

Gränsdragningen för var det journalistiska fältet börjar och slutar har kommit att bli allt 

mer svävande.  Samtidigt har en förändring skett inom yrkeskåren, där relationen till 28

yrkesidealen växt sig starkare. Jenny Wiik, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap, 

kunde 2011 redovisa en ökning i yrkesverksammas övertygelse om vikten av det 

journalistiska arbetet som demokratisk institution och med objektivitet som framtidsideal.  29

 Brante, 42-43.25

 Ibid, 47-48.26

 Gidlöf, 177.27

 Gunnar Nygren, Yrke på glid, 10.28

 Jenny Wiik, ”Yrkesideal”, 34-35.29
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Hon påvisar en yrkeskår som tydligare strävar mot samma mål  vilket är en nödvändig 30

förutsättning i upprätthållandet av en yrkesprofession.   31

Några av de faktorer som bör tas i beaktning när det kommer till journalistisk profession 

är den dagliga produktionen, normer och rutiner, samt ideal och värderingar. Den dagliga 

produktionen kan ses som yrkesrollens första nivå, och syftar till att kartlägga och studera 

journalisten i sin relation till arbetsorganisationen, innehåll och teknikanvändning. I det 

dagliga arbetet formas även relationen till andra yrkesgrupper inom medieföretaget. Sedan 

kommer de normer och rutiner in som andra nivå, och innefattar både medvetna och 

omedvetna handlingar som återspeglar arbetsflöden och outtalat kunnande, så kallad tyst 

kunskap som sitter i redaktionens metaforiska väggar. Ideal och värderingar utgör sedan den 

tredje nivån, och innefattar medvetenheten hos journalisten. Här kommer aspekten om 

altruism in, eftersom det formar journalistens drivkraft och gör arbetet meningsfullt. I denna 

tredje nivå innefattas även eventuella policys som organisationen eller företaget har.  Utöver 32

dessa tillkommer även en fjärde nivå, som särskiljer sig från de övriga genom att ligga mer på 

samhälleligt plan; journalistiken som arena och aktör. Här innefattas framförallt de 

förväntningar som externt finns på journalister, som bärs av den enskilde journalisten i sitt 

utövande.  33

Något som på senare tid har blivit alltmer svårdefinierat är arbetsdelningen, då det över 

tid har blivit svårare att ringa in exakt vad som innefattas i journalistiskt arbete. Det är ett 

resultat av den växande förväntningen att journalisten ska kunna utföra flera typer av 

arbetsuppgifter när det kommer till innehåll, tekniska färdigheter och dylikt, att vara så 

kallade multi-journalister.   34

Inom amerikansk professionsforskning betonas fyra faktorer, (1) autonomi över 

yrkesområdet i stort; (2) makten över arbetet, att journalisterna själva fattar besluten; (3) etik 

som regleras genom yrkesregler; samt (4) yrkesorganisationer som värnar den professionella 

autonomin.  Inom svenska journalistkåren idag innefattas flera av dessa punkter både i avtal 35

och regleringar genom Svenska Journalistförbundet, och i de pressetiska regler som styr PO 

 Wiik, 33.30

 Nygren, 15. 31

 Ibid, 2332

 Ibid, 24.33

 Ibid, 158.34

 Ibid, 13.35
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(Allmänhetens Pressombudsman)  i granskningen av tidningspress respektive Myndigheten 36

för Radio och TV  gällande etermedier. 37

Samtidigt har konkurrensen om mediekonsumenterna ökat. Sedan Kent Asp, professor i 

journalistik vid Göteborgs Universitet, 1989 började kartlägga Sveriges yrkesverksamma 

journalister har mycket förändrats. Framförallt etermedier ställs inför nya utmaningar sedan 

Public Service monopol upplösts till förmån både för kommersiella aktörer och etableringen 

av såväl internet som sociala medier.  Därtill ses journalister allt mer som bärare av en 38

betydelsefull samhällsroll, till skillnad från när yrket först uppkom under sent 1800-tal, då det 

ansågs vara något negativt, och det fanns heller ingen självklarhet i att kalla sig journalist.   39

Frågan är däremot om professionalisering, i dagens digitala medielandskap, är något 

som kan och bör eftersträvas. Redan tidigt i debatten om den journalistiska professionen har 

det diskuterats att professionaliseringen i sig kan utgöra ett hot mot den demokratiska 

utgångspunkt som yrket vilar på; en begränsning av vem som får synas och höras.  40

Ytterligare en faktor som talar för en ökad de-professionalisering av journalistyrket är 

Journalistförbundets övervägande att bredda sig och även välkomna näraliggande 

yrkesgrupper, för att den vägen öppna upp för möjligheten at förbättra arbetsvillkoren inom 

mediesektorn som helhet. Bakgrunden är delvis den alltmer svårdefinierade 

arbetsbeskrivningen i takt med att anställda inom produktionsbolag och bemanningsföretag 

ökar, men skulle samtidigt resultera i en övergång från yrkesförbund till vanligt fackförbund, 

vilket bidrar till sänkt status.  Det går ställas i kontrast till tidigare utläggning om att idealen 41

växt sig starkare, och kan vara resultatet av att yrkeskåren känner sig mer utsatt än förut. 

Utifrån de resonemang som både Nygren och Wiik för, kan journalistiken kallas för en 

semiprofession, eftersom den både strävar efter professionalisering och de-professionalisering 

på samma gång. Det i sig gör det till en intressant jämförelse, samtidigt som det genom dessa 

verktyg går dra slutsatser på ett individuellt plan för studentradions medlemmar. 

2.2.2 Upprätthållande av yrkesfältens maktstrukturer 

Enligt Pierre Bourdieu kan ett (yrkes)fält ses som ett socialt rum, där ett internt kraftfält 

skapar inneboende hierarkier av dominerande och dominerade aktörer. I relation till 

 http://www.po.se/regler/press-radio-och-tv (Hämtad 2015-01-30)36

 http://www.radioochtv.se/tillsyn/granskning-av-program/ (Hämtad 2015-01-30)37

 Kent Asp, ”Svenska journalister – en introduktion”, 7.38

 Ibid, 11-12.39

 Nygren, 16-17.40

 Ibid, 159.41
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journalistiken blir den ökade konkurrensen om konsumenterna en tävlan, där den egna 

journalistiska insatsen bedöms och värderas mellan konkurrerande aktörer.  Resultatet blir 42

därför att värderingen av den egna insatsen till stor del måste bedömas utifrån den enskildes 

plats i denna hierarki.  På samma sätt avgörs en aktörs mening av den ”relativa tyngden”; 43

aktören kan förbli identisk men ändå genomgå en signifikant förflyttning i det sociala rummet 

om konkurrenternas ställning förändras.  I praktiken innebär denna hierarki att de 44

dominerandes förmåga att diktera ut sin agenda blir lättare i takt med att maktförhållandena 

blir starkare, och det blir samtidigt svårare för nya aktörer att nå ut med sina budskap eftersom 

strukturen styrs och upprätthålls inifrån.   45

Bourdieu menar att grannar kan vara mer avlägsna än främlingar, eftersom det inte är 

det fysiska avståndet som bedömer dess representation, i det här fallet dess plats i 

medielandskapet. Indelningen i sig leder till ett upprätthållande av dessa abstrakta avstånd, 

där habitus är både genererade principer och systemet för vilket klassificeringen görs – det 

strukturerade och det strukturerande.  Vidare behandlar Bourdieu även begreppet folket och 46

det folkliga, där det snarare är så att kraften ökar i takt med att autonomin minskar. I dessa 

avseenden är autonomin hög inom konstnärliga områden och låg inom till exempel politik, 

vilket gör att politiken slår högre men samtidigt blir mindre folklig.  Ställningstaganden bör i 47

dessa sammanhang göras i relation till delaktighet kopplat till kulturell produktion, och det i 

och med ”folkligheten” bidrar till en nedvärderad status. Även här behandlas en kamp mellan 

den ”professionelle” och den ”vanliga lekmannen”, framförallt från den professionellas sida 

identifieras tendenser av att se ner på den andres produkt. Bourdieu beskriver det som ett 

förakt mot lekmannens spontanism, vilken kan inskränka den professionellas monopol av 

legitim produktion.   48

Genom Bourdieus resonemang går det studera hur studentradion förhåller sig till den 

etablerade journalistkåren, där studentradion befinner sig lägre i hierarkin och symboliserar 

journalisternas lekman. 

 Pierre Bourdieu, Om televisionen, 61.42

 Ibid, 62.43

 Bourdieu, Om televisionen, 63.44

 Pierre Bourdieu, Distinction, 169.45

 Ibid, 170.46

 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, 165.47

 Ibid, 165-166.48
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2.2.3 Konvergensens omförhandling av medielandskapets villkor 

Även medieindustrin har fått anpassa sig till det digitala landskapet, från envägs-

kommunikation till interaktion med publiken. På internet är publiceringskanalerna till synes 

oändliga, och det har resulterat i nya konkurrenter för även de mest etablerade av mediebolag. 

Med ett ökat utbud och en ökad tillgänglighet, kan konsumenten göra aktiva val, vilket gör att 

avsändaren på ett helt annat sätt måste finnas i konsumentens medvetande.   I och med detta 49

har det skett en konvergens, och det blir allt vanligare att tillgängliggöra sitt material på mer 

än en plattform för att nå en splittrad publik.  Samtidigt har relationen mellan självutgivna 50

gräsrotskanaler och etablerade medier förändrats och blivit mer oförutsägbar. 

Mediekonvergensen som teknologiskt och socialt fenomen kan därför sägas ha en stark 

koppling till deltagarkulturen; konsumenterna själva är med och skapar innehållet.  Henry 51

Jenkins, professor vid MIT, hävdar att det även finns kopplingar mellan konvergens och 

kollektiv intelligens, och att det som idag ses som fritidsintresse imorgon kommer användas 

för seriösare ändamål.   52

Vissa påstår att konvergensen förändrar det redan existerande klimatet, medan andra 

hävdar att det nya förgör det gamla genom att helt ersätta det. Efter att IT-bubblan sprack har 

konvergensen fått en ny innebörd, och den stora frågan för företagen är inte hur de ska göra 

största vinsten utan snarare hur de överhuvudtaget ska överleva förändringarna.  53

Medieprofessorn Pelle Snickars tar exemplet om Sveriges Radio, som genomförde en 

förändring i sitt programutbud för att bättre anpassa sitt innehåll till vad som delades i sociala 

medier, där en grupp kulturjournalister svarade med att ”nya digitala tilltalsformer föreföll 

suga ut all kvalitet ur journalistiken”.   54

Magdalena Nordenson, adjunkt i journalistik vid Södertörns Högskola, betonar vikten 

av den förändring som sker i journalistiken, när det blir allt vanligare att konsumera nyheter 

gratis; redaktionerna behöver något att konkurrera med, något som fortfarande lockar läsare, 

lyssnare och tittare att betala.  Även på dessa journalistiska arenor är konkurrensen hög och 55

ständigt växande.  Ett växande antal bloggare och webbtidningar har inneburit att såväl 56

 Edward Humphreys, Programformat och medier i konvergens, 33-34.49

 Humphreys, 37.50

 Jenkins, 14-15.51

 Ibid, 16.52

 Ibid, 17-18.53

 Pelle Snickars, Digitalism, 13.54

 Magdalena Nordenson, Opinionsjournalistik, 11.55

 Ibid, 13.56
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tränade som mer oetablerade skribenter har möjligheten att uttrycka sig. Nordenson slår fast 

att ”[i]ngen opinionsjournalist är en ensam megafon, utan en stämma i en växande kör av 

röster i offentligheten” och säger med det att opinionsbildningen inte längre är förunnad en 

privilegierad elit.  Hon betonar även vikten om journalistisk etik, och att det avvägandet 57

ständigt bör vara medverkande även i rapportering som inte är regelrätt nyhetsbaserad.   58

Att tillgängliggöra en plattform för förmedling av opinion, snarare än att rapportera om 

den, är ett av de ideal som ingått i Jenny Wiiks kartläggning. Hon kunde konstatera en viss 

ökning i journalisternas övertygelse, däremot inte ökat lika kraftig som att vara en neutral 

rapportör, och refereras till som massmediernas tredje funktion, jämte det granskande och 

tillgängliggörande journalistiska arbetet.   59

Enligt Teracom, företaget som äger och driver marknätet för svenska radio- och 

tevesändningar, lyssnar 75 % av befolkningen på radio varje dag. De bedömer att radion har 

en överlägsen roll gentemot teve och tidningspress, bland annat på grund av sin tillgänglighet 

och förmåga att stå emot eventuella påfrestningar. Teracom är även med och driver frågan om 

digitalisering av radioutsändningen i Sverige, övergången från FM till det så kallade DAB 

(Digital Audio Broadcast) då de hävdar att radions framtid ligger i den digitala miljön.  De 60

första testsändningarna via DAB genomfördes redan 1995, men har beskrivits som ett 

”praktfiasko”  och planerna tycktes ha avstannat fram till det att den borgerliga regeringen 61

2013 lade fram en proposition med målet att överflyttningen skulle vara klar till 2022.   62

Vad digitaliseringen skulle innebära för svenska närradion där både lyssnande och 

antalet tillståndshavare redan i dagsläget minskar  förblir högst oklart. Vissa indikationer 63

finns även på att DAB inte är lämpat för utsändning i geografiskt begränsade områden  vilket 64

skulle kunna innebära en stor utmaning för studentradion. Eftersom studentradion kan ses 

som ett mellanting mellan etablerade aktörer och självpublicerade podcasts, beror mycket på 

vilken väg studentradions stationer väljer att gå, och hur deras lyssnare reagerar på det. 

 Nordenson, 14.57

 Ibid, 9.58

 Wiik, 34-35.59

 http://www.teracom.se/Om_Teracom/tv_och_radio_utsandningar/Om_radio/ (Hämtad 2015-02-26)60

 Gidlöf, 167. 61

 Ibid.62

 http://www.radioochtv.se/ (Hämtad 2015-02-26)63

 Gidlöf, 168.64
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3. Material och metod 
3.1 Förförståelse 
Enligt den hermeneutiska cirkeln tolkar vi oss till en förståelse av en händelses betydelse, vi 

ser ett beteende och tillskriver det en innebörd efter den situation vi befinner oss i; vi 

använder oss av vår egen förförståelse. Förförståelsen innehåller flera komponenter som 

språk, begrepp och trosföreställningar.  I den här uppsatsen kommer jag främst använda mig 65

av de två förstnämnda. 

Förutom att studera journalistik, är jag sedan årsskiftet 2012/2013 aktiv medlem i Umeå 

Studentradio. Jag värvades från början till ett redan existerande projekt, och valde senare att 

tillsammans med två andra personer starta ett eget program. Detta har jag gjort löpande fram 

till det att arbetet med den här uppsatsen påbörjades, vilket innebär att jag på förhand har en 

inblick i hur arbetet på en studentradiostation skulle kunna se ut och termer som används 

inom radioproduktion. Förutom arbetet lokalt har jag även haft kontakt med personer från 

andra studentradiostationer, lärt mig om de likheter och skillnader som finns i termer av antal 

medlemmar, tekniska och ekonomiska förutsättningar, vilket har legat till grund för 

undersökningens bredd genom att avgöra vilka stationer som är lämpliga att ha med i urvalet. 

Hur dessa påverkar uppsatsens resultat kommer exemplifieras i samband med att det är 

relevant för analysens olika grundpelare. 

3.2 Urval 
Syftet med undersökningen har varit att göra en kvalitativ undersökning, och på så vis komma 

på djupet av hur programledaren tänker kring sin roll. Därför har det inte av intresse att uppnå 

någon större representativitet, i statistisk mening, utan endast utifrån de urvalskriterier som 

specificerats nedan.  Som tidigare nämnts, har bredden av materialet utgjorts av 66

intervjupersoner från studentradiostationer med varierande storlek och tekniska 

förutsättningar. Utifrån dessa var det dessutom önskvärt att få personer både från journalistik- 

eller medieutbildningar och personer som studerade något helt annat, för att kunna jämföra 

dessa grupper med varandra.  Urvalet har gjorts med hjälp av två olika typer av 67

 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande, 191.65

 Bill Gillham, Forskningsintervjun, 91; Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 34.66

 Trost, 137.67
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bekvämlighetsval: en kontaktannons och en kombination av ett snöbollsurval och 

ändamålsenligt urval. Dessa presenteras nedan.  

Till att börja med gick jag ut med ett anslag via SRS – Studentradion i Sverige:s 

gemensamma Facebookgrupp, där jag i grova drag återgav vad uppsatsen skulle handla om 

utan att avslöja vilken vinkel jag hade valt.  Från anslaget fick jag en person. Efter det valde 68

jag att kontakta personer jag är bekant med på respektive station och bad dem hänvisa mig 

vidare till tänkbara respondenter som matchade mina kriterier, ungefär som ett mellanting 

mellan ett snöbollsurval och ett ändamålsenligt urval.  Även här var jag noga med att inte 69

berätta exakt vad jag ville efterforska, för att deras rekommendationer inte skulle färgas. 

3.2.1 Respondenter 

Totalt resulterade det i fem intervjupersoner från fyra stationer, tre män och två kvinnor, plus 

en (manlig) reserv. Jag valde att inte ta med reserven, eftersom jag redan hade en övervikt av 

män och upplevde en viss mättnad i de svar jag fick under intervjuernas gång. När jag sedan 

hänvisar till de olika personerna i analysen, är det tabellen ovan jag kommer utgå ifrån. 

I och med att personerna som deltagit i den här undersökningen samtliga är aktiva 

medlemmar inom ideella föreningar, har valet att anonymerisera transkriptionerna inte varit 

svårt. Dels finns juridiska överväganden, eftersom stationernas medlemsregister skyddas av 

personuppgiftslagen (PUL) och de i vissa fall hänvisar till andra medlemmar som inte gett sitt 

godkännande.  Dels finns även etiska överväganden, undersökningen syftar både till att 70

analysera och identifiera individernas tankar och attityder.   71

En person som uttalar sig kritiskt om att arbeta på till exempel Sveriges Radio men i 

framtiden ändrar sig skulle, om än osannolikt, kunna skada sina chanser till arbete om det 

Intervjuperson Ålder Utbildning Tid som medlem

Intervjuperson 1 (IP 1) 22 år Journalistik ca 2,5 år

Intervjuperson 2 (IP 2) 25 år Lärare ca 1,5 år

Intervjuperson 3 (IP 3) 27 år Lärare nästan 3 år

Intervjuperson 4 (IP 4) 25 år MKV ca 3,5 år

Intervjuperson 5 (IP 5) 24 år Journalistik ca 2,5 år

 Hartman, 243; 284-285.68

 Ibid, 244-245.69

 Gillham, 36.70

 Ibid, 29.71
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ursprungliga uttalandet blev känt. Anonymiseringen har därför gjorts genom att först 

avpersonifiera namn och andra direkta personuppgifter, och sedan i ett andra steg genom mer 

journalistiska glasögon för att identifiera andra faktorer som skulle kunna röja deras identitet. 

3.2.1 Begränsningar 

Eftersom jag ämnat göra en kvalitativ undersökning valde jag att begränsa mig till stationer 

som är medlemmar i just denna riksorganisation (SRS). Min motivering var att jag dels har 

garanti för att de är demokratiskt fungerande föreningar som aktivt producerar radio i någon 

form, eftersom dessa två kriterier är villkorade för att få medlemsskap i SRS. Jag valde även 

att endast rikta mig till aktiva medlemmar, och då exkludera den stora gruppen 

stödmedlemmar, eftersom att den senare inte har något att tillföra till den här undersökningens 

syfte då de endast bidrar med ett passivt eller möjligtvis föreningsadministrativt stöd till den 

förening där de löst sitt medlemsskap. 

I och med mitt eget medlemsskap i Umeå Studentradio, har denna förenings 

medlemmar uteslutits i sin helhet, både eftersom jag är införstådd i det förfarandet och att en 

stor del av dessa medlemmar känner mig personligen. Detsamma gäller för vissa personer på 

andra stationer eftersom jag även deltagit i SRS-sammanhang, vilket jag förhöll mig till i 

urvalet genom att endast ta med personer jag bedömde att de kunde förhålla sig objektivt till 

mig som forskare och min undersökning, och som alltså inte har en personlig relation till mig. 

4.3 Den kvalitativa intervjun 
Då undersökningens syfte är att nå programledarnas egna tankar och uppfattningar gällande 

sin roll på stationen och förhållande till professionen som sådan, känns det som ett naturligt 

val att göra dels en kvalitativ undersökning, dels även att göra den i intervjuform. För att 

undersöka en persons livserfarenheter, i stil med ett narrativ, kan en ostrukturerad intervju 

vara lämplig.  En nackdel med den är däremot att den är svårare att förutspå och kontrollera, 72

både när det gäller materialmängd och att få svar på samtliga frågeställningar.  En 73

strukturerad intervjuform är dock inte mer behjälplig, eftersom den inte lämnar tillräckligt 

utrymme för personliga tankar och reflektioner. Därför kommer en begränsad mån av struktur 

tillämpas, på ett sådant sätt som styr intervjun inom ämnet utan att lägga ord i munnen på 

 Gillham, 73.72

 Ibid, 78.73
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intervjupersonen  genom en så kallad semi-strukturerad, eller halvstrukturerad, 74

forskningsintervju.   75

Precis som med den ostrukturerade intervjun, tillåter den semi-strukturerade formen 

fortfarande intervjupersonen att berätta fritt, eftersom målsättningen är att frågorna ska vara 

öppna. Skillnaden mellan dessa två är att det finns en något tydligare ram, bestående av 

kategorier som samlar de olika frågorna. För intervjuguidens del betyder det ett antal 

formulerade frågor, som får stödord i form av tänkbara följdfrågor.   76

I likhet med den journalistiska, bör den vetenskapliga intervjun läggas upp på ett sådant 

sätt att intervjupersonen känner sig bekväm, förutsatt att det inte är fråga om en så kallad 

ansvarsintervju  utan snarare inför till exempel ett reportage. Det handlar om att få 77

intervjupersonen att berätta.  Eftersom personerna jag intervjuar dessutom bör vara bekanta 78

med denna intervjuform, planerar jag därför att anpassa upplägget något enligt denna, 

eftersom det kan utgöra en rogivande igenkänningsfaktor.  Tanken är att i det här stadiet av 79

intervjun övergå till mer allmänna och generella frågor, där det mer är upp till respondenten 

att fylla i med sådant som hen själv känner är relevant i sammanhanget, där eventuella luckor 

från kan ha uppkommit. 

Intervjuguiden har testats i två steg. Första steget innebar att testa den på en kurskamrat, 

som är relativt insatt i syftet med undersökningen och upplägget med intervjuformen. Kan 

jämföras med en så kallad förpilotstudie.  Det andra steget var sedan att testa intervjun på en 80

extern person, som fick representera de faktiska intervjupersonerna. Här testades intervjun i 

sin helhet, för att se så svaren överensstämde med frågeställningarna.  Efter pilotintervjun 81

och även under intervjuernas gång har frågor modifierats, strukits och lagts till, eftersom det 

till stor del handlat om att anpassa intervjun till varje intervjupersons tankar och erfarenheter. 

Transkribering av intervjuerna har sedan skett löpande (en eller två åt gången), med 

ändamålet att rätta till eventuella brister i intervjuguiden och samtidigt kunna skala bort och 

effektivisera kommande intervjuer för att få största möjliga relevans i råmaterialet.  Det gav 82

 Trost, 40-41.74

 Gillham, 103.75

 Ibid, 105-106.76

 Term för konfronterande intervjuform, används oftast på personer i maktposition.77

 Björn Häger, Reporter, 186.78

 Häger, 188.79

 Gillham, 107.80

 Ibid, 108-109.81

 Ibid, 168.82
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möjligheten att göra övergripande reflektioner redan under arbetets gång, dock utan att gå in 

mer i detalj och analysera materialet i förtid. I och med att samtliga intervjuer genomförts 

ansikte mot ansikte på flera håll i landet, och med personer som har dagliga åtaganden, har det 

funnits naturliga luckor i intervjuschemat för detta.   83

Vidare har transkriptionen skett på ett sådant sätt att grammatiskt talspråkliga ord 

skrivits om till skriftspråk, när ordet och används istället för att eftersom sådana grammatiska 

uppbyggnader inte påverkar resultatet, men i värsta fall skulle kunna få en felaktig innebörd 

när de plockas ur sitt sammanhang för att citeras i uppsatsen.  Förutom grammatiska 84

korrigeringar har inga ord bytts ut, då exakta ordval är av högsta vikt för den kvalitativa 

analysprocessen. Längre pauser och känslouttryck har markerats inom klamrar, medan kortare 

pauser som under uppspelningen tolkats som en naturlig del av respondentens satsmelodi inte 

har skrivits ut. Inga pauser har mätts i sekunder, utan enbart tolkats i relation till 

sammanhanget där de förekommit. 

Två av intervjuerna, den första och sista, genomfördes i respektive intervjupersons hem, 

medan övriga tre gjordes i anslutande lokal till respektive respondents studentradio. 

Intervjuernas medianlängd låg på drygt trettio minuter, en blev något kortare och en blev 

märkbart länge. 

3.4 Tematisk analys 
Materialet har analyserats i sin helhet efter det att samtliga intervjuer genomförts och 

transkriberats. Analysen har gjorts enligt en tematisk modell, för att jämföra likheter och 

skillnader mellan de olika personerna utifrån hur länge de varit medlem i sin lokalförening, 

samt vilken typ av uppgifter de åtagit sig både innanför och utanför respektive radiostudio. 

Vissa jämförelser har även gjorts utifrån olika stationers förutsättningar, då främst med 

hänsyn till ungefärligt medlemsantal och storlek på orten där den är verksam. 

Genom att koncentrera materialet, där det väsentliga sållas ut från det triviala, kommer 

intervjutranskriptionerna analyseras för att hitta mönster mellan både val av utbildning 

utbildning, olika stationers förutsättningar och föreningssed, samt individuella reflektioner 

hos respondenterna.   85

Det har varit en huvudsaklig intention att vara så flexibel som möjligt under arbetets 

gång, för att materialet ska få tala för sig själv och insikter kan komma vid de mest osannolika 

 Gillham, 170.83

 Ibid, 172.84

 Andreas Fejes & Robert Thornberg,”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys”, 37.85
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tidpunkter och resonemang ofta styrs av svårfångade faktorer. En kvalitativ analys är därför 

svår att rekonstruera på strukturellt plan, utan sker oftast enligt att stegvis skapa en bild av 

verkligheten utifrån den datainsamling som gjorts. En annan viktig faktor är att inte stressa 

materialet. Respondenters viktiga resonemang ibland kan te sig banala vid en första anblick, 

speciellt om de förekommer i en samhällskultur som även är bekant för forskaren.  Kunskap 86

växer fram gradvis, så även perioder av det som Ehn och Löfgren kallar ”ofruktbart ältande” 

är tillfällen som bör värderas i analysprocessen, eftersom det kan ge nya perspektiv till det 

analytiska arbetet.   87

3.5 Metoddiskussion 
Precis som tidigare nämnts har återkopplingar och reflektioner till undersökningens syfte och 

frågeställningar gjorts för att uppnå största möjliga mån av reliabilitet och validitet, genom att 

till exempel ta ett kritiskt förhållningssätt till forskarrollen och uppsatsens innehåll. Dessa 

begrepp har dock främst sin hemvist i kvantitativa metoder, så i en kvalitativ undersökning 

blir avvägandena något mer svårtydiga.  Validitet syftar till utsträckningen som 88

undersökningen faktiskt undersöker det den säger sig, och frågeställningen i sig är högst 

relevant. I kvalitativ bemärkelse är däremot frågan om inte tillförlitlighet är ett bättre 

alternativ, som handlar om noggrannhet och att ha ett systematiskt förhållningssätt under 

studiens gång.   89

Ett steg i att förhindra att analysen färgas av egna förkunskaper och första intryck har 

varit att inte påbörja analysarbetet förrän det att allt material var insamlat och transkriberat, 

och att tillskriva samtliga intervjupersoner samma tillförlitlighet för att inte låta en persons 

åsikter väga tyngre än en av de andras när de ger skilda bilder av samma fenomen.  En 90

uppenbar fara med kvalitativa undersökningar är att forskaren på något sätt påverkar svaren 

genom sin närvaro, alltså att intervjupersonen svarar på ett sådant sätt som den tror att 

forskaren vill eller genom att anta att intervjuaren har en viss inställning till 

forskningsområdet.  Detta är inte nödvändigtvis något forskaren påverkat eller kan skyllas 91

för, utan har att göra med att en person genom till exempel kön eller ålder kan ge 

respondenterna ett visst intryck. Det kan också vara så att intervjuaren omedvetet styr 

 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalyser, 152.86

 Ibid, 153.87

 Andreas Fejes & Robert Thornberg, ”Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier”, 257-258.88

 Ibid, 258-259.89

 Ibid, 262.90

 Conny Svenning, Metodboken, 120; Trost, 133-134.91
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respondenten, med minspel eller kroppshållning, genom att signalera gillande eller ogillande 

inför vissa svar. En viss risk finns även för att svaren tolkas felaktigt under analysen.  Genom 92

att vara medveten om dessa potentiella fallgropar under processens gång, kommer de hållas så 

begränsade och konstanta som möjligt, exempelvis genom att undvika att vid ett möte klä sig 

överdrivet propert för att nästa gång klä sig väldigt avslappnat. Av denna anledning har en 

intervjuguide använts, där frågorna ämnat vara så öppna som möjligt, för att undvika att leda 

intervjupersonerna i en förutfattad riktning.  93

Samtidigt är just denna osäkerhet en enorm tillgång med den kvalitativa forskningen, 

eftersom det är en av poängerna och ligger i den kvalitativa undersökningens natur. 

Anledningen till att välja en kvalitativ forskningsmetod är att som forskare själv påverka 

undersökningens riktning för att få fram tankar och åsikter som annars inte kunnat nås; genom 

den kvalitativa intervjun går det nå unika illustrationer av intervjupersonernas tankar och 

erfarenheter.   94

Studiens ambition har inte varit att se samtliga av studentradions medlemmar som 

homogen grupp.  Även när det gäller kvantitativ forskning är det svårt att uppnå hög 95

validitet, eftersom det är vanligt med stora bortfall exempelvis vid omfattande 

enkätundersökningar. Det innebär att även om dessa undersökningar skett genom ett obundet 

slumpmässigt urval, är det inte säkert att svaren som inkommer har den jämna representation 

som ursprungligen avsågs.   96

Eftersom detta inte kan säkerställas, har utvalet istället skett på ett strategiskt sätt, för att 

flera typer av medlemmar ska finnas representerade, för att i den mån undersökningens 

storlek tillåter visa upp både bredd och djup hos studentradions medlemmar.   97

 Svenning, 121.92

 Pål Repstad, Närhet och distans, 17.93

 Gillham, 25.94

 Hartman, 288.95

 Fejes & Thornberg, 270.96

 Ibid, 245.97
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4. Resultat och analys 
Det är inte möjligt att genomföra en djupare analys av studentradions programledare, utan att 

först veta deras bakgrund och stationernas plats i medielandskapet. Endast utifrån hur 

programledarna ser på sin egen roll jämte sina konkurrenter och lyssnare, kan en bedömning 

av deras medvetenhet och utveckling av den egna produkten genomföras, i förhållande till 

Wiiks kartläggning av yrkesideal och Bourdieus teori om habitus och fält.   98

I och med den heterogena ställningen som studentradion har, både i representation och 

ambition, blir den kartläggningen något tudelad. Hur detta ter sig i teori och praktik kommer 

bearbetas nedan, genom att både redogöra för hur de ser på sin egen position och interaktion 

till näraliggande aktörer. Studentradion kommer att ställas i relation till ”de professionella” 

som utgörs främst av Sveriges Radio, och till det stora utbudet av podcasts som i det här 

sammanhanget kommer ses i termer av ”gräsrotsrörelse” även om den termen inte är lika 

självklar i och med att även mer professionella aktörer slagit sig in på den plattformen.   99

4.1 Övergripande presentation 
Intervjuperson 3 (IP 3) kommer från den största av stationerna som har varit med i urvalet. 

Personen har varit aktiv och sänt ett radioprogram i nästan tre år på sin station, och under de 

åren haft varierande roller inom sin redaktion. Det är en person som för närvarande studerar 

till lärare, men har sedan tidigare även en kandidatexamen i biologi. Stationen i sig  är 

belägen i en större stad med ett väletablerat studentliv, och har funnits sedan närradio-boomen 

på 80-talet. De har tablålagda sändningar i varierande längd under alla veckans dagar, som 

endast går att lyssna på via webb. 

Intervjuperson 4 och 5 (IP 4, IP 5) kommer båda från den näst största av stationerna som 

medverkat. IP 4 har varit medlem i ungefär tre och ett halvt år, och är således den av 

respondenterna som varit med längst. Personen är nyligen utexaminerad kommunikatör, och 

har förutom sin kandidatexamen även studerat litteraturvetenskap, danska språkförståelse 

samt dramaturgi. På sin station har personen haft mer än ett program, dock främst inom 

näraliggande genrer.  

IP 5 studerar journalistik, och har sedan tidigare läst kulturvetenskap. Personen har varit 

medlem i ungefär två och ett halvt år, blev medlem redan innan påbörjade studier i 

 Jenny Wiik, ”Yrkesideal”; Pierre Bourdieu, Om televisionen.98

 Thomas Brante, ”Professioners identitet och samhälleliga villkor”; Henry Jenkins, Konvergenskulturen.99
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journalistik men med avsikten att jobba med radio i framtiden. På stationen har personen varit 

engagerat i ett antal program och redaktioner med olika format och innehåll. Båda personerna 

har förutom sina redaktionella åtaganden dessutom haft styrelseposter inom studentradion. 

Stationen anses vara en av Sveriges äldsta, har en sändningstablå som täcker samtliga 

veckodagar, och sänder både via webben och på FM-bandet. 

Intervjuperson 1 (IP 1) kommer från en av undersökningens yngre stationer, som är 

belägen på en mindre ort än de två ovanstående. Personen blev medlem i studentradion 

parallellt med sina journalistikstudier för ungefär två och ett halvt år sedan och har i perioder 

engagerat sig i olika redaktioner med olika inriktning. Personen har förutom sitt sändande 

varit engagerad i styrelsearbete, det senare har dock knappt benämnts under intervjuns gång 

och upplevs därför sekundärt i sammanhanget. Stationen har tablålagda sändningar på 

vardagar, där majoriteten av programmen sänds både via webb och FM. 

Slutligen har vi Intervjuperson 2 (IP 2) som också kommer från en av de yngre 

stationerna. Personen har varit medlem i ungefär ett och ett halvt år, och är således den nyaste 

av undersökningens medlemmar. På sin station sänder personen ett program, och har förutom 

det en ledande position i föreningen. Stationen har uteslutande webbaserade sändningar, som 

är utspridda över veckan. Något att ta i beaktande är att den här stationen skiljer sig från de 

övriga i att de har märkbart färre studenter med medieinriktning bland sina medlemmar. Det 

gör dem inte per automatik sämre på något sätt, men är värt att notera eftersom det kan 

innebära att de har en annan ambition med sin verksamhet. 

4.2 Föreställningar och motiv 
De två journaliststudenterna upplever båda att radio, i någon form, är det ultimata 

karriärmålet. 22-åringen hade bestämt sig för att bli medlem redan innan flytten till 

studieorten, medan 24-åringen stötte på sin studentradiostation av en slump men ändå säger 

”jag visste nog redan när jag såg att det fanns en studentradio att jag skulle göra det” (IP 5). 

Ett intresse för att lära sig hantverket och få ett försprång inför en framtida yrkeskarriär har 

därmed varit närvarande hos båda redan från första stund, vilket rimligtvis format hur de sett 

på sina respektive roller.   100

Ur ett professionsperspektiv får dessa journaliststudenter möjligheten till växande 

skicklighet genom att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken och sedan få respons på dessa, 

samtidigt som de genom att vara anslutna till en radiostation kan använda sitt deltagande som 

 Wiik.100
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en merit för sitt framtida jobbsökande. Detta följer Gunnar Nygrens resonemang om 

professionalisering inom journalistkåren: i bådas fall har de under sin aktiva tid varit delaktiga 

i produktionen av olika program på respektive station med varierande format, vilket kan vara 

resultatet av en ambition om att bredda meritlistan något men fortfarande stanna inom ramen 

för radioverksamhet eftersom det är vad båda säger sig vilja satsa på även i framtiden.   101

De har även haft ett engagemang som sträckt sig bortom radiostudion, vilket även det 

kan vara en extra skjuts senare i livet, utöver att det visar ett brinnande engagemang för det 

föreningsliv de valt att spendera sin studenttid med att utveckla. 

Den 24-åriga journaliststudenten hade hunnit sända studentradio ett år innan 

påbörjandet av sina journalistiska studier, även om det redan från starten varit målet, och kan 

se en skillnad i sin egen attityd före och efter: ”Definitivt […] man såg kanske vikten av att 

det finns andra alternativ […] styrkan i studentradio också.” (IP 5) För journaliststudenten 

blev den teoretiska kunskapen i mediehistoria här något som kan liknas vid ett demokratiskt 

uppvaknande, något som personen själv säger sig ”inte hade reflekterat över utan med lärde 

mig när jag började plugga” (IP 5).   102

Argumenten återknyter till det som Stigbrand och Nygren konstaterade i sin 

internationella studie om journaliststudenter, nämligen att undervisningen kan spela stor roll 

för studenternas värderingar och förväntningar.  Det kan också härledas till att 103

professionalisering och utbildning går hand i hand; utbildningen är en viktig förutsättning 

även om den inte per automatik innebär att statusen höjs.  Information om mediehistoria och 104

olika begrepp inom journalistik går naturligtvis att tillhandahålla sig på egen hand, men 

kräver då en större medvetenhet och analytisk förmåga i sållandet av information.  

I kontrast har båda lärarstudenter som deltagit i undersökningen i någon mån värvats av 

existerande medlemmar. Den 25-åriga studenten säger att det ”lät spännande” (IP 2) och 27-

åringen blev inbjuden som gäst och valde sedan ”av en slump” (IP 3) att fortsätta som 

ordinarie i samma program nästkommande termin eftersom ”det är rätt kul, prata i radio […], 

det är ju därför jag gör det” och tycker sig själv verka mer ”i periferin” jämfört med andra på 

sin station, som beskrivs i termen att många använder redaktionslokalerna ”som 

fritidsgård” (IP 3), vilket är en intressant koppling med tanke på att 27-åringen utbildar sig till 

 Gunnar Nygren, Yrke på glid.101
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lärare, och tyder på att personen åtminstone delvis förknippar studentradion som ungdoms- 

eller studentverksamhet snarare än profession och har en personligare agenda med sitt 

medlemsskap.   105

För kommunikatören kom den första kontakten med sin studentradio på eget initiativ, 

men övertygelsen om att vara den person som studentradion ville ha kändes inte lika självklar 

”de vill säkert ha folk som, man måste säkert plugga något speciellt eller så…men det 

behövde man ju inte!” (IP 4). Både i termer av utbildning och kontakt med stationen 

representerar personen ett mellanting, vilket kan återspeglas i att personen till viss del 

överväger att fortsätta som programledare: ”Men samtidigt så inser jag ju också att när jag 

sitter och kollar på, såhär, lediga tjänster och sånt, så är det ju inte allt jag skulle vilja 

göra” (IP 4). Personen anser däremot att tiden på studentradion har varit som ett oavlönat 

extrajobb, vilket pekar på en mer avancerad ambition än de två lärarstudenterna samtidigt som 

det inte är exakt vad personen strävar mot. Den kluvna uppfattningen kan bidra till 

studentradions brist på professionell status, eftersom Gunnar Nygren hävdar att yrkespersoner 

som strävar åt olika håll hindrar statusen från att höjas.   106

4.3 Studentradions utmaningar 
Studentradions överlevnad är, på grund av externa faktorer, i ett osäkrare läge än förut. 

Faktorer att väga in är dels den omtalade övergången till digital utsändning, där det nya DAB 

bedöms som instabilt för närradiosändning och dessutom skulle innebära stora omkostnader, 

dels den digitala konvergensen med utökade plattformar och publiceringsmöjligheter gör det 

svårare att nå fram och att rekrytera nya medlemmar. Den 22-åriga journaliststudenten 

spekulerar i att studentradion skulle kunna tjäna på det växande intresset för podcasts, 

eftersom det skulle kunna väcka intresset även för att gå med i sin lokala studentradio. 

Samtidigt, om för stora förändringar sker och on-demand blir en allt större del av 

radiolyssnandet, skulle det kunna resultera i att medlemskapet upplevs mindre exklusivt: 

[N]är det blir mer och mer podd, och mindre och mindre liveradio, om man ska ens kalla det för 
radio längre då. Hur det kommer se ut, och hur studentradion kommer tacka det. För att man kan 
inte bara vara en förening som erbjuder podd-inspelningar, som… då liksom försvinner syftet helt 
och hållet […] det finns någonting med att sända på FM-bandet också som är väldigt såhär 
spännande och mystiskt (IP 1) 

Samtidigt har relationen mellan stationerna aldrig varit bättre, om vi ska tro kommunikatören, 

 Melinda Degerman, Radio Totalnormal – erfarenheter av att göra närradio.105

 Nygren.106
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som själv varit delaktig i arbetet att skapa en sammanhållning över stationsgränserna. Här är 

svaren bland respondenterna däremot mer splittrade, men de flesta verkar övertygade om att 

studentradion har något unikt att erbjuda, och därför kommer överleva. Om inte annat kan det 

markant ökade medlemsantalet i SRS vittna om att ambitionen och intentionen om att få 

studentradion att leva kvar fortfarande är högst närvarande, samtidigt som det också kan tyda 

på att de, likt Gunnar Nygrens reflektion, känner ett hot och behov av att samla sig gentemot 

de externa parter som sätter radions agenda.   107

En viktig aspekt att ha i åtanke är även att studentradion är en verksamhet riktad till 

personer som är i en övergångsfas, i många fall är det personer som flyttar till studieorter för 

att utbilda sig, och sedan flyttar därifrån efter examen. Här har studentradion en möjlighet till 

värvande av nya medlemmar, eftersom studenter som precis flyttat in med större sannolikhet 

inte hunnit ta på sig åtaganden och kan, som kommunikatören uttrycker det, vara ”öppen för 

att såhär hitta något nytt sammanhang” (IP 4). Det blir däremot en nackdel om 

medlemsomsättningen blir hög, framförallt på de orter där det är vanligare med två eller 

treåriga kandidatprogram, vilket en av respondenterna upplever på sin station: 

[D]et här är människor som är med i max fyra eller tre år liksom, sedan flyttar de till andra orter, 
de är klara med sina studier […] det blir mer av ett bipolärt föreningsliv [skrattar] på ett sådant sätt 
att det har sina toppar och dalar. (IP 1) 

Hur länge medlemmarna stannar inom studentradion är svårt att påverka, därför kan det också 

vara svårt för stationerna att komma vidare i sin utveckling; det kan vara så att det är en 

bromskloss de inte kommer ifrån, speciellt de stationer som inte har en anställd. Samtidigt kan 

de totalt öka sitt medlemsantal, ju fler som går med och stannar under resten av studietiden 

desto fler finns rimligen kvar att kunna ta över efter sina föregångare.   108

På den punkten anser den 22-åriga journaliststudenten att det ökade intresset för att 

lyssna på och syssla med podcasts blir en tillgång även för studentradion, eftersom ”vi har 

samma aspekt också, att det krävs ingenting av dig för att hålla på med studentradio och du 

får ändå en chans att […] till och med får sända på FM-bandet”. Här står podcasts och 

studentradio på en mer så kallade folklig grund i en hierarki likt den Pierre Bourdieu 

beskriver, till skillnad från de professionella där ”inte vem som helst får höras” (IP 1).   109

 Nygren; Bourdieu, Distinction; Bourdieu, Om televisionen.107

 Nygren.108
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4.4 Syfte och plats i medielandskapet 
Respondenterna från de två äldre stationerna gör oftare kopplingar mellan deras studentradio 

och Sveriges Radio, jämfört med de andra två. Här går det därför att argumentera för att 

stationens etablering och till viss del storlek, både på station och ort, har en större inverkan på 

hur medlemmarna ser på sin egen roll i medielandskapet, och vad de har för ambition med 

sina program, än till exempel deras val av utbildning och framtida karriärplaner. Även inom 

studentradion går det därför skönja en viss hierarki, även om den i materialet inte nämnvärt 

hävdas explicit från medlemmarna.   110

Det kan vi bland annat se genom jämförelsen mellan den 22-åriga journaliststudenten, 

som känner att ”varför ska vi vara SR när SR redan finns?” och istället påpekar värdet av en 

fri plattform där du inte behöver söka godkännande från ”någon högre makt” (IP 1), och den 

27-åriga lärarstudenten, som tydligare pekar ut en struktur som är återkommande för varje 

sändning: ”oftast är där vi startar för då kanske man kan få in… lite nyheter eller […] speglar 

lite vad programmet ska vara” (IP 3) och betonar möjligheten att använda studentradion som 

språngbräda för en framtida karriär, även om personen i dagsläget själv inte har sådana planer. 

Som exemplet ovan ringar in, är det personerna från de äldre stationerna som 

argumenterar för en strävan där form och upplägg är en viktig del i produkten som ska 

återspegla stationen som helhet. Båda stationer har arvoderade stationschefer, som finns på 

plats både som bollplank men även för att se till att arbetet sköts på rätt sätt. Personerna från 

dessa stationer pratar även om redaktörer, som agerar mellanhand, vilket pekar på att de har 

en mer hierarkisk strävan, de liknar mer de professionella, vilket bland annat följer Gunnar 

Nygrens modell.   111

Det finns däremot en viss skillnad mellan lärarstudenten och de två andra 

respondenterna, i det att både kommunikatören och den 24-åriga journaliststudenten upplever 

att de får konstruktiv feedback medan lärarstudenten hävdar att de ”gör sitt race, de vet vad de 

gör” (IP 3) och att övriga på stationen är medvetna om det. Här skulle det kunna vara fråga 

om olika ambition och önskemål när det gäller respons på sin produkt och en övertygelse om 

att utvecklas ytterligare, då de två förstnämnda mer ser Sveriges Radio som det ultimata 

målet. De har även båda vikarierat på radioredaktioner utanför studentradion, och om vi utgår 

från att respektive redaktion är medveten om vem deras lyssnare är och hur de ska nå dem, 

 Bourdieu, Distinction.110
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kan vi även utgå från att det tilltalet skiljer sig mellan olika redaktioner, vilket Bourdieu 

presenterar som en viktig faktor i att fastställa sin roll i medielandskapet.   112

Studentradions syfte går att dela upp dels i den tilltänkta lyssnaren, dels även i den 

tilltänkta medlemmen. Eftersom de är helt beroende av ideella medarbetare för att hålla 

verksamheten igång, kräver det att de själva är medvetna om vad de kan erbjuda och var 

personerna som skulle intressera sig för det finns. Den 22-åriga journaliststudenten, som 

bestämt sig i förväg för att gå med i sin studentradio, anser att en av de viktigaste funktioner 

som studentradio har är att vara en plats för personer att få höras ut utan att ställa överdrivet 

höga krav: 

[De] alternativa medierna har ständigt utvecklats eftersom de har en fördel i att de alltid varit 
teknologiskt sett, alltså i framkant jämfört med de traditionella kanalerna [---] studentradion är på 
ett sådant sätt också att där får du också tillgång till det medierade rummet, utan att behöva ha 
några förkunskaper. (IP 1) 

Personen anser med ovanstående att studentradion, i likhet med Community Radio, är ett 

utrymme för progressiva tankar och en plats att prova saker som inte tillåts på andra kanaler. 

Det finns i den aspekten många likheter mellan studentradio och podcasts, eftersom det är fritt 

att göra nästan vad som helst.   113

Enligt Bourdieus teori om fältet som socialt rum, går det jämföra studentradions relation 

till de etablerade kanalerna som en maktkamp, där studentradion statusmässigt är underordnad 

de etablerade kanalerna; de professionella. Bemötandet från andra medier beskrivs i termer av 

att det ”är bara studentradio” (IP 4).  En av respondenterna beskriver hur känslan att 114

representera studentradion kan vara lite olustig i interaktionen med andra inom 

mediebranschen, och att personen tidigare känt ett behov av att ursäkta sin närvaro: 

[J]ag märker att jag dels känner det själv, att det är lite sådär ursäktande nästan såhär att man är 
från studentradion. Eller nä, jag har ju slutat med det, men jag har varit lite så tidigare. Så att jag 
tycker att, jag skulle gärna se att studentradio hade mer status […] inom press. (IP 4) 

Samtidigt kan vi se att, i det här fallet kommunikatören, säger sig ha slutat göra detta vilket 

kan tyda på en ökad tilltro till sitt eget utövande. Att personen över tid upplever att skillnaden 

inte är så stor som de etablerade hävdar tyder på att personer inom mediebranschen, till 

skillnad från studentradions medarbetare, känner ett behov av att hävda sin professionella 

 Bourdieu, Om televisionen.112

 Barlow, ”Community Radio in the US”.113

 Bourdieu, Om televisionen; Bourdieu, Distinction.114

 27



ställning för att bibehålla statusen.  Som Wiik konstaterat i sina undersökningar om 115

journalisters ideal, och som även benämns i relation till skapandet och upprätthållandet av en 

profession, kan den skiftade ställningen i medielandskapet göra att journalistkåren känner ett 

behov av att särskilja sig från studentradion i ett försök att visa upp en mer homogen och 

samlad yrkesgrupp.   116

Det skulle även kunna kopplas till journalisternas altruism, att de genom att hävda sin 

arbetsgivares uppdrag vill förmedla känslan av att fylla en viktig funktion, både för sin egen 

del eftersom det blir drivkraften för fortsatt utveckling och även för att klättra i den 

metaforiska professionstrappan.  Det kommunikatören förmedlar är att bemötandet upplevs 117

något nedsättande, och känner sig därmed i andras ögon som något av en ”junior” eller 

”underdog” (IP 4) ute på event och andra tillställningar som studentradion bevakar, trots att 

kommunikatören själv upplever att det är en skev föreställning av vad studentradio är och 

borde vara i relation till de professionella aktörerna, vilket även är centralt i Bourdieus teorier 

om hierarkier inom fält.  Bemötandet stämmer dessutom väl överens med det teoretiska 118

begreppet om stängning, som historiskt varit ett centralt sätt för många professioner att klättra 

i status, och att det i så fall skulle kunna vara så att de professionella känner att studentradion 

kan hota den etablerade radions och övrig press ställning som profession i och med att 

närradion ursprungligen hade som syfte att konkurrera ut det som då var Sveriges Radios 

spartanska musikutbud.   119

 Det går däremot hävda att studentradion med sin underlägsna ställning gör att de både 

har större autonomi och makt över det egna arbetet, vilket blir något motsägelsefullt eftersom 

det enligt den amerikanska professionsforskningen är två grundläggande förutsättningar för 

professionens existens.   120

Fördelen med studentradions ställning blir däremot att de, i likhet med den amerikanska 

motsvarigheten Community Radio, har utrymme att vara progressiva och lättare anpassa sig 

efter tid och publik eftersom de befinner sig längre ner i den sociala hierarkin.  I jämförelse 121

med den amerikanska närradion har studentradion i Sverige däremot inte nått samma 
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etablering. Den 22-åriga journaliststudenten tror att anledningen är att ”vi har inte den 

kulturen bakom oss” (IP 1), men tycker ändå att det finns viktiga likheter i det arbete och den 

roll som de har i respektive land. Där kommersiella kanaler styrs av sina reklamintäkter och 

Public Service är helt beroende av statlig finansiering, kan studentradion ses som 

crowdfundad i vid bemärkelse; varje stations förening är uppbygd på ideell basis. Enligt 

grundprinciperna för närradio har stationerna en plattare struktur i bemärkelsen att de utövar 

ett tydligare självstyre, vilket innebär att det inte finns någon högre makt som granskar deras 

ekonomiska prioriteringar.  Självfallet behöver de fortfarande ta ansvar för sitt utövande, 122

men har inte samma överhängande oro att tappa finansiärer på grund av något de sagt eller val 

de har gjort internt. 

När frågan om FM-sändningens vara eller icke vara har stigit på agendan, har frågan om 

studentradions plats i mediebruset kommit att delas. Även bland de stora och mer etablerade 

stationerna som har sitt ursprung som närradio innan internet, har i vissa fall kostnaden som 

den fortsatta utsändningen upplevts större än vinningen i att finnas i det medieutrymmet som 

närradion ger. Det kan således konstateras att den mediala konvergensen påverkar åtminstone 

vissa av stationernas hållning och att de anpassar sig till den ”poddkultur” (IP 4) som de 

upplever, även om det är med en viss bitterljuv eftersmak. Problematiken stämmer överens 

med Gidlöfs beskrivning om radions osäkra framtid, och det blir tydligt även i intervjuerna att 

vissa vill hålla kvar i det som varit medan andra är snabbare att följa med i utvecklingen.  123

Den 27-åriga lärarstudenten, vars station tidigare var en del av närradion, förklarar att det inte 

är riktigt samma känsla med att enbart sända via webbström eftersom det är större sannolikhet 

att någon snubblar över kanalen om den finns att tillgå via FM i sin region: 

[F]olk kunde lyssna på en som körde förbi med bilarna. Det har man inte längre, utan nu måste 
man surfa in på hemsidan och lyssna. […] Jag tror den här radion tar sig ganska gott nu […] för att 
det var en ganska stor kostnad som inte finns längre. (IP 4)  

Respondenten upplever även att en stor del av deras publik lyssnar i efterhand, och att klippa 

om varje sändning till en podcast för lyssning i efterhand är något som de flesta 

intervjupersoner beskriver som ett steg i de vanliga rutinerna. När lyssnarna i allt mindre 

utsträckning finns via FM-bandet eller över huvud taget lyssnar live, är frågan om den 

bevarade närvaron i dessa publiceringskanaler endast är av större vikt för de sändande 

medlemmarna själva, att det snarare handlar om att bevara vilket ”jäkla privilegium som man 
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inte annars kan få så lätt” (IP 1) än att finnas på samma plats som sin lyssnarskara. 

Publiceringen som både kräver fler steg och dyrare utrustning kan vara ett sätt för 

studentradiostationerna att hävda sig gentemot de etablerade medierna, som Bourdieu skulle 

mena är ett sätt att särskilja sig, i det här fallet från podcasts och bloggare. Eftersom det 

kräver planering, ekonomi och personer som är villiga och kunniga att utföra detta, blir det ett 

sätt att visa upp sig som en organiserad kanal – samtidigt blir det en källa till självuppfyllelse, 

empowerment, för de programledare som ser det som hobby snarare än en språngbräda för 

framtida karriär.  Jämförelsevis har vi den 24-åriga journaliststudenten vars främsta 124

drivkraft i och med livesändningar är något som ”skapas i det ögonblicket” (IP 5), medan den 

25-åriga lärarstudenten har som mål att ”vi ska ha trevligt och våra lyssnare ska tycka att det 

är kul” (IP 2). 

Det den 25-åriga lärarstudenten även visar med citatet ovan, är att medlemmen är den 

primära prioriteringen, och att lyssnaren i det här sammanhanget blir sekundär. Det visar 

ungefär samma sak som den äldre lärarstudenten gjorde med sin liknelse vid studentradion 

som fritidsgård, att det handlar om gemenskap snarare än bevakning, vilket gör att de tycks 

placera sig närmare empowerment än profession i sin ambition. 

4.5 Från idé till färdig produkt 
Det kan konstateras att båda journaliststudenter som deltagit har varit verksamma i sin 

studentradio parallellt med att de fått de teoretiska verktygen presenterade via sin utbildning. 

Det går därigenom säga att de får en fördel jämfört med programledare från andra 

utbildningsområden, i och med sitt teoretiska försprång. Eftersom journalistutbildningar är 

utformade med såväl praktiska som teoretiska kurser går det därtill anta att de fått övning och 

respons utöver den som studentradion kan ge, vilket både gör dem mer kompetenta men även 

kan resultera i att de inte skapar sin egen bild av radio utan formas av deras lärare, vilket 

enligt Nygren är en anledning till att universitetsutbildningar i journalistik vid inrättandet fick 

kritik för att vara odemokratiska.   125

Enligt Stigbrand och Nygren går det utgå från perspektivet att journaliststudenterna har 

en större möjlighet att utveckla sitt hantverk och bli proffsig i jämförelse med stationernas 

övriga programledare. På ett individuellt plan har de en annan möjlighet till utveckling och 

identitetsskapande, oavsett hur studentradiostationen som enhet uppfattas av lyssnare och 
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andra medier i och med stödet och verktygen som utbildningen och lärarna ger.  De tycks 126

även förhålla sig till sin egen utveckling på ett annat sätt än de övriga, vilket till exempel 

återspeglas i att den 22-åriga journaliststudenten nämner vikten av att särskilja sig från 

mängden, som svar på vad första tipset till en ny medlem skulle vara: 

[Ä]ven om det låter som en jättedålig idé är det förmodligen bättre än att bara sitta och ha ett 
program där du sitter och pratar om veckans aktualiteter, för det finns redan hundra tusen sådana 
program som ingen lyssnar på. (IP 1) 

I kontrast sänder båda lärarstudenterna program som är uppbyggt runt ett specifikt ämne, 

något de känner sig bekväma med, där argumentet ”oftast så kan vi ju mycket om det vi 

sänder” (IP 3). Den 27-åriga lärarstudenten upplever att det gör planeringsarbetet mer 

tidseffektivt att utgå från sin egen förkunskap, vilket skulle kunna vara ett sätt för 

studentradion att bedriva en så kvalitativ verksamhet som möjligt på ideell basis, vilket går att 

jämföra med Bourdieus beskrivning av konstnärligt utövande, där autonomin blir en motpol 

till statusen, snarare än att följa med varandra.  Även den 22-åriga journaliststudenten 127

reflekterar över upplägget: ”Till exempel skulle jag aldrig gå in och göra ett sportprogram 

[…] eftersom inte jag kan någonting om sport” (IP 1). 

Det finns däremot skillnader mellan de två lärarstudenterna, vilket skulle kunna vara 

resultatet av flera faktorer som skiljer dem åt. 25-åringen har ett program tillsammans med två 

andra personer, där formatet är uppbyggt så att det uteslutande är samma personer varje 

vecka. Som personen beskriver det bestämmer de sig för vad de ska ta upp och gör 

förberedelserna individuellt, för att sedan ”så sätter vi oss i studion och så tjabbar vi liksom i 

en timme-två innan sändningen […] lägger upp det helt enkelt” (IP 2). Här går det hävda att 

konvergensen spelar in, som Jenkins och även Humphreys beskriver, eftersom den 25-åriga 

lärarstudenten kommer från en studentradio vars ursprung kommit senare, och alltså inte har 

samma historia i att än gång ha varit en närradio som konkurrerar med traditionell radio.   128

Upplägget som beskrivs påminner om den schablonmässiga strukturen som många 

podcasts har, och personen säger även att ”podden sänds” (IP 2). Inom klassisk eterproduktion 

brukar detta kallas live-on-tape, när ett program spelas in i förtid men sedan schemaläggs utan 

bearbetning, alternativt det mer allmänt sammanfattande förinspelning som även täcker in 

program där längre pauser och andra detaljer klipps bort innan publicering.  
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Det återspeglar inte bara stationens hållning allmänt, utan även hur programledarna ser 

på sin egen roll i och med att produktionen beskrivs i sådana termer. Personen kommer 

dessutom från en station med betydligt färre mediestudenter än de övriga, vilket också kan 

vara en bidragande faktor i hur starka journalistiska yrkesideal medlemmarna har.   129

27-åringen å andra sidan har blivit medlem genom en redaktion som redan var aktiv på 

sin station, och har sedan under perioder haft olika roller inom den; till exempel 

programledare och producent. Personen förklarar att upplägget med att värva nya är något de 

”inofficiellt brukar göra […] det är viktigt att föra det vidare så att det inte dör ut”, vilket 

tyder på att personens inställning till sin medverkan snarare är att vårda ett arv än att helt fritt 

skapa något eget, men inte utan att det finns utrymme att vara kreativ inom programmets 

ramar vilket skulle gå att jämföra med Nordensons argument om opinionsjournalistik, och 

därigenom tyder på en vilja att skapa en produkt för någon annan och ett visst journalistiskt 

ansvar.   130

4.6 Ambition och personlig utveckling 
Att inte bara sända, utan även lyssna, är något som flera av respondenterna lyfter. Genom att 

lyssna både på sina egna program och på andra får de en inblick i hur det är att vara lyssnaren, 

och att de därigenom kan reflektera över vad som fungerar bra och vilka program ”som inte 

flyger i radio” (IP 1). Enligt professionsteorier både i allmänhet och gällande journalistik,  

utvecklar de med sin professionalisering en förmåga att avgöra materialets kvalitet och bättre 

på att utforma framtida program. Det som beskrivs här är en individuell process, och blir 

något de tar med sig när de lämnar studentradion.   131

Den 22-åriga journaliststudenten menar bland annat att studentradion var en viktig 

komponent i den personliga utvecklingen för att publikkontakten var starkare än på andra håll, 

och att det därför blev lättare att anpassa sig till den som innehållet egentligen är till för: 

För om man gjorde andra saker, vad man, man fick inte den där direkta kontakten med sin publik. 
Men det fick man ju inom studentradion och därför så fick jag mera, jag fick ett mer liksom 
publiktänk, att försöka anpassa mig själv efter dem. (IP 1) 

Personen vill förmedla en upplevelse till sin publik, och anpassa programmen efter vad som 

borde passa. Som tidigare nämnts, har båda journaliststudenterna provat olika format och 
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teman under sina år på studentradion. De tar båda upp att de trivs bättre när deras redaktioner 

har en tydligare ledning med arbetsfördelning, till exempel genom att ta på sig en tydligare 

ansvarsroll som producent för programmens innehåll.  Här passar även den 27-åriga 132

lärarstudenten in, även om det inte är lika tydligt om det är personens eget val eller ett 

arbetssätt som redan var implementerat i redaktionens rutiner, eftersom programmet redan 

sänts i flera år innan lärarstudenten gick med. 

Journaliststudenterna pratar även om att de kan uppleva att andra på stationerna är 

oengagerade jämfört med de själva, vilket troligen hänger ihop med att de gärna vill vara den 

som tar en mer bestämmande roll i planeringen av deras olika program. I enlighet med 

Nygrens konstaterande om journalisters strävan, upplever journaliststudenterna sig ibland ha 

högre ambition när det gäller att se programmen som en produkt för publiken än deras 

medarbetare. Jämförelsevis verkar de övriga mer utgå från personerna i studion än de som 

sitter vid datorn eller radioapparaten, något som kan förknippas med den andel av podcasts 

och bloggar då avsändarens egen agenda är i centrum.  133

Något som ändå framgår är att de alla vill att slutprodukten ska uppfylla vissa kriterier, 

till exempel betonar kommunikatören att de i sitt program var ”väldigt måna om att det skulle 

vara väldigt ny musik” (IP 4). På den punkten finns det en tydlig koppling mellan deras 

program och Barlow i USA som ville lyfta sådant som inte spelas på de mer etablerade 

kanalerna, och att de reflekterat över att det var något som gjorde att de kunde sticka ut ur 

mängden – vilket gör dem mer konkurrenskraftiga.   134

Förutom att välja och planera programmens innehåll, finns det andra aspekter att ta 

hänsyn till. Något som kommunikatören flera gånger visar är en förändrad syn på sig själv 

och sin förmåga vilket tyder på en professionalisering. Dels när det gäller studentradions 

status i förhållande till andra medier, dels även i interaktionen med de intervjuer personen 

gjort under sin tid på stationen.  Personens ökade självförtroende har både kommit genom 135

själva arbetsuppgifterna i och utanför studion, och genom det stöd som funnits till hands: 

[H]ar jag liksom tänkt såhär ”åh, nej det där är jättesvårt, det… det kan väl inte jag göra, oj vadå 
en intervju med den här artisten, nä” […] men som tur var så har jag haft, har vi en väldigt såhär 
sporrande stationschef, som liksom ”jo, men vadå, klart, gör det”. (IP 4) 
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Även den 25-åriga lärarstudenten, från stationen med få mediestudenter, reflekterar kring sin 

roll och sitt syfte med att fortsätta även om det blir svårare i och med att de inte har samma 

journalistiska grundkunskap i föreningen: ”Så att det blir ju oftast på en amatörnivå, men vi 

vill ju ändå göra det så bra som möjligt” (IP 2).  På ett personligare plan har den 25-åriga 136

lärarstudenten ett liknande resonemang när det kommer till sin forsatta medverkan, ”det var 

kul att sitta här, och att folk lyssnade på mig och vad jag hade att säga” (IP 2).  

Samtidigt går det jämföra med 27-åringen, som på ett mer medvetet sätt reflekterar över 

sitt utövande och tiden på studentradio. Personen exemplifierar bland annat genom att mäta 

dagsformen i termer av ”ostiga radioövergångar” och insikten ”man märker verkligen att band 

och artister […] det är inte superhjältar” (IP 3). Förutom möjligheten att utvecklas genom att 

träffa andra i mer officiella sammanhang, återspeglas här en känsla av att hamna på en 

jämnare nivå med de band och artister som lärarstudenten tidigare endast varit bekant med på 

avstånd, och till viss del kanske även idoliserat. Genom Bourdieus perspektiv om hierarkier 

går det hävda att den så kallade yrkesrollen som programledare innebär att personen hamnar 

på en jämnare nivå med personerna som intervjuas, eftersom programledaren i viss mån också 

är en offentlig person om än i mindre utsträckning.   137

Det kan naturligtvis hjälpa att ha en (i sammanhanget) stor och väletablerad station i 

ryggen, jämfört med att vara den lilla stationen som få hört talas om, men den vänliga och 

öppna inställningen från intervjupersoner är även något som kommunikatören upplevt. 

Förutom den ökade tilltron till sitt eget fält i förhållande till andra, visar de även en vilja och 

förmåga att utmana och våga skapa intressanta ögonblick: 

[D]å intervjuade jag Johan T Karlsson över telefon, och sedan så i slutet så bad jag honom välja en 
låt från hans senaste album som vi skulle spela upp i programmet. Och då sa han en låt, och då sa 
jag att ”ah, tyvärr får du inte välja just den” och då vart han lite ställd och var såhär ”nähä?” och 
jag bara ”äh, jag skojade bara det är klart du ska få spela den” […] det kunde ju i och för sig slagit 
väldigt fel för han kunde ju blivit lack, men det blev han inte utan tyckte det var jätteroligt och 
började skratta. (IP 4) 

Det kommunikatören vill ha sagt, är att deras bästa intervjuer är de där det blivit ”lite extra 

personligt” på ett sätt som gör det mer intressant att lyssna på. Det som följer kan sedan nära 

kopplas till Nygren och journalistisk profession, där det i kontrast är svårast när ”personen 

man intervjuar inte riktigt är i samma sinnesstämning som en själv” genom att reflektera över 
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vilka faktorer utöver intervjufrågorna som spelar in, eller när något inte riktigt går som 

planerat, till exempel med tekniken i studion: ”sånt där var väl lite svårare i början men sedan 

har man ändå blivit ganska kvick på att rädda upp situationen” (IP 4) genom att 

programledaren blir mer intuitiv och reflexiv i sitt agerande, utifrån tidigare erfarenheter som 

kommit med utövandet.   138

Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan de professionella aktörerna och studentradions 

medarbetare, när det kommer till att framhäva sitt utövande som svårt eller lätt. Ett argument 

till att upprätthålla en stängd profession är att det finns något med yrket som gör det svårt, till 

exempel att det krävs en viss utbildning eller inlärningsperiod.  De flesta av studiens 139

respondenter har istället betonat hur lätt radioarbetet är, och att i stort sett vem som helst 

skulle kunna göra det också vilket snarare pekar i konvergensens riktining.  En av 140

journaliststudenterna betonar bland annat detta som följer: 

[D]et är väldigt många som man träffar som tror att radio är jättesvårt och är jätteimponerade av att 
man håller på med det, och tror att det är liksom såhär verkligen kärnfysik att sitta och få ihop en 
sändning, vilket kan vara jätteenkelt om alla förutsättningar klaffar. (IP 1) 

Det finns däremot en intressant motsägelse till argumentet i citatet ovan, nämligen ”om alla 

förutsättningar klaffar”. På samma sätt som uttrycket i nöden prövas vännen skulle det gå att 

hävda att i nöden prövas programledaren, och att det tar tid innan personen går från att vara 

en programledare till att vara bra på det den gör. Personen kan med andra ord se en del i 

arbetet som naturligt, och inte reflektera över svårigheterna i just den aspekten i sina argument 

för dess enkelhet. Respondenterna verkar däremot vara rungande överens om att det är en 

fråga om tid snarare än att ha vissa egenskaper med sig sedan tidigare för att bli en bra 

programledare, och att det i likhet med Nygren om journalistik är en fråga om yrkeserfarenhet 

snarare än teoretisk kunskap, även om det senare underlättar utvecklingen.   141

 Nygren.138

 Brante; Nygren.139

 Humphreys; Jenkins.140

 Nygren.141

 35



5. Slutdiskussion  
Det finns tydliga tecken på att journaliststudenternas syn på studentradio skiljer sig från 

övriga medlemmar, att de har en annan vision och strävar efter andra mål och att det sedan 

visar sig i de uppdrag de tar på sig. Av de personer som deltagit i just den här undersökningen, 

har det absolut varit så, båda journaliststudenterna har på varsitt håll sökt fler utmaningar än 

resterande respondenter. De har även visat att det i förlängningen är specifikt radio de vill 

arbeta med, och utifrån hur arbetsmarknaden ser ut för journalister kan det naturligtvis ha 

påverkat deras val i ett försök att både bredda och fördjupa sin förmåga att behärska 

hantverket. 

Samtidigt kan vi se att även de som inte alls utbildar sig till något som rör 

radioverksamhet, så finns en oerhörd vilja att skapa en bra produkt som ger något till 

lyssnaren. Dessa programledare navigerar även de i medielandskapet med en rätt tydlig bild 

på vem den tilltänkta lyssnaren är, och vilka andra aktörer som kämpar om samma 

mediekonsumenter. För den respondent som varit med längst, kommunikatören, går det 

dessutom skönja en klar vilja att fortsätta inom radiobranschen även om det inte var det 

ursprungliga karriärmålet. 

De olika stationerna har alla olika storlek och fokus, ändå finns det många likheter 

mellan personerna som utgör studentradion på respektive plats. Skillnaderna ligger mer i 

innehållet än i ambitionen, och de verkar alla vara på det klara att oavsett om de anser att 

radion formmässigt ska följa en viss mall eller ej, handlar det om att bidra med något som inte 

är precis det som någon annan redan gör. I den bemärkelsen har de stora likheter med sin 

amerikanska motsvarighet. Det är även tydligt att storleken på stationen, och dess anor, spelar 

stor roll för den plats medlemmarna ser sig ha i medielandskapet. I den bemärkelsen verkar 

valet av utbildning ha liten eller ingen verkan; det sitter i väggarna snarare än i individen och 

tyder på att de fostras av såväl den redaktionella kulturen som stationens övergripande 

ambition. 

Något som framgått väldigt tydligt är att studentradions programledare absolut inte vill 

stänga fältet för fler utövare, snarare tvärtom. Där de professionella aktörerna ofta hävdar att 

något är svårt för att ge en högre mening till deras yrkesmässiga bidrag, har respondenterna 

snarare gjort tvärtom genom att betona hur lätt det kan vara. En tänkbar anledning kan vara att 

de är bekväma i sin underdog-position, att de vill vara en utmanare till den etablerade radion, 

men att de samtidigt vill nå ett erkännande för att deras program fyller en funktion bortom den 
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utbildande – att de vill nå legitimitet snarare än professionalitet. Eftersom studentradion har 

en hög omsättning av aktiva kan det helt enkelt vara näst intill omöjligt för dem att nå en 

högre status, och den statusen skulle i själva verket kunna bli deras fall eftersom de inte längre 

skulle vara lika annorlunda jämfört med sina konkurrenter. På samma sätt ter de sig fast 

beslutna att fortsätta särskilja sig från ”poddkulturen” genom att hålla fast vid flödesradion 

oavsett om den går ut analogt eller enbart digitalt. Kanske är det själva poängen att sporra sina 

medlemmar genom att tilldela dem en viss timme i ett fysiskt schema snarare än att vara 

ytterligare en digital fil, och att det på det sättet skapar en större vilja att hålla kvalitén på 

sändningen uppe. 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 
I den här undersökningen har studentradion studerats inifrån sin absoluta kärna, genom att 

lägga fokus på dess medlemmar snarare än hur de uppfattas externt. Det som skett under 

uppsatsens gång, är att nya frågor uppkommit när det kommer till studentradions roll och 

värdeskapande. I inledningen citeras en av Sveriges Radios lokala kanalchefer, inledningen 

till biografin Signaler från ett sopnedkast  har skrivits av en annan. Hur uppfattar dessa 142

kanalchefer det studentradion erbjuder och utgör, på ett djupare plan? 

Det finns även ett stort antal av före detta medarbetare från olika studentradiostationer 

runt om i Sverige, och det skulle naturligtvis vara intressant att höra hur de i efterhand 

upplever att tiden inom studentradion påverkat deras val av framtida karriär. Fick det dem att 

välja radio? Eller var det istället så att de valde att inrikta sig mot något helt annat? 

Om vi istället vänder blicken bort från journalisterna, finns det ett stort antal 

medlemmar kvar, och det vore intressant att följa några av dessa för att se om tiden på 

studentradion berikat dem mer än som ett roligt minne från studenttiden – tillför det någonting 

till deras eget yrkesutövande? Detta är bara några av de tankar som uppkommit, 

anledningarna att fortsätta är nog lika många som medlemmarna. 

 Kalle Laxgård (red.), Signaler från ett sopnedkast.142
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Bilaga I: Intervjuguide 
Hur skulle du definiera din roll? (Medarbetare, medlem, programledare, journalist…) 

Vad har du för typ av program?  

Hur ser upplägget för ett typiskt program ut? 

Har du sänt något annat förut? Vad? Hur länge? Hur var det då jämfört med nu? Sänder du 

någonsin utöver din ordinarie tablåtid? Vad, när, hur? 

Hur ser arbetet med att planera ett program ut? 

Har du fått gå en internutbildning? Vad innehöll den? Vad hade du velat ha mer av? 

Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger ner på förberedelser? Gör du förintervjuer? 

Manus eller improviserat? 

Samarbetar du med andra program och/eller programledare i ditt planeringsarbete? 

Vem vänder du dig till om du behöver hjälp?  

Känner du att du får det stöd du behöver? 

Har du något särskilt radiominne – något som gick bra eller dåligt? 

Hur ser ”föreningskulturen” ut på er station? 

Har du jobbat med radio förut? (Vad hade du för arbetsuppgifter? Innan eller efter du blev 

medlem i studentradion? Hur har det påverkat det fortsatta arbetet med ditt program?) 

Om nej: skulle du vilja göra det i framtiden? Varför/varför inte? På vilket sätt? 

Har du andra journalistiska erfarenheter? (följdfrågor i stil med ovanstående, efter vad som 

känns rimligt) 

Hur ser du på radio nu jämfört med innan du gick med i studentradion? 

Hur ser du på studentradions roll idag och framöver? 

Vad är första tipset du skulle ge till en ny medlem? 

Något annat du vill tillägga? 
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