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Sammanfattning 

Denna avhandling ger en bättre insyn i hur en ljud/produktionstekniker arbetar, med fokus 

kring hur modernisering och digitalisering inom mediet har påverkat arbetsrollen och ser 

ut idag. Examensarbetet har främst utförts utifrån Sveriges Radio Västmanlands kontor i 

Västerås. Uppsatsens teoretiska del går i detalj in på vilken teknologisk utrustning som 

idag används för att sända och producera lokalradio via Sveriges Radio, och på så vis 

även vilken teknik som Sveriges Radios ljud/produktionstekniker arbetar med idag på en 

lokal radiostation i Sverige. Resultatdelen samt slutsatsen besvarar och reflekterar sedan 

kring hur ljud/produktionsteknikers arbetsuppgifter ändrats sedan digitaliseringen utav 

tekniken och hur framtiden ser ut för denna arbetsroll.   

För att ta fram dessa fakta har avhandlingens nyttjade metodologi utformats efter en 

kvalitativ fallstudie, för att att ge djupgående kunskaper inom ämnesområdet. Denna 

metodik har implementerats till detta arbete då denna studie fokuserar på ett enda 

specifikt fall, närmare bestämt Sveriges Radio Västmanland. I denna fallstudie har 

kombinationer av flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper användas(källor från 

nätet, litteratur samt intervjuer), för att gynna fallstudien och analysen. Fallstudien har 

bedrivs empiriskt ute i verkligheten. 

I avhandlingens resultat beskrivs ljud/produktionsteknikerns främsta uppgift, att finnas till 

som handledare och stöd om något i sändningen skulle problematiseras. Eftersom 

programledare och journalister som sänder och talar i radio sköter själva utsändningen på 

egen hand, så behöver inte ljud/produktionsteknikerna längre mixa ut sändningarna från 

mixerbord. Ljud/produktionsteknikerna har därför ett stort ansvar gällande att samtliga 

som ska prata i radio eller sända ut förstår de väsentliga grunderna för hur tekniken 

fungerar, så att samtliga som behöver klarar av att sända radio utan aktiv assistans av en 

tekniker. Det är även teknikernas ansvar att tekniken är uppdaterad och fungerar felfritt.  

Samtliga grenar inom mediabranschen förändras med tiden då tekniken blir allt mer 

avancerad. Detta gäller givetvis även radiomediet. Ljud/produktionsteknikernas 

arbetsuppgifter har förändrats, vilket beror mycket på digitaliseringen av tekniken, vilket 

har bidragit till en underlättat användarvänligheten för användaren. Detta har bidragit till 

att reportrar och programledare idag sköter den absolut största delen av själva 

sändningstekniken idag, då de inte längre behöver en utbildad ljudtekniker för att kunna 

sända radio. Detta har i sin tur bidragit till att en del arbetsuppgifter för 

ljud/produktionsteknikerna idag inte är särskilt kopplade till ljud eller produktionsteknik. 

Denna uppsats kan vara nyttjbar för personer som är intresserade utav hur radiomediet 

produceras utifrån en teknisk synvinkel, samt hur ljud/produktionsteknikerns arbetsroll 

nyttjas inom lokalradio för Sveriges Radio. Avhandlingen kan även vara gynnsam för 

personer som har insikt inom ljudproduktion inom andra medier och har för avsikt att få 

en insyn hur ljudteknik implementeras inom radiomediet. För dig som har avsikten att 

göra en liknande studie eller ambitionen att vidarebygga denna kan denna avhandling 

fungera som en grund i de fortsatte studierna. 
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Abstract 

This thesis gives a better insight into how a sound/production engineer work, with a focus 

on how the modernization and digitalization of the media has influenced the working role 

today. The work has mainly been carried out on the basis of “Sveriges Radio” (Swedish 

Radio) in Västmanland Västerås. The thesis theoretical part goes into detail on the 

technological equipment that is at this moment used to broadcast and produce local radio 

through Sveriges Radio, and thus also the technology that the sound/production engineers 

of Sveriges Radio are using on a local radio station in Sweden. The results section and 

conclusion answer, and reflect on how the sound/production engineers duties has changed 

since the digitalization of the technology and how the future might look for this role. 

To reveal these facts this thesis has utilized a methodology designed from a qualitative 

case study, in order to provide in-depth knowledge of the subject. This methodology has 

been implemented to this study since this study focuses on one specific case, namely 

Sveriges Radio Västmanland. In this case study, combinations of several different data 

collection methods and data types has been used (sources from the web, literature and 

interviews), to promote the case study and analysis. The case study has been carried out 

empirically in the real world. 

The results of the thesis describes the sound/production engineer’s main task, to be 

available as a tutor and support if something in the consignment would get problematized. 

As the radio host and journalists who is talking on the radio do the actual broadcasting on 

their own, the sound/production engineer are no longer needed to mix the transmissions 

from the mixing board. Because of this, the sound/production engineers have a great 

responsibility that all who broadcasts on the radio understand the essential basics of how 

the technology works, so all who need can manage and broadcast without the active 

assistance of a technician. It is also the technicians responsibility that the technology is up 

to date and is working properly. 

All branches of media change over time as the technology becomes more advanced. This 

obviously includes the radio medium as well. The sound/production engineers tasks have 

changed, which greatly is because of the digitalization of the technology, which has 

contributed to facilitating the ease of use for the user. This has resulted in a change of 

structure, where the reporters and hosts broadcast on their own, since they no longer need 

a trained sound engineer to be able to broadcast radio. As an outcome, some of the 

sound/production engineer tasks are not directly linked to audio or production. 

 

This thesis can be used by people who are interested in how the radio medium gets 

produced from a technical point of view, and how sound/production engineers work role 

is implemented in local radio production for Sveriges Radio. The thesis can also be 

beneficial for people who have an insight in audio production in other forms of media and 

intends to get an insight on how the audio technology is implemented in the radio 

medium. For those who have the intention to do a similar study or the ambition to further 

build this one, this thesis can serve as a basis for a continued study. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
  

Sveriges Radio, eller ”SR”, är ett svenskt medieföretag som sedan 1924 har bedrivit 

radioverksamhet i allmänhetens tjänst, även kallat Public Service. Verksamheten drivs 

och har alltid drivits självständigt i förhållande till staten, samt verksamheter med 

ekonomiska eller politiska agendor. (Radio och TV, 2013) SR sänder reklamfri radio i 4 

rikstäckande och 25 lokala radiokanaler i FM-nätet, samt Internet-radio. Sveriges Radio 

har bildats av svenska staten och ägs ut av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR. 

(Riksdagen, 2005)  

 

Fram till 1979 sände SR förutom radio också television. 1979 delades bolaget upp i fyra 

programbolag: Sveriges Lokalradio, Sveriges Riksradio, Sveriges Television och Sveriges 

Utbildningsradio, och det var först då namnet Sveriges Radio fick innefatta dessa 

radiostyrda mediekanaler. 1993 slogs Lokalradion och Riksradion ihop, och heter sedan 

dess Sveriges Radio. (Sveriges Radio, 2012) En vanlig vardag lyssnar runt 60 procent, 

eller 4,5 miljoner människor i åldern mellan 12-79 år på Sveriges Radio. Varje dag 

lyssnar 41 procent av dessa konsumenter på kanalen P4, vilket motsvarar cirka 3,2 

miljoner människor mellan 12 och 79 år. Därefter är P3 den näst största kanal med en 

daglig publik på runt 16 procent, eller 1,2 miljoner människor. Kring 15 procent lyssnar 

på P1 och uppemot 3 procent på P2, vilket motsvarar närapå 1,2 miljoner respektive 200 

000 personer. (Sveriges Radio, 2013) 

 

Nästan tre fjärdedelar av den svenska befolkningen lyssnar dagligen på radio. De som inte 

lyssnar på Svergies Radio lyssnar istället på såkallad reklamradio, exempelvis kanaler 

som Mix Megapol, Rix FM, eller NRJ. Störst av reklamkanalerna är Mix Megapol, som 

har sin dagliga räckvidd på drygt 17 procent av befolkningen. (Sveriges Radio, 2013) 

 

Lyssnandet mäts regelbundet på befolkningen upp till 79 år. För att mäta lyssnandet bland 

de som är äldre än 79 år fordras det särskilda typer av undersökningar. Den senaste av 

dessa undersökningar gjordes våren 2013 och förevisade att 350 000 personer över 79 år 

lyssnar en genomsnittlig dag på någon kanal inom Sveriges Radio. Detta resulterar i att 

Sveriges Radios sammanlagda publik i befolkningen nästan är 5 miljoner människor per 

dag. (Sveriges Radio, 2013) 
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I dagens radiomätningar ingår även viss lyssning direkt på kanaler via digitala 

plattformar, som mobilappar och webben. En genomsnittlig vecka lyssnar cirka 14 

procent via de digitala plattformarna på Sveriges radio. Det motsvarar cirka 1 miljon 

människor. (Sveriges Radio, 2013) 

 

I genomsnitt lyssnar svensken (lyssnare och icke-lyssnare) ungefär en timme och 45 

minuter på radio och en timme och 20 minuter på Sveriges Radio under ett vanligt dygn. 

(Sveriges Radio, 2016) 

 

Det finns även något som kallas poddlyssnande, vilket innebär lyssning som görs i 

efterhand på lagrat material. Dessa lyssningar ingår däremot inte i radiomätningarna. 

Sveriges Radio genomför av denna anledning en egen undersökning i åldrarna 16-79 år 

tre gånger per år för att kunna följa hur utvecklingen ser ut för dessa poddlyssnare. 15 

procent ger besked att de lyssnar på något i efterhand varje vecka eller oftare. Det 

motsvarar drygt en miljon människor. Undersökningar visar att man i högre grad 

poddlyssnar på hela program än på enskilda ljudklipp. I genomsnitt använder drygt 

1 450 000 personer någon av Sveriges Radios digitala plattformar på en genomsnittlig 

vecka. De flesta för att lyssna på något specifikt program, men tidvis bara för att läsa 

aktuella nyheter, söka information eller göra något liknande. (Sveriges Radio, 2013) 

 

Detta examensarbete har utförts på en lokalradiostation i Sverige, närmare bestämt på 

Sveriges Radio Västmanland. Mer specifikt utgår arbetet utifrån deras produktion av 

sändningarna för P4 Västmanland, som sänds 6:00 till 13:00, samt 15:00 till 17:35 varje 

dag på FM-frekvensen 100,5 MHz och sverigesradio.se. (Sveriges Radio Västmanland, 

2016) 

 

Examensarbetet utfördes med utgångspunkt kring ljud/produktionsteknikerns roll i dagens 

radioverksamhet, och hur den har och fortfarande förändras med tiden, samt vilka 

tekniker som används för att sända lokalradio i nuläge. Då det inte skrivits mycket om hur 

detta arbete utförs, just gällande radioproduktion, och med tanke på den mängd arbete 

som ligger bakom dessa produktioner känns det som ett relevant ämne att skriva om. 

Referenser kommer ges i form av litteratur, Internetkällor samt intervjuer med relevanta 

personer som arbetar inom området. 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med examensarbetet är att få en bättre insyn i hur en ljud/produktionstekniker 

arbetar, med fokus kring hur modernisering och digitalisering inom mediet har påverkat 

arbetsrollen. Examensarbetet har tagit plats på Sveriges Radio Västmanlands kontor, samt 

ute på inspelningsplatser och besök hos Sveriges Radio Stockholm.  

 

SMART-analys:                                                                                                                         

Specific – Examensarbete på Sveriges Radio.                                                                          

Measurable – Få en bättre insyn kring ljud/produktionsteknikerns arbetsuppgifter.                                     

Assignable – Andreas Trella.                                                                                                  

Realistic – Målen är realistiska.                                                                                                     

Time-related – Mellan datumen 29 mars och 3 jun. 

 
1.3 Frågeställningar 
 
”Hur ser en ljud/produktionsteknikers arbetsuppgifter ut inom lokalradio?”  

”Hur mycket har arbetsuppgifterna ändrats sedan digitaliseringen av Radioproduktion?”  

”Hur ser framtiden ut för denna arbetsgrupp/hur kommer deras yrke att förändras?”  

”Hur skapar man och sänder radio från en lokal radiostation 2016?” 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Detta arbete kommer att besvara frågeställningarna ovan, och utgå från hur de 

implementeras för en lokal radiostation i Sverige, närmare bestämt P4 Sveriges Radio 

Västmanland. Arbetet kommer alltså inte beskriva hur flödet fungerar inom riksradio, som 

till största del sänds ifrån Stockholm, även om mycket av uppsatsens utläggningar även 

går att appliceras på deras arbetsflöde. Denna avhandling kommer även undvika att gå in 

på ”Pulic Service” på någon djupare nivå, utan istället fokusera på de teknologiska 

aspekterna bakom radiomediet, samt ljud/produktionsteknikernas implementering i 

produktionsflödet.   
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2 Teori 
 
2.1 Sveriges Radios Ljudpolicy 
 
Samtliga stationer inom Sveriges Radio måste producera sina material ut efter en särskild 

ljudpolicy som samtliga medarbetare måste nyttja vid samtliga sändnings och inspelnings 

tillfällen. Dessa är dock främst uppmärksammade av stationernas 

ljud/produktionstekniker, då de har de största ansvaret för ljudets kvalitet. Denna policy 

för Sveriges Radio Västmanland hävdar att: 

 

 När talet är bärande ska det prioriteras i ljudbilden. 

 

 Stor vikt läggs vid framförande av talet. Att tala tydligt och hålla ett anpassat 

tempo är viktigt så att det utan ansträngning är lätt att följa med. 

 

 Bakgrundsmiljön får aldrig konkurrera med det talade innehållet. Ljudet 

skall förstärka informationen och känsla – inte konkurrera eller störa. 

 

 De olika ljudinslagen, musik, studioprat och telefonare skall upplevas lika 

starka. Lita inte alltid på mätare, lyssna alltid i lurar och helst högtalare. 

 

Ungefärliga nivåer är: 

Musik toppar ligger till 0 dB. 

Talets toppar slår till +6 dB. 

Telefonares toppar mellan +6 och -9 dB. 

 

 Telefonintervjuer är det som låter sämst i radion. Vid minsta tvekan att 

telefonljudet inte är bra så kontakta tekniker. Kom ihåg att det är svårt att 

rädda ett dåligt ljud i efterhand. Av denna anledning bör dom undvikas, om 

dom inte är den bärande delen i programmet. (Telefonintervjuer ska helst 

undvikas helt och hållet om möjligt, då dessa alltid utfaller med sämre ljudkvalitet 

än inspelningar med mikrofoner.) 
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 Varje medarbetare skall få god utbildning i vår ljudutrustning, som inspelare, 

Digas, Mandozzi och dessutom möjligheten att öva innan man hamnar i en 

produktion/direktsändning. Medarbetare skall sedan kontinuerligt få 

ljudåterkoppling av teknikerna, enligt det grundläggande dokumentet för 

ljudkvalitet, som vi har i område Mälardalen.  

 

 Före en HF-sändning skall man alltid förvissa sig om att det är ok att starta 

sin sändare. Detta för att inte sabotera en annan HF-sändning. Brusnivån 

skall mätas innan sändningen och får inte vara starkare än -36 dB (riktvärde) 

utan Telcom (Telcom är en brusreducerande ”Compander”, vilket innebär att 

ljudet komprimeras i den sändande ändan, och sedan expanderas i mottagarändan 

av ljudsignalen. Detta resulterar till en reducering utav brus). Om 

bakgrundsbruset ligger högre rådfrågas tekniker innan sändning eller 

överspelning börjar. 

 

 SR arbetar medvetet för att underlätta för lyssnare med speciella behov. Det 

kan gälla barn, äldre personer med hörselnedsättning samt personer med 

annat förstahandsspråk än svenska. Därför är hörbarheten viktig. 

 

 Kraven på ljudkvalité är lika oavsett vilken plattform som 

utsändning/lyssning sker på (FM, dab, web etc.). 

 

 Det är varje medarbetares ansvar att följa ljudpolicyn.  
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2.2 Mandozzi 
 
Mandozzi-systemet är tillverkat av ett Schweiziskt företag som tillverkar så kallade 

broadcastsystem för radio-, TV- och andra telebolag. I slutet av 1990-talet började 

Mandozzi-systemet användas utav Sveriges Radio när tekniken utvecklades från analoga- 

till digitalasystem. (Sveriges Radio, 2013) 

 

 
Figur 1. Studio 1 på Sveriges Radio Västmanland. Mandozzi-systemet utgörs av de blåa hårdvareytorna 

utrustade med knappar och reglar. Samtliga skärmar, samt mikrofonerna på bilden är även de kopplade  

till Mandozzi. 

 

Mandozzi-systemet, som syns i figur 1, är en förening av mixerbord och matriser 

(utrustning som används för att korskoppla systemen) som är placerade i ett stativrum 

som kallas CVX (mer om CVX på sida 23, under rubriken ”2.5 CVX”). För att minska 

förekomsten av onödigt kablage och liknande i stationens respektive studios, så dras 

istället samtliga sladdar och annan eventuell koppling från mixerbordet till koncentratorer 

som installerats i rack i alla studior, och sedan därifrån vidare till den stora matrisen som 

är placerad i CVX-stativrummet (Sveriges Radio, 2013). Koncentratorerna fungerar som 

en separerad del av matrisen där information lagras och sedan förs över till matrisen. I 

stativrummet där matrisen finns placerad finns processorer som bearbetar ljudet innan det 

sedan skickas ut till FM-sändaren, det är också här alla ledningar som går till och från 

huset förekommer. (Sveriges Radio, 2013). 

 

På de lokala radiostationerna inom Sveriges Radio fungerar Mandozzis mixerbord 

ungefär som fjärrkontroller för sändning. Om det skulle förekomma extern utrustning i 

anslutning till Mandozzi-mixerbordet, så som exempelvis mixerbord, högtalare eller 

mikrofoner, så är dessa kopplade till en koncentrator man finner i studion.  



10 
 

 

 

Allt ljud på radiostationen lagras i CVX-rummet och gör att ljudet på så vis kan kommas 

åt från vilken Mandozzi-enhet som helst på stationen, och att inget ljud direkt passerar 

mixerbordet. Eftersom ljudet går genom matrisen gör detta att radio kan sändas i mixat 

läge på stationen då ljudet möts i stativrummet, och därmed skapar möjligheten att skicka 

ljud till fm-sändaren utan att det passerar ett annat mixerbord (Sveriges Radio, 2013). 

 

Mandozzi-systemet utgör ett ”redundant system”. Detta betyder att det implementerats 2 

system i 1. Om någonting i utrustningen skulle haverera så existerar det alltid en backup 

där ljudet, samt andra signaler kan genomföras via en annan alternativ väg. En av de mest 

väsentliga fördelarna med det digitala Mandozzi-systemet ligger i att det är enkelt att 

genomföra förändringar i systemet. Samtliga användare på respektive stationer har 

möjlighet att logga in i systemet i samtliga studios på radiostationen och komma åt 

samma funktioner (Sveriges Radio, 2013). Det finns även möjligheter för användaren att 

spara personliga inställningar i systemet, så som vad vilka reglar på mixerbordet ska göra, 

eller eventuella mikrofoninställningar, och om dessa sparas på ett korrekt vis så kan dessa 

inställningar direkt implementeras med ett simpelt knapptryck i samtliga Mandozzibord 

på stationen.   

 

De största nackdelarna med ett digitalt system som Mandozzi är att om systemet skulle 

hänga sig eller krascha så måste användaren starta om det eller förflytta sig till en annan 

studio där ett annat mixerbord installerats. Systemet är även, till skillnad från de 

analogasystemen, extremt känsligt för vätska. Detta gör att användning av vätska i 

närheten av borden måste regleras noga vid sändning av samtliga personer med 

anknytning till mixerborder. (Sveriges Radio, 2013). 

 

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

användaren ”Väljarskärmen”, eller ”användarskärmen” (se figur 2). Med denna har 

användaren möjlighet att logga in i systemet och hämta de personliga inställningar som 

användaren sparat. Det är även denna enhet som implementerar vad som ska finnas på de 

olika reglarna och möjligheten till justeringar utav filter och kompressorer (Sveriges 

Radio, 2013). När användarens personliga inställningar är implementerade kan de sedan 

sparas för att vid senare tillfälle hämtas i stationens samtliga Mandozzi-mixerbord. 

Användarskärmen är även enheten som ger användaren rättigheter att sända 

radio.(Sveriges Radio, 2013) 
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                           Figur 2. Användarskärmen som används för att logga in och ställa in  

              personliga inställningar för mixerbordet. 

 

I mitten av mixerbordsytan finner användaren Centralenheten (se figur 3). Det är via 

Centralenheten som användaren lägger ut i sändning. Under själva sändningsknappen 

finns en kommunikationspanel och med denna finns det möjlighet att anropa de andra 

studiorna på stationen, samt produktionsteknikerna. Längst till höger på Mandozzi-ytan 

finner användaren volymkontrollen. Med denna kan användaren justera ljudnivån på sina 

personliga hörlurar, högtalarna i studion, och i förlyssningshögtalarna. (Sveriges Radio, 

2013) 

  

I mitten av denna Centralenhet finns en telefonhybrid placerad. Denna används för att 

ringa upp gäster som ska vara med via länk i sändning. Telefonhybriden kan sända ett 

telefonväkteri med upp till fyra hybrider (Sveriges Radio, 2013). Telefonhybridens siffror 

kan även användas när mixers och reglar ska namnges då den även fungerar som ett 

tangentbord. 
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                               Figur 3. Mandozzis centralenheten, som används för att  

                                    sända ut en person till sändning. Vid centralenheten kan  

                                    användaren bland annat justera ljudnivåer i högtalare och  

                                    hörlurar, samt använda telefonhybriden för att ringa upp 

                                    eventuella intervjupersoner. 

 

Mixerborden är även utrustade med en infoskärm som förekommer i mixerbordet och 

visar användaren om denne befinner sig i sändning (se figur 4). På skärmen visas då 

information från systemet om det skulle finnas någon som exempelvis ringer på en 

telefonregel i mixerbordet eller exempelvis om en användare i en annan studio vill sända i 

mixat läge. Längst till vänster på infoskärmen finner användaren nivåmätare för bordet, 

här hittar användaren förlyssningsmätaren, längst till höger finns möjligheten för 

nivåmätning på det ljud som finns i hörlurar eller i högtalare. I botten utav infoskärmen 

visas information om vilken eller vilka studior som ligger i sändning. (Sveriges Radio, 

2013) 
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                          Figur 4. Infoskärmen för Mandozzimixerbordet visar om användaren  

                              är i sändning, samt ljudin- och utgångarnas ljudnivåer, klockor och 

                              andra valbara funktioner.  

                                     

Till Mandozzi-systemet hör även en ICOM-box (se figur 5). Detta är en fristående ”låda” 

som används för att anropa kommandon, och även för lyssning på ljud som finns i 

systemet. Icom-boxen placeras ofta i radiostationens reception för att receptionisten enkelt 

ska kunna meddela studion att en gäst har anlänt eller liknande. En ICOM-box finns även 

placerad i produktionsteknikernas kontor för att de enkelt ska kunna kontakta reportrar 

och programledare, och vice versa, om detta skulle behövas. (Sveriges Radio, 2013) 

 

 
                                               Figur 5. ICOM-boxen är utrustad med en  

                                               ”t.bone TB 312 S” mikrofon, vilket används för  

          att anropa studion från exempelvis andra studios  

          eller teknikernas kontor. 
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Den sista delen i Mandozzi-systemet är en så kallad Routing unit. Denna ger användaren 

en möjlighet att koppla samman exempelvis ett analogt eller digitalt musikbord med 

Mandozzi-systemet (Sveriges Radio, 2013). Med Routing unit har användaren möjlighet 

att lägga ut i sändning och samtidigt utnyttja de gemensamma resurser som finns i 

Mandozzi-systemet, exempelvis telefonhybrider. 

 

DHD är ett digitalt mixerbord som gör att mikrofoner, cd-spelare, ljuddatorer samt övriga 

komponenter i studion direkt blir kopplade till mixerbordet. Användaren bestämmer själv 

vad som ska finnas på de specifika reglar som användaren tänkt använda. Valfriheten i ett 

DHD-bord är dock begränsad beroende på vilket sätt som systemet är uppsatt på i den 

specifika studion.(Sveriges Radio, 2013) Precis som i Mandozzi-systemet har användaren 

möjlighet att spara personliga inställningar som exempelvis mikrofoninställningar. Vid 

sändning trycker användaren på utläggningsenheten som förekommer i anslutning till 

mixerbordet. 

 

Till skillnad från Mandozzi så är samtliga komponenter i det analoga mixerbordet 

direktkopplade till mixerbordet. Ljudet går alltså direkt från cd-spelare eller annan 

komponent till mixerbordet. (Sveriges Radio, 2013) 

 

Till mixerbordet finns en ledningsväljare och denna möjliggör att användaren kan välja att 

exempelvis lyssna på en HF (High Frequency). Ledningsväljaren används även för att 

hämta ljud från nyhetsstudion som sedan ska användas i sändning av programledaren 

(Sveriges Radio, 2013). På det analoga mixerbordet saknas en knapp som lägger ut 

användaren i sändning, istället krävs en så kallad ”sändningsnyckel” för möjligheten att 

lägga ut bordet mot en FM-sändare. Den största skillnaden mellan ett analogt mixerbord 

och Mandozzi-digitalamixerbord är att användaren personligen beslutar vad som ska 

implementeras på reglarna. Samtliga reglar fungerar likadant oavsett om användaren står 

vid ett mixerbord med två reglar eller 16 reglar (Sveriges Radio, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Figur 6 beskriver Mandozzi-systemets flöde från att ljudet går in i systemet till att det sänds i 

radio. (Sveriges Radio, 2013) 

Figur 6. Flödesschema av Mandozzisystemet, beskrivet i den numrerade listan nedan. 

 

1. Högtalare, mikrofoner samt CD-spelare är alla kopplade till en koncentrator, vilket 

utgör en liten del av matrisen i stativrummet. Det är i dessa som samtligt ljud samlas. 

 

2. Ljudet går sedan in i koncentratorn, inget ljud går via mixerbordet. Mixerbordet är även 

det kopplat till koncentratorn och funktionerar som en fjärrkontroll vilket styr ljudet som 

sedan går in i koncentratorn. 

 

3. När ljudet färdats igenom koncentratorn går det sedan ut till den stora matrisen som 

finns placerad i stativrummet. Därifrån går ljudet vidare till antingen FM-sändaren eller 

internet. 

 

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

hushållen eller fordonen. (Sveriges Radio. 2013) 
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2.3 Digas 
 
Sveriges Radios huvudsystem för hanteringen av ljud heter Digas. Digas består av 

hundratals mindre system och komponenter som samverkar och kommunicerar med 

varandra. Som användare av Digas kommer användaren främst i kontakt med:   

 

•Databasen (DBM, database manager) i vilken man lagrar information om allt ljud. 

•Redigeringsapplikationen MTE 5, multi track editor, där man redigerar ljudfiler i 

antingen ett eller flera spår 

•Planeraren Digairange, som underlättar planeringen för sändningar.  

•Utsändningsprogrammet Turboplayer, som spelar upp ljudet i sändningarna. 

•Replikatorn som används för att internt överföra ljudfiler mellan olika 

sändningsorter. 

 

Varje redaktion har en eller flera Digashandledare/Produktionshandledare som kan svara 

på frågor, hjälpa till med systemet praktiskt och som sköter utbildning och 

vidareutbildning för Digas. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 

 

Digas består av en databas där  information sparas i form av de ljud som spelas in och 

redigeras av anställda på Sveriges Radio. Databasen, som visas i figur 7, kan liknas vid 

kärnan för hela  Digassystemet. Från databasen kan användaren förflyttas mellan 

Digassystemets olika delar med hjälp av ikoner i programvaran. I databashanteraren DBM 

har användaren möjlighet, förutom att läsa informationen sammanfogad till varje 

inspelning, även lyssna på ljudfilerna. Användaren kan förflytta filer till andra redaktioner 

i företaget via replikatorn, redigera ljudfiler via redigeraren (MTE 5) och 

sändningsplanera via planeraren Digairange. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 

 

Ljuden sparas i "lådor". Användaren väljer i vilken Digaslåda man vill titta i listan som 

ligger till vänster i skärmbildens övre del. 

 

Den största delen av skärmen upptas av inslagsvyn där användaren får en överblick över 

vad som finns i respektive låda. Genom att dubbelklicka på en av raderna kan användaren 

öppna den aktuella ljudfilens "registerkort" i vilket användaren matar in uppgifter om 

ljudet, även kallad metadata. Programmet ger även möjlighet till att användaren har 

möjligheten att lyssna på ljudet som markerats. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 
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Med hjälp av filterträdet till vänster i mjukvarans nedre del kan man filtrera fram ljudfiler 

utifrån de kriterier man angivit i fältet. På så sätt kan användaren lättare finna specifika 

inslag, till exempel sådana som skapats nyligen eller användaren personligen har 

producerat. 3(Intranät Sveriges Radio, 2014) 

  

 
Figur 7. Digas databasen med tillhörande lådor, filterträd och inlagsmaterial. 

 

Planeraren (Digairange), som visas i figur 8, används främst av programledare och 

reportrar för att planera sändningar. Här lägger användaren de varierande inslagen i den 

ordning dessa skall sändas. Digairange består av tre arbetsytor. (Intranät Sveriges Radio, 

2014) 

 

Den avlånga ytan till vänster på skärmen kallas sändningsträdet. Här väljer användaren 

först vilken kanal personen skall sända i och därefter väljer personen ut den sändning 

personen skall planera. (Intranät Sveriges Radio, 2014) Sändningarna skapas med 

automatik utifrån uppgifterna som finns i Sveriges Radios Tablå.  

 

Till höger på skärmen, intill sändningsträdet, finns två planeringsfönster i vilka ett valt 

sändningsinnehåll visas och kan bearbetas. Genom att dra vald sändning från 

sändningsträdet till till exempel det övre planeringsfönstret öppnas den för arbete. Det 

finns även möjlighet till att ändra ordningen på valda inslagen och även lägga till nya 

direkt från databasen. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 
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Figur 8. Digairange planeraren, samt de 3 synliga arbetsytorna, som främst används av reportrar och  

programledare för att planera sändningar. 

 

För att redigera ljud i Digas startar man en applikation som heter MTE 5 (Multi Track 

Editor) från Databasen DBM. För att redigera vald ljudfil drar användaren den från vald 

”låda” till symbolen för MTE 5, eller markerar ljudfilen/ljudfilerna och använder 

kortkommandot Ctrl+M. Ljudfilen/ljudfilerna kommer då att överföras till klipplistan som 

användaren då finner till höger av arbetsfältet. (Intranät Sveriges Radio, 2014) Varje ny 

ljudfil får automatiskt en ny färg, för att enklare kunna skiljas från andra filer. 

 

För att börja redigera ljudfilen dras den in i enkelspåret (där endast en ljudfil ut gången 

kan redigeras), detta visas i figur 9. Användaren kan då lyssna på valt ljudklipp samt se en 

visualisering av ljudkällans ljudvåg. Användaren kan sedan fritt välja var i ljudklippet 

man ska lyssna eller redigera. I programmet kan användaren redigera ljudklippet, 

exempelvis klippa, trimma, duplicera, kopiera samt klippa ljudfilen. (Intranät Sveriges 

Radio, 2014) 
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         Figur 9. Visualisering av ljudkällans ljudvåg i MTE 5s redigering utav enkelspåriga ljudfiler. 

 

MTE 5 besitter även funktionen att kunna hantera multispårig ljudmix av de valda 

ljudfilerna, som visas i figur 10. Användaren har möjlighet att antingen spara det färdiga 

arbetet som ett projekt eller som en specifik färdig ljudfil/inslag. Dessa sparas automatiskt 

i Digas databasen i vald ”låda”, vilket tillför att filerna blir lättåtkomliga för senare 

sändnings sammanhang. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 
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Figur 10. Multispårig ljudmix i Digas MTE 5. På bilden visas hur 3 ljudfiler ligger parallellt med 

varandra för en mer sammansatt ljudmix av flera filer.  

 

Digas används främst eftersom det kopplar ihop hela företaget, men besitter en viss brist 

på funktionalitet och även vissa begränsningar . Tack vare detta förekommer användning 

av flera externa program som kan lämpa sig bättre för redigering av ljud. Licenser köps in 

för ProTools och Sequoia hos alla Sveriges Radio stationer. (Intranät Sveriges Radio, 

2014) Även andra mjukvaror som  exempelvis MAGIX Samplitude Pro X, Steinberg 

Wavelab eller AVID ProTools går att nyttja inom Sveriges Radio. Anledningen till 

förekomsten av så många mjukvaruprogram i drift besitter i att ett program passar en viss 

person bättre än ett annat, beroende på användare och syfte utav användningen av 

mjukvaran. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 

 

Sveriges Radio använder sig även av en så kallad ”SAS-yta”, vilket fungerar som en 

dedikerad lagringsyta för ljud som sedan ska användas för lagring och backup för 

avancerad radioproduktion, som musikinspelningar, radioteater och övriga 

mångkanalsprojekt, som inte skapas i Digas.  Ljudlagret är tänkt som en tillfällig 

lagringsyta/backup, att använda under en specifik produktion och inte för långvarig 

lagring eller arkivering. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 



21 
 

 

 

Användaren har möjlighet till att spara skapat material till ljudlagret för att få en backup 

av materialet. Material och projekt blir på så sett också åtkomligt från olika 

produktionsplatser i landet. Möjlighet finns då att plocka upp projektet i annan lokal /ort 

och fortsätta jobba och sedan kopiera tillbaka när man är färdig. Syftet med lagringen är 

att få en högre säkerhet på projekten, samt att möjliggöra fortsatt bearbetning av filerna av 

annan person. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 

 

När produktionen är färdig kan allt arkiveras i SRs Programbank då det finns en koppling 

mellan ljudlagret och programrapporten. I programbanken kan även projekt och 

högupplösta originalfiler arkiveras. Dessa filer kan hämtas ut från programbanken senare 

för fortsatt bearbetning vid behov. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 

  

Lagringstiden på ljudlagret är 1 år. Efter ett år raderas mappar och dess innehåll, 

oberoende av vad som förekommer i dom. Detta sköts med ett automatiskt skript som styr 

mapp- och filhanteringen på ljudlagret. Det som styr raderingen är skapande datum och 

datumet för senast ändrad. Om användaren alltid använder en och samma mapp där det 

kontinuerligt läggs in nytt material kommer inte mappen att raderas. Då innehåller 

mappen filer som är nyare än ett år och det är det som kommer styra raderingen. Detta gör 

att lagringsytan kan fyllas snabbt. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 
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2.4 Turboplayer 
 
”Turboplayer”, som visas i figur 11, har ersatt det tidigare Digaroc som utsändar-

applikation på Sveriges Radios stationer. Bytet av utsändningsapplikation skedde delvis 

pågrund av att Sveriges Radio inte längre har support på det tidigare använda Digaroc, 

och därför utgår ur sortimentet. De främsta fördelarna med Turboplayer i jämförelse med 

det förlegade Digaroc är att det finns en mini databashanterare (miniDBM) i Turboplayer. 

Från denna kan användaren dra objekt direkt in i spellistan. Där kan användaren även 

söka objekt i de olika lådorna. Det finns en ”stack” eller en lageryta. Denna är kopplad till 

”SHOWPOOL”, vilket ger användaren möjlighet att hämta inslag precis som från DBM. 

(Intranät Sveriges Radio, 2014) 

 

 
           Figur 11. Turboplayers arbetsyta. Bilden demonstrerar de olika arbetsfälten i mjukvaran.  

           Högst upp på arbetsytan finner man lådor där användaren väljer vilket program och vilken 

           sändning som ska användas för vilken dag. I mitten utav arbetsytan finner man låt listan, där 

           användaren kan se vilken låt som spelas, samt vilka som har spelats och kommer spelas senare 

           i sändningen. Längst ner finner användaren en låda med jinglar, dessa är kortare ljudsnuttar 

           som kan spelas upp mellan låtar eller inslag för en tydligare presentation av kommande  

           segment eller liknande. 
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2.5 CVX 
 

CVX är hjärtat i en lokal radiostation och innehåller den viktigaste tekniken som lägger 

grunden för att kunna sända och ta emot ljud och data-trafik till stationen. CVX eller 

Central växeln, innebär den lokalen eller de lokaler där SR:s matriser, servrar, ljuddatorer, 

processutrustning, korskopplingar, patchpaneler, switchar, routrar och liknande utrustning 

installerats. I CVX sitter även utrustning från andra leverantörer till exempel utrustning 

för stationens telefonväxlar. (Hansson, Hans-Bertil, 2015) 

 

Syftet med CVX rummet är att säkerställa leveransen och kontinuiteten från Sveriges 

Radios lokala kanaler, samt underlätta eventuell felsökning vid teknisktproblem i 

systemet. Ansvaret för alla CVX:er utanför Stockholm ligger på gruppchefen för 

Rikssupport. Rikssupport är en grupp som har delegerat ansvar att kunna tillstå 

förändringar i CVX, samt hålla gruppen informerad om vad som inrättats. Gruppen består 

av minst 4 personer utsedda att svara för CVX systemet. Denna grupp kallas ”CVX-

gruppen”. (Hansson, Hans-Bertil, 2015) 

 

Tillträde till lokalerna kräver passerkort och får endast ske av teknisk-personal från 

Teknik IT/DC eller produktionstekniker på stationen med tillräcklig kunskap. Även 

arbetsmiljöansvarig chef på stationen samt personal från SR-fastighet har tillträde till 

CVX. Ingen personal utan specifik utbildning om rummet får ensam gå in i dessa CVX-

rum. (Hansson, Hans-Bertil, 2015) 

 

CVX är själva hjärtat för en radiostation och skall därav skyddas från obehörigttillträde, 

men även mot damm, farliga ämnen och annan brandbelastning. Därför får inget onödigt 

material förvaras i CVX eller inom samma brandskyddscell. Tillfällig laddning av 

batterier får ej heller ske inom CVX. (Intranät Sveriges Radio, 2014) 

 

Eftersom det är många system i bruk samtidigt under en vanlig sändningsdag så är 

stativrummet naturligtvis nerkylt med fläktar för att förebygga eventuell överhettning som 

skulle kunna vara fatalt för tekniken. (Hansson, Hans-Bertil, 2015) 
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2.6 HF/OB-Sändningar 
 

HF är förkortning av Hög Frekvens, och kan även kallas för ”kortvåg”, och är en av de 

tekniker Sveriges Radio använde när program och inslag sändes utifrån, alltså inte från en 

stationär studio. (Eriksson, Anders. 2016) I de vanligaste fallen använde Sveriges Radio 

en HF-mes och en HF-bil. HF är radiofrekvenser mellan 3 MHz och 30 MHz, vilket 

innebär våglängder mellan 100 m och 10 m. På svenska används HF ibland felaktigt i en 

annan betydelse, då som den radiosignal som mottages i antennen oavsett frekvensband, 

egentligen radiofrekvensen. Många länder runt om i världen sänder rundradioprogram via 

HF. Sveriges sista kortvågssändare för rundradio fanns strax utanför Hörby. Denna 

sändare användes fram för allt till att sända Sveriges Radio Internationals program. 

Sändningarna upphörde 31 oktober 2010. (Rahbek, Per. 2004) Det finns 2 HF 

mottagarsystem kvar i Västmanland som är kopplade till antennmaster. En på byggnaden 

Skrapan i centrala Västerås, samt en på Salas vattentorn. Dessa ska dock monteras ner i 

september 2016, då tekniken ersätts utav främst ”OB-väskan”. 

 

OB-väskan är en ny teknik inom Sveriges Radio som endast funnits i bruk i några 

månader. Denna teknik är installerad i en enkel ryggsäcksmonterad utrustning för mobila 

reportrar. OB-tekniken utgör tillsammans med satellitbilarna och ljudapplikationen Luci 

Live en viktig del i ersättningen av HFsystemet. Tekniken använder fem olika operatörer i 

4- och 3G-näten samtidigt, vilket utgör att en hög grad sändningssäkerhet från platser där 

näten har täckning kan uppnås. Systemet väljer löpande och helt automatiskt det nät som 

för tillfället har bäst prestanda. (Eriksson, Anders. 2016) 

 

OB-väskan (se figur 12), eller ”OBV”, är ett kraftfullt verktyg för till exempel OB-

sändningar (tidigare och även fortfarande i vissa fall kallat HF-sändningar) eller 

direktsända nyheter. Fördelen med OB-väskan och anledningen att den ersätter 

HFsystemet är att systemets ljudkvaliteten är hög, att den besitter en mycket hög 

användarvänlighet och att tekniken kan sända i princip överallt där det finns täckning för 

mobiltelefoni. Dock kan användaren inte sända där mobiltelefonitäckning saknas, som 

exempelvis i källarutrymmen eller liknande platser med svagt nätverk. (Eriksson, Anders. 

2016) HF används dock fortfarande inom Sveriges Radio vid låg effekt. Detta innebär 

situationer då man via en kodare sänder inslag eller program med kortare avstånd mellan 

sändare och mottagare, exempelvis inslag från torg eller liknande där reporter och 

mottagare håller sig inom rimliga avstånd i förhållande till varandra.   
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OB-systemet har följande tekniska data: 

• Uppstartstid: > 1 min  

• Batteritid: > 4 tim  

• Laddningstid: ≈ 4 tim  

• Fördröjning på sändaren: ≈ 300 ms  

• Fördröjning på återgången: ≈ 160 ms  

• Totalvikt: < 5 kg  

 

Väskan består av följande komponenter: 

• Rundtagande handmikrofon med puffskydd 

• Hörlurar 

• Mikrofonförstärkare/hörlursförstärkare med USB-anslutning 

• IP-ljudkodare med USB-anslutning 

• Flerkanalig VPN-router för överföring via 4- och 3G-nät 

• Antennförstärkare och antenner 

• Batteri 

• Laddare 

• Regnskydd 

(Eriksson, Anders. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figur 12. OB-Väskans nuvarande utseende. Ändringar i utformandet 

                             av väskan kan förekomma inom en snar framtid för att göra väskan 

                             mer hållbar för sändningar ute i olika terränger och väder.  
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I samband med att enheterna utrustats med ljudkortet Glensound Mini Cub, finns en 

kontakt för anslutning till fast internetförbindelser direkt i systemet. Anslutningen utförs 

via den honkontakten av typen RJ45. Anslutning av utrustningen till fast 

internetförbindelse ger högre säkerhet i ljudförbindelsen och fungerar parallellt med den 

trådlösa anslutningen. (Eriksson, Anders. 2016) 

 
2.7 Satellitsändning 
 

 
                          Figur 13. En av Sveriges Radios satellitbilar med fullt erigerad antenn  

                          redo för mottagning utav signal och sändning.  

 

Som ett externt system att sända inslag utifrån studion är Sveriges Radio utrustade med ett 

antal satellitbilar som i sin tur är utrustade med en parabolantenn som sitter på taket av 

bilen. I bilarnas bakluka har det monterats en Prodys Quantum ST IP-ljudkodare (för att 

koppla upp studion via Mandozzi-systemet), satellitmodem (iDirect X7) och en ACU 

(Antenna Control Unit) som används för styrningen och manövreringen av själva 

antennen. (Sveriges Radio Intranät. 2014) 

 

Satellitsignalen tas normalt ned i Ågesta utanför Stockholm och skickas sedan via ett 

fibernät vidare till de lokala radiohusen. Om något skulle inträffa i Ågesta som påverkar 

den ordinarie signalens väg så plockas signalen istället ner från Kiruna istället. (Sveriges 

Radio Intranät. 2014)  
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För att tekniken ska fungera felfritt bör användaren parkera satellitbilen med fronten mot 

norr på så plant underlag som möjligt. Sedan bör antennen ha fri sikt åt söder riktning. 

Varje satellitebil är utrustad med en kompass för att underlätta detta. Signalen kan inte 

penetrera husväggar, tjocka träd eller andra fysiska hinder, vilket resulterar till att 

användaren måste vara noggrann med omgivningarna kring bilen. Hemsidan 

”www.dishpointer.com” kan utnyttjas som ett hjälpmedel för att i förväg kunna se 

huruvida det är möjligt att sända från en viss plats eller ej. (Sveriges Radio Intranät. 2014) 

 

Antennen har en koppling till satelliten Astra A4 (Sirius 4). Denna satellit befinner sig 

ovanför ekvatorn på cirka 36 000 km höjd. Satelliten är geostationär, vilket innebär att 

den alltid går att finna på samma plats på himlen året runt. Satelliten har täckning i fler 

länder än bara Sverige, vilket resulterar i att något tillstånd inte krävs vid 

sändningstillfällen i Norge eller Danmark. I Finland och övriga Europa krävs dock ett 

särskilt tillstånd vid sändning. (Sveriges Radio Intranät. 2014) För att antennen ska finna 

satelliten söker den i 3 olika vinklar:  

 

Azimut (sidvinkel); Positionen för Astra A4 anges vid 4,8° E, vilket innebär att den går 

att finna nästan rakt söderut.  

 

Elevation (höjdvinkel); Höjdvinkeln, som mot satelliten är olika i landet. 13° i 

Karesuando, 25,5° i Skåne.   

 

Polarisation;  Polarisationen beskriver hur mycket mikrovågshuvudet på antennen ska 

”vridas” för att få in signalen så bra som möjligt. (Sveriges Radio Intranät. 2014) 
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          Figur 14. Flödeschema över hur signalen färdas mellan de lokala radiostationerna via fibernät från  

          radiohuset i Stockholm, från HUBen i antingen Ågesta eller Kiruna som tar upp signalen från satelliten 

          ASTRA-4A, som i sin tur tagit emot signalen från satellitbilen som får sin ljudsignal från en talande  

          reporter ute i fält.   

 

Eftersom satellitbilen sänder med hög effekt bör användaren samt andra personen i 

närheten undvika att stå 10 meter framför antennen, i signalens väg. Eftersom antennen 

dock är placerad på biltaket så är risken för att hamna i signalens väg minimaliserad vid 

normal användning av utrustningen. (Sveriges Radio Intranät. 2014) Det existerar även 

internationella regler gällande användning utav satellitantenner i närheten av flygplatser, 

då detta kan störa deras satellit system. För satellitbilen gäller därför generellt ett 

säkerhets avstånd på 1800 meter från flygplatsers staket. (Sveriges Radio Intranät. 2014) 

 

Sveriges Radio har köpt kapacitet/plats hos SSC som tillåter att 16 bilar samtidigt kan 

sända i mono, alternativt 4 bilar samtidigt i stereo. Sveriges Radio har möjlighet att vid 

större evenemang, så som exempelvis valvakor, köpa mer kapacitet till systemet. 

(Sveriges Radio Intranät. 2014)  
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2.8 Luci Live SR 
 

 
                                             Figur 15. Luci Live SRs gränssnitt i en iOS eller Andriod 

                                             enhet.  

 
”Luci Live SR” är en iPhone/Android applikation som alla redaktionella medarbetare på 

Sveriges Radio kan få i sin telefon. Via denna applikation kan användaren spela in ljud 

och direkt ladda upp dessa filer till Digas, samt medverka live i sändning. Denna teknik 

har dock ännu inte helt börjat implementerats i Sveriges Radios produktion, men väntas 

börja användas mer frekvent inom en snar framtid, främst som ”bandspelare”, det vill 

säga för att spela in reportage. (Miksits, Mattias. 2015)  

 

Luci Live kommer med största sannolikhet att ersätta NAGRA-SD, vilket är en 

ljudinspelare avsedd för journalistik som används av Sveriges Radios reportrar i dagsläge. 

Ingen extern mikrofon används i samband med Luci Live, då telefonens inbyggda 

mikrofon fungerar tillräckligt bra för ljudkvalitén. Dock är mobiltelefonens mikrofon 

väldigt vindkänslig, vilket kommer åtgärdas med ett speciellt vindskydd som dock ännu 

inte är fullt utvecklat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 
 

 
 
2.9 Live Mixning 
 
Sveriges Radio Västmanland får även besök av lokala artister flera gånger per år som 

spelar musik live i huset, vilket sedan sänds ut i radiokanalen. Vid dessa tillfällen mixas 

ljudet via ett externt mixerbord, DiGiCo’s SD 11, som i sin tur är MADI kopplat till 

Mandozzisystemet (MADI står för Multichannel Audio Digital Interface, och är ett 

elektroniskt kommunikationsprotokoll som definierar dataformat och elektriska 

egenskaper hos ett gränssnitt som bär flerkanaliga digitala ljudsignaler). (Oscarsson, 

Johannes. Blomgren, Christer. 2012) DiGiCo’s SD11 är en 19-tums rackmonterat mixer 

som drivs av Stealth Digital Processing och Super FPGA-teknik. 

 

 
 Figur 16. Sveriges Radios DiGiCos SD11 mixerbord. Mixerbordet står placerat i 

             studio 3, vilket är en studio som sällan används av programledare vid direktsändningar.  

 

SD11 Mixerbordet har 32 behandlingskanaler uppdelat via 12 fysiska reglar, varav åtta är 

konfigurerbara som antingen mono eller stereo-kanaler, på 48 kHz. Mixerbordet 

innehåller en mängd effekter, kompressorer och filter vilket möjliggör att en komplett mix 

går att utföra via mixerbordet. SD 11 bordet har tillgång till 32-ingångar, och upp till 16 

utgångar om så önskas. (DiGiCo. 2016) 
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Vad det gäller själva mixningen (samt ljudredigering) så finns det en stor del personligt 

tycke och preferenser gällande hur ”en perfekt mix” låter. Det absolut mest väsentliga är 

dock att det ska ”låta bra”. Med detta menas att så länge ett tränat öra tycker det låter bra 

(exempelvis en utbildad ljudtekniker), så kommer med största sannolikhet en 

halvfokuserad radiolyssnare också tycka att det låter bra, oavsett vilka effekter som 

använts eller vilka decibelnivåer de olika frekvenserna ligger på. (Nicklasson, Hans. 

2014.) 

 

För att en Live-mix ska ”låta bra” bör man mixa efter dessa punkter: 

 

 Ljudet ska vara rent och klart, det vill säga undvika distorsion (uppstår när signaler 

är för starka och resulterar till att ljudet spricker och på så vis förstörs).  

 

 Brus, brum och andra ljudstörningar bör ligga på en så pass svag nivå att de inte 

hörs. 

 

 Hela frekvensområdet, från den lägsta basen till den högsta diskanten bör återges 

så att alla frekvenser går fram utan att vissa frekvenser ”sticker ut”, och på så sätt 

hörs tydligare än andra. 

 

 Ljudstyrkan bör vara anpassad till den musikstil, alternativt diskussion eller 

liknande, som spelas in och därav även anpassas till det sammanhang mixen 

framförs i. 

 

 Ljudet bör ha bredd och djup. 

 

 Tal och sång måste ”gå fram” och kunna höras tydligt av lyssnaren. 

 

 Rundgång får inte uppstå. 

 

Det första steget för att kunna uppnå dessa punkters krav når man genom en korrekt 

placering av utrustningen. Det är extra viktigt att mikrofonerna, mixerbordet, 

monitorhögtalarna samt publikhögtalarna placeras rätt. Samtliga mikrofoner bör vara av 

riktad karaktär och sedan placeras så att de tar upp så lite annat ljud som möjligt än det 

instrument de är avsedda för. Vid användning utav monitorer eller PA, som Sveriges 

Radio Västmanland oftast gör, så är mest gynnsamt att använda sig utav närmickning, det 

vill säga ett mikrofonavstånd på maximalt 30 centimeter från ljudkällan (avståndet 

varierar givetvis på hur stark ljudkällan är). (Nicklasson, Hans. 2014.) 

 

Mixerbordet bör lämpligen placeras så att teknikern som använder det för mixning hör hur 

den slutliga konsumenten kommer höra slutmixen. I Sveriges Radio Västmanlands fall 

står bordet separerat från scenen i en ljudisolerad studio, vilket möjliggör att ljudteknikern 

endast hör ljudet från högtalare, och därav hur en radiolyssnare kommer att höra 

slutmixen. Detta skiljer sig från exempelvis mixning utav livemusik på en offentlig arena, 

där den slutliga konsumenten utav ljudet är publiken, och därav placeras mixerbordet vid 

dessa tillfällen helst i publiken. Monitorhögtalarna placeras så att de spelar mot 

musikanternas öron. De bör heller inte spela rakt in i någon mikrofon eftersom de då ger 

ett mycket otydligt ljud och det lätt blir rundgång. (Nicklasson, Hans. 2014.) 
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Brus och elektromagnetiska ljudstörningar kan uppstå genom oduglig elektromagnetisk 

avskärmning, eller brister i kontaktens jordningen. Dessa missljud går att undvika genom 

att exempelvis se till att allt är jordat (vilket även är viktigt utifrån säkerhetsskäl), att all 

ström är tagen till ljudutrustningen från samma eluttag, att ingen annan utrustning som 

inte ska användas till mixen ligger på samma eluttag/krets, att samtliga kablar till ljudet 

ligger minst en meter från andra kablar som riskerar att störa, att alla kablar dras till ljudet 

minst en meter från utrustning med kraftiga magnetfält (exempelvis transformatorer och 

dimrar), att användande utav skärmade kablar till mikrofon- och linjesignaler 

förekommer, att utrustningen enbart nyttjar balanserade in- och utgångar, samt att 

användning utav bruseliminatorer och jordliftar används vid behov. Nivån på brus och 

andra störningar ökar om högtalaranläggningen dessutom inte har trimmats in på korrekt 

vis. (Nicklasson, Hans. 2014.) 

 

Innan själva liveframträdandet kan börja bör man alltid genomgöra en soundcheck. 

Soundchecken är till för att ställa in ett bra ljud på varje enskilt instrument/mikrofon, hitta 

och identifiera eventuella problem med tekniken, akustiken eller instrumentet, få till ett 

bra scenljud, få en översikt på ljudnivåerna i mixerbordet, och därmed kunna undvika 

distorsion, men framför allt att se till så att allt låter bra och att förutsättningarna för 

skapandet utav en bra mix under sändning är klargjorda. Ljudteknikern bör först och 

främst engagera sin tid åt ljudets grundläggande balans och volym, om det finns några 

eventuella störningar i kablar som inte ännu upptäckts, felaktig placering utav mikrofoner, 

de enskilda instrumentens ljud, akustiska problem som det finns möjlighet att åtgärda 

samt andra genomgångar med liknande grund. Sedan bör ljudteknikern som mixar ge 

plats åt sång och samtliga instrument i ljudbilden genom att ge dessa en egen plats i 

frekvensregistret med genom kanalernas equalizers. Det vill säga att den som mixar 

genom att skära och dämpa i frekvenser kan maskera de ljud som ”dränker” andra i 

ljudbilden. Exempelvis kan det vara nyttigt att skära bort de lägsta basfrekvenserna i 

sången för att på så vis få rösten att skära igenom dessa ljud som då istället får genereras 

från bas-drivna instrument. Detta gör sången klarare och enklare för lyssnaren att förstå. 

Ett så kallat ”hipassfilter” användes ofta på samtliga instrument för att skära bort dessa 

lågfrekventa störningar. (Nicklasson, Hans. 2014.) 

 

Ljudteknikern bör även sprida ut ljuden i bredd- och djupled med hjälp av panorering och 

effekter. Kompressorer (verktyg som komprimerar ljudkällans ”toppar” och ”dalar”, 

vilket gör ljudet mindre dynamiskt, men starkare i volym) kan användas för att hålla 

nivåerna inom rimliga omfång, och därav ge en bättre mix som har enhetligare nivåer. 

Kompressorer hjälper sången att höras genom komp genererat utav instrument, samt ge 

basen en jämnare ton. (Nicklasson, Hans. 2014.) 

 

Innan själva soundchecken bör ljudteknikern dock även gjort vissa förinställningar, 

testkört samtliga system samt optimerat nivåerna på mikrofoner och instrument. 

Ljudteknikern bör har utfört relativt enkla förberedelser som syftar till att skapa 

förutsättningar för ett bra ljud under framträdandet, samt att soundchecken ska bli effektiv 

och meningsfull. Innan soundchecken är det därav fördelaktigt om ljudteknikern har ställt 

in de knappar och reglage på korrekta nivåer och nollställ de övriga som ej ska användas. 

(Nicklasson, Hans. 2014.) 
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Därefter bör samtliga system testköras så att alla mikrofoner, processorer och högtalare 

fungerar och låter som de ska. Nästa steg består i att få ner brusnivåerna samt skapa en 

nivåmarginal så att ljudet inte blir förvrängt. Detta undviks genom optimering av 

nivåjusteringarna genom hela mixerbordet, från mikrofon till högtalare. Till sist rätar 

ljudteknikern ut ljudanläggningens frekvensgång och minskar därav risken för rundgång 

genom att söka upp och dämpa problematiska frekvenser. Detta görs enklast genom att 

använda grafiska eller parametriska equalizers, där man enklare kan se och finna dessa 

störande frekvenser. (Nicklasson, Hans. 2014.) 

 

Rundgång är det tjutande ljud som uppstår när ljudet från högtalarna tas upp av 

mikrofonerna och sedan förstärks genom högtalarsystemet och går ut i högtalarna igen. 

Då detta ljud kommer cirkulera mellan mikrofonerna och högtalarna kommer detta ljudet 

bli extremt högt och obehagligt. För att minska eller om möjligt helst eliminera 

förekomsten utav rundgång bör mikrofonerna och högtalare placeras så långt ifrån 

varandra som krävs och är praktiskt möjligt. Att rikta mikrofoner och högtalare från 

varandra minskar även risken för rundgång. Rummet gynnar vissa toner och dessa 

kommer att tjuta först. Därför kan ljudteknikern även använda equalizers på mixerbordets 

utgångar för att dämpa problemfrekvenser som uppstår i olika rum. (Nicklasson, Hans. 

2014.) 

 

För att generera en objektivt ”bra mix” bör ljudteknikern efter dessa steg se till att 

samtliga instrumenten går fram i mixen. En bra volymbalans bör skapas genom att minska 

volymen på det som är för starkt, snarare än att göra det motsatta och öka volymen på det 

som låter svagt. Finjustering utav kanalernas gain (styrka), equalizer samt effekter efter 

behov. Det är inte ovanligt att musiker spelar starkare under sändningen än under 

soundchecken, vilket gör det viktigt att hålla koll på gain-nivåerna. Sången måste alltid 

höras, vilket är en av de absolut viktigaste sakerna att tänka på när man mixar. Det är även 

extremt viktigt att musikerna eller de som framför det som ska mixas blir nöjda, så som 

ljudtekniker måste man vara extremt noggrann med att lyssna på deras åsikter och krav, 

och försöka möta dessa så mycket som möjligt. (Nicklasson, Hans. 2014.) 
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3 Metod 
 
3.1 Fallstudie, Kvalitativstudie 

 

Metodologin för arbetet har grundat sig i en fallstudie som fokuserats djupgående på 

Sveriges Radios produktion. En fallstudie utgörs som en forskningsmetod vars syfte är att 

ge djupgående kunskaper om ämnesområdet som undersöks eller analyseras. Fallstudien 

karakteriseras genom sin fokusering på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från 

fenomenets grundläggande kontext. Denna metodik har implementerats till detta arbete då 

denna studie fokuserar på ett enda specifikt fall, närmare bestämt Sveriges Radio 

Västmanland. (Merriam. 1994) I en fallstudie kan kombinationer utav flera olika 

datainsamlingsmetoder och datatyper användas, vilket ofta gynnar fallstudien och 

analysen. Fallstudien har bedrivs empiriskt ute i verkligheten, och har valts att användas 

istället för en surveyundersökning för att få mer detaljerade kunskaper inom det specifika 

ämnet. (Merriam. 1994) I fallstudien har det kombinerats olika datainsamlingsmetoder, så 

som kvalitativa intervjuer och litterär datainsamling, för att försöka gynna studien och 

analysen. Produktionsflödet för Sveriges Radio Västmanland och 

ljud/produktionsteknikerna arbetsuppgifter har analyserats för att kunna frambringa ett 

resultat. 3 ljud/produktionstekniker har även intervjuats för att ge synpunkter och 

reflektioner till det slutgiltiga resultatet.  

 

Denna metodik har inneburit att projektet fått en inriktad kvalitativ studie kring hur deras 

arbetsuppgifter ser ut. I kvalitativa studier utgår studien från att verkligheten kan uppfattas 

på olika sätt och att det således inte finns en absolut eller objektiv sanning. Den 

kvalitativa metoden används också med fördel explorativt vilket betyder fenomenet eller 

frågeställningen kan te sig relativt oklart innan arbetets resultat. I kvalitativa studier är 

utföraren av studien själv ett väsentligt redskap då det gäller att samla och tolka data, 

metoden blir därav i mer subjektiv än andra metoder. (Malterud. 2009)  

 

Forskningsprocessen går att jämföra med kvantitativa studier. Studien startar med 

litteratursökningar för att kunna beskriva teorin bakom forskningen och förstå mer om 

vad som redan är känt kring studien som avses att genomföras, det vill säga att insamling 

av data sker, analysering av denna data, vilket leder till en sammanställning utav 

resultaten, som sedan kan diskuteras med koppling till tidigare påståenden och strukturer 

från teorin. (Malterud. 2009). Kvalitativa studier är en metod som oftast används i syfte 

för att belysa och identifiera olika människors upplevelser och deras genererade åsikter 

om ett visst ämne eller situation (Merriam. 1994) 
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3.2 Intervjuer 
 
Innan ställd intervju har respondenten fått information om syftet med intervjun och hur 

det ska användas i studien. Inledningsvis har de intervjuade ljud/produktionsteknikerna 

berättat kortfattat vad de tidigare arbetserfarenheter som kan jämföras eller liknas med 

deras nuvarande. Samtliga intervjufrågor har preciserats som öppna frågor för att enklare 

skapa dialog, vilket underlättar respondentens möjligheter att uttrycka sig fritt om sina 

åsikter. (Brinkmann, S. & Kvale, S. 2014) 

 

Valet av intervjupersoner var givetvis ljud/produktionsteknikerna på Sveriges Radio 

Västmanland, där 3 utav 3 ställde upp på intervjun. Frågorna utformades utifrån 

uppsatsens frågeställningar med den teoretiska delen som grund. Förutom svaren på den 

angivna intervjun har ljud/produktionsteknikerna varit med studenten under hela 

examenskursens period, vilket innebär att mycket från teorin samt delar av uppsatsens 

resultat- och diskussionsdel fått en betydligt stor indata utifrån dessa personer genom hela 

projektets gång.  

 

 
3.3 Litteraturstudie 
 
Efterforskning via litteratur har genomföras i syfte att skapa ett teoretiskt ramverk som 

sedan har använts för att ge en begriplig överskådlig analys av hur radio idag produceras 

och sänds från en lokal radiostation i Sverige, och ge avhandlingen en relevant teori. 

Källor och information till detta har samlats in via källor från internet, främst Sveriges 

Radios Intranät där lagring av relevant information förekommer. Även litteratur från 

flertalet bibliotek har nyttjats.  

 

Litteraturen och informationen från internet har införskaffats och bearbetats i syfte för att 

samla in data, analysera data, sammanställa data och generera resultat samt diskussions 

underlag. Teoretiska begrepp och perspektiv har tillsammans med tidigare forskning 

utgjort de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Detta har framställt tillräckligt 

med information för att kunna avlägga en rapport som besvarar denna studies 

frågeställningar. Litteraturstudien har främst använts för att genom avhandlingens 

teoretiska del visa och beskriva produktionen av lokalradio 2016. 
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4 Resultat 
 
4.1 ”Hur ser en ljud/produktionsteknikers arbetsuppgifter ut inom 

lokalradio?”  

 

Ljud/produktionsteknikerns arbetsuppgifter inom lokalradio varierar en hel del beroende 

på hur arbetsdagen ser ut. En ”helt vanlig” arbetsdag är produktionsteknikerns främsta 

uppgift att finnas till som handledare och stöd om något i sändningen skulle 

problematiseras. Eftersom programledare och journalister som sänder och talar i radio 

sköter själva utsändningen på egenhand, så behöver inte ljud/produktionsteknikerna 

längre mixa ut sändningarna från mixerbord. Ljud/produktionsteknikerna har därför ett 

stort ansvar gällande att samtliga som ska prata i radio eller sända ut förstår de väsentliga 

grunderna för hur tekniken fungerar, så att samtliga som behöver klarar av att sända radio 

utan aktiv assistans av en tekniker. Det är även teknikernas ansvar att tekniken är 

uppdaterad och fungerar felfritt. Om något inte skulle ha normal funktion eller gå sönder 

måste teknikerna besitta kunskapen om hur problemet ska lösas på snabbaste vis möjligt.  

 

Per-Erik Jonssons arbetsuppgifter som produktionstekniker innefattar enligt honom själv: 

 

”Handledare och utbildare i ljud och den tekniska utrustningen på radion. 

Ljudtekniker i sändningar av mer speciell art, t.ex. OB-sändning, livemusik, debatter med 

många medverkande etc. 

Datorer: Installation samt handledning och felavhjälpning. 

Viss service av tekniskutrustning. 

Hantering av firmabilar. 

Kontaktperson i fastighetsfrågor. 

Kontaktperson i tekniska frågor.” 

 

En av Sveriges Radios viktigaste regler är att det aldrig får vara tyst i radio. Givetvis är 

detta något som skett vid tillfällen för olika kanaler på Sveriges Radio, men om/när detta 

sker är det ljud/produktionsteknikernas uppgift att lokaliseras och lösa problemet så fort 

som möjligt. Vid tillfällen, som oftast rör sändningar utifrån studion, så brukar 

ljud/produktionsteknikerna även själva få mixa ut ljud till respektive relevant sändning. 

Detta gäller alltså evenemang så som livespelningar på lokala torg eller liknande. Därav 

måste teknikerna även ha en god kunskap i hur man mixar ljud i live-sammanhang. Det 

förekommer även livespelningar i studion ett flertal gånger per år, vilket då även är en 

live-mix som teknikerna ska stå bakom för att uppnå bästa möjliga live-inspelning.  

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

Ljud/produktionsteknikerna skapar även jinglar och signaturer för de olika sändningarna, 

därför bör teknikerna även besitta en god kunskap i hur man redigerar ljud och musik med 

ett stort fokus på ljudkvaliteten. Reportrar och programledare som skapar inslag får i 

första hand ansvaret över att redigera sitt inslag, men om problem skulle uppstå eller de 

skulle anse att de måste genomföra redigeringar som de inte bemästrar kan de ge sitt 

material till en tekniker som då bör sitta på en bredare kunskap bakom ljudredigering, och 

därav genomföra ljudredigeringen utav inslaget. På Sveriges Radio Västmanland är Nabaz 

Moheden grundansvarig för ljudredigeringen.    

 

Stephan Lövstrand som är musiktekniker beskriver sina arbetsuppgifter som följande: 

 

”Som musiktekniker i Mälardalen spelar jag in och direktsänder musik. Så mitt uppdrag 

skiljer sig från ”vanliga” produktionsteknikerna. 

Men, jag hoppar in och gör det också. 

Men det har blivit mindre med musikuppdragen, sedan man ändrat i uppdraget för lokala 

kanaler, vilket är synd. 

Förut hade vi ca. 30 min i veckan med musik inspelat live eller i studio. Nu jobbar jag 

mycket med planering av ”P3 guld” och riksfinalen av ”Svensktoppen Nästa” som 

tekniksamordnare.” 

  

4.2 ”Hur mycket har arbetsuppgifterna ändrats sedan digitaliseringen av 

Radioproduktion?” 

 

Samtliga grenar inom mediabranschen förändras med tiden då tekniken blir allt mer 

avancerad. Detta gäller givetvis även radiomediet. Ljud/produktionsteknikernas 

arbetsuppgifter har förändrats, vilket beror mycket på digitaliseringen av tekniken, vilket 

har bidragit till en underlättat användarvänligheten för användaren. Detta har bidragit till 

att reportrar och programledare idag sköter den absolut största delen av själva 

sändningstekniken idag, då de inte längre behöver en utbildad ljudtekniker för att kunna 

sända radio. Detta har i sin tur bidragit till att en del arbetsuppgifter för 

ljud/produktionsteknikerna idag inte är särskilt kopplade till ljud eller produktionsteknik.  

 

Exempelvis har teknikerna på Sveriges Radio Västmanland idag ansvar för uppgifter så 

som att besiktiga och se till att däckbyten och liknande genomförs på stationens bilar. 

Förutom detta är den största skillnaden efter digitaliseringen utav mediet att 

ljudteknikernas roll blivit mer passiv idagsläge. I stället för att varje dag vara ansvarig för 

sändning, och kontrollera diverse ljudreglar för att aktivt mixa ett inslag eller program 

från studion, så fungerar som sagt teknikerna mera som handledare man vänder sig till när 

man behöver en utökad kunskap inom visst område.  
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Per-Erik säger: 

 

” Det är stora förändringar av arbetsuppgifterna sett under en trettio-årsperiod. Förr sändes 

allt med tekniker, i dag enbart speciella sändningar. Digitaliseringen har påskyndat den 

utvecklingen. Systemen började förändrades under andra hälften av 90-talet då vi började 

redigera ljud på dator (Digas) istället för rullband. Under 00-talet lades även musiken över 

till dator istället för CD. Runt 2005 byttes de analoga mixerborden ut mot digitala 

(Mandozzi-systemet)” 

 

Nabaz Moheden som är produktionstekniker på Sveriges Radio Västmanland säger: 

 

”Jag har börjat och ta hand om system som inte har så mycket med ljud att göra bara för 

att anpassa mig till den nya rollen.” 

 

Stephan Lövstrand som är musiktekniker säger: 

 

”För mig har inte arbetsuppgifterna ändrats så mycket efter ”digitaliseringen”, eftersom 

jag i princip jobbat ”digitalt” hela tiden med musikproduktionen. Men övergången från 

rullband till dator i radioproduktionen medförde att det gick fortare och redigera och man 

fick mycket mer koll på tiden på det man redigerade. Men, det var skönt när man slapp 

hämta skivor och sortera tillbaka i skivarkivet vid sändningarna. Övergången började 

någonstans 1996 och pågick sedan successivt till idag.” 

 

4.3 ”Hur ser framtiden ut för denna arbetsgrupp/hur kommer deras yrke att 

förändras?” 

 

Framtiden inom dessa typer av yrken är alltid väldigt svåra att förutspå, men grunden för 

ljud/produktionsteknikernas arbetsuppgifter ser idag i grunden ut som den alltid har gjort, 

trotts väsentliga förändringar. Ljudtekniken är ständigt under utveckling mot att bli mer 

och mer användarvänligt för outbildade användare.  

 

Detta är något som förmodligen inte kommer göra ljud/produktionsteknikernas position 

överflödig på en radiostation, men med allt mer användarvänlig teknologi kommer 

möjligtvis deras arbetsuppgifter ytterligare bli mer passiva och handledar-liknande. 

Tanken med samtlig teknik är ju att göra den så användarvänlig och felfri som möjligt, 

vilket enligt viss antydan skulle kunna bli lite utav ett problem för den utbildade 

ljud/produktionsteknikern på radio. Dock kommer de givetvis alltid att behövas på plats, 

men möjligheten att det kommer krävas mindre tekniker på varje station skulle kunna vara 

en möjlighet i framtiden.  
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Stephan Lövstrand säger:  

  

”Jag tror att själva ”hantverket” alltid kommer finnas kvar, för det är det som definierar 

att vara ljudtekniker. Är ju ingen skillnad på vilken teknik vi har. Men, tekniken blir 

enklare att hantera, och våra arberstoller blir ju mer åt data och nätverkstekniker. För mig 

som musiktekniker kommer det se lika ut, förhoppningsvis med skillnaden att jag kommer 

få modernare grejor. För vi kommer alltid behöva mixa musik för direktsändning i 

framtiden också.” 

 

Per-Erik Jonsson tycker att framtiden som produktionstekniker är svår att förutspå. Han hävdar 

att det troligen kommer förekomma mer specialisering inom något område specifikt område för 

teknikerna. Han tror även att det kommer bli en reducering gällande hanteringen av bilar och 

fastighet, samt en större fokus på handledning/coachning: 

 

”Den enda yrkesgruppen som fortsatt håller koll på den tekniska kvaliteten på våra produkter, 

ljudet framför allt men kanske även bild.” 

 

4.4 ”Hur skapar man och sänder radio från en lokal radiostation 2016?” 

 

Se Teori 2.1 – 2.9.  
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5 Diskussion 
 
Precis som samtliga media plattformar idag så är radio under ständig utveckling. 

Digitaliseringen utav mediet gör att rollen som ljud/produktionstekniker ständigt 

förändras och ljud/produktionsteknikern är till stora delar idag en handledare för 

programledare och reportrar som ska sända med den utvalda tekniken, dock med djupare 

kunskaper om de tekniska systemen. Ljud/produktionsteknikern kommer dock 

förmodligen aldrig att ersättas eller elimineras från radioproduktionens flöde. För 

Sveriges Radio är ljudet en extremt viktig kvalitetsfråga som ständigt måste prioriteras. 

Eftersom programledare och reportrar ska kunna ha full fokus på sin arbetsroll kommer 

det alltid behövas personer som har ansvar och insikt i tekniken. Detta trotts teknologins 

ökande användarvänlighet.     

 

Att jobben förändras och exempelvis att yrket mer och mer börjar rikta sig mot 

arbetsuppgifter som nätverksteknik och liknande är något som jag personligen tycker är 

lite negativt, då en utbildad ljudtekniker förmodligen inte fördjupat sig/och teoretiskt 

egentligen inte ska behöva fördjupa sig i andra områden än själva ljudtekniken. Att bli 

anställd som läkare och sedan få reda på att man även ska ha hand om inköpslistan i 

kiosken i receptionen kanske är en liknelse som blir en aning extrem, men trotts detta 

kanske det möjligtvis finns en reflektion bakom denna naiva liknelse som är applicerbar 

på vart ljudteknikerns arbetsroll möjligtvis är på väg.  

 

Som Stefan Lövstrand hävdar kommer yrkets hantverk alltid finnas kvar i arbetsrollen. 

Även om den nya tekniken blir mer och mer användarvänlig, så kommer det alltid 

behövas någon eller några på Sveriges Radio som förstår sig på tekniken utifrån en 

djupare kunskap. Dock kommer detta resultera till att ljudtekniker förmodligen kommer 

behöva bli ännu mer ”tekniska”, och kanske inte ens kallas ”ljud”-tekniker längre. Detta 

bestående i att det idag är majoritetbelagt att reportrarna själva klipper och mixar sina 

egna inslag. När redigeringstekniken blir ännu mer användarvänlig än vad den är idag 

finns en möjlighet att själva ljudteknikerna själva aldrig behöver gå in i 

redigeringsprogrammen för mixning.  

 

Om man dock jämför radiomediet med exempelvis Tv-mediet så känns radiomediet mer 

stabilt. Eftersom Sveriges Radio har ett ansvar från staten att alltid sända, ifall någon 

större olycka eller liknade skulle ske och behöva informeras ut till allmänheten, så 

kommer Sveriges Radio alltid fungera som en ”nöd-lina” för informationsflöde, eftersom 

linjen anses som stabil och lätt tillgänglig för allmänheten. En reflektion är även att radio 

alltid kommer krävas av allmänheten i exempelvis personbilar, tillskillnad från Tv-mediet 

som har en större problematik med hur konsumenten konsumerar produktionerna idag och 

så även framtiden (exempelvis ökningen utav användandet av webbaserade sändningar 

via appar som ”Youtube” eller ”Netflix”). 
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Som tydlig milstolpe i mediets utveckling sätter man ständigt ut ”digitaliseringen” som en 

revolutionerande epok i den tekniska världsbilden. Digitaliseringen har förändrat hela 

vårat samhälle och hur vi lever som människor idag. Den digitala världen gör att 

befolkningen konsumerar medier på ett extremt snabbt och användarvänligt vis, och i 

princip förväntar sig att samtliga medier och teknologi kopplat till media ska vara extremt 

lättåtkomligt och intuitivt att använda. Som sagt har detta bidragit till 

ljud/produktionsteknikerns förändrade roll. Frågan man kan ställa sig är vad och när nästa 

revolutionerande epok kommer för att ersätta den digitala tekniken, precis som denna till 

stor del ersatte den tidigare analoga. Att detta kommer ske är självklart och oundvikligt 

om man analyserar teknikens historia. Frågan man kan ställa sig är vad utvecklingen 

kommer leda till gällande ljud/produktionsteknikerns arbetsuppgifter. En av de senaste 

implementeringar i Sveriges Radios produktion är som nämnt i denna avhandling Luci 

Live. Rent teoretiskt möjliggör denna applikation att ”vem som helst med en mobiltelefon 

kan spela in och sända radio”. Det som gör att Luci Live inte har ersatt all extern 

utrustning för inslag på Sveriges Radio är främst att den endast går via ett nätverk, och på 

så sätt inte är lika driftsäker som exempelvis OB-väskan som går via 5 nätverk. Skulle 

telefonerna dock i framtiden utvecklas och även de kunna drivas utav flera nätverk 

samtidigt på samma sätt vis skulle även OB-väskan vara en något onödig utrustning för 

Sveriges Radio.  

 

Att radio till större delen kommer producerar via exempelvis mobiltelefoner i framtiden är 

egentligen svårt att fastställa, men möjligheten är mycket stor, och applikationen Luci 

Live är framförallt sannerligen ett första steg mot en sådan utveckling. Blir dessa 

applikationer eller liknande utrustning så pass enkel att nyttja för användaren kan som 

följd ljud/produktionsteknikerns handledarroll vara i risk att minimeras avsevärt. I en 

framtid väldigt långt fram i tiden kommer förmodligen teknologin vara så utvecklad och 

fullständig att ljud/produktionsteknikern inte kommer behövas överhuvudtaget. Detta är 

dock en framtid extremt långt bort från 2016, men om denna avhandling mot förmodan 

arkiverats och fortfarande finns tillgänglig i denna nyligen beskrivna framtid hoppas jag 

som författare till denna uppsatts att du som då läser detta kan dra nytta av hur mycket 

teknologin förändrat mediets utveckling, och delvis kan använda denna avhandling för att 

göra analyser och jämförelser mellan de aktuella systemen.  

 

Som avhandlingen tar upp så är en av de större fördelarna med det digitala Mandozzi-

systemet att det är lätt att använda och att systemet har möjlighet att spara och på egen 

hand komma ihåg personliga inställningar och preferenser. Detta innebär att reportrar och 

programledare till stor del endast behöver en grundlig genomgång av systemet utav en 

handledande ljud/produktionstekniker, för att sedan med ett par simpla knapptryckningar 

få fram oändligt många personliga inställningar som det skulle kräva extremt mycket tid 

och kompentens för att implementera i ett analogt mixerbord. Ett nästa steg i den tekniska 

utvecklingen skulle mycket möjligt kunna vara att till och med eliminera detta första 

upplärningssteg, för att på så vis återigen ytterligare öka användarvänligheten, vilket till 

viss del utvecklats till denna avhandlings grund tes. Teknologin strävar idag främst efter 

just användarvänligheten, vilket som tidigare skrivet kan vara ett hot eller problem för 

produktionsteknikern på lokalradio.  
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Den teknologiska utrustning som Sveriges Radio idag nyttjar utgörs utav en lagom mängd 

varianter. De är tillräckligt många för att ett alternativ för sändning alltid finns till hands 

för reportrar och programeldare, samtidigt som de inte överrumplar användarna med ett 

oändligt utbud av teknologisk utrustning. Utrustningen kan inte heller anses som särskilt 

åldrad. Trotts att exempelvis Mandozzi-systemen har använts på Sveriges Radio i ett antal 

år, möjliggör nya uppdateringar som ständigt kommer till systemets mjukvara att 

mixerborden absolut anses hålla dagens mått gällande modernitet. Som tidigare nämnt så 

har digitaliseringen gjort att utrustningen är extremt användarvänlig, samtidigt som själva 

teknologin blir mer komplex. Detta resulterar i att ljud/produktionsteknikerna på Sveriges 

Radio sällan kan gå in i själva utrustningens kretskort eller liknande och reparera 

allvarligare fel i system om dessa skulle uppstå. Når utrustningen tillräckligt hög grad 

utav problem och fel, som inte kan lösas via mjukvaruuppdateringar eller liknande, så 

måste utrustningen slängas eller bytas ut.  

 

Det som ger ljud/produktionsteknikerna på Sveriges Radio Västmanland en stor fördel i 

sitt arbete är att samtliga har jobbat med den äldre analoga teknologin, och varit med och 

sett hur digitaliseringen har format dagens utrustning. De digitala instrument som används 

grundar sig faktiskt en stor del i den äldre analoga, vilket gör att den blir enklare för 

ljud/produktionsteknikerna att lära sig och förstå den nya teknologin. Detta är något som 

kan bli lite problematiskt för människor som kommer in i arbetsrollen idag, och som 

aldrig varit i kontakt med den analoga teknologin, utan direkt slängs in i den digitala 

världen. Det är betydligt mycket svårare att förstå de teknologiska grunderna i ett digitalt 

system i jämförelse med det analoga, vilket kan skapa problematik i att lära sig system 

lika ingående som teknikerna som fått uppleva utvecklingen i real tid.  

 

Vad det gäller själva hantverket , det vill säga redigering och mixning, så är ljudteknikern 

den viktigaste nyckeln till ett bra ljud, vilket som sagt är en av Sveriges Radios viktigaste 

punkter enligt deras ljudpolicy . Det är den kompetens som ljudteknikern besitter som är 

avgörande för hur bra mixen blir. Den ultimata kombinationen är naturligtvis bra 

utrustning använt utav en bra ljudtekniker. Ingen kedja är som starkare än sin svagaste 

länk. Både utrustning och kompetens är viktiga. Men det räcker som sagt inte med bra 

utrustning . Ljudteknikern måste kunna hantera den också. Förutom att mixa och redigera 

så att ljudnivåerna stämmer och inte är för låga eller starka så är som tidigare skrivet i 

avhandlingen exempelvis mikrofonplaceringar väldigt viktigt att kunna hantera. Vad det 

gäller ljud som spelas in i studio så bidrar en uppsättning förinställda inställningar och 

effekter i mikrofon och mixerbord att ingen aktiv mixning krävs för att få en inspelning 

med bra kvalitet. Puffskydd och De-Esser plugins i mixerbordet (De-Essing är en teknik 

som syftar till att minska eller eliminera alltför framträdande av väsande konsonanter, 

såsom "s", "z" och "sh", i röstinspelningar. Dessa ljud ligger i frekvenserna någonstans 

mellan 2- 10 kHz, beroende på den enskilda rösten, vilket är de frekvenserna som denna 

plugin dämpar) gör så att störande konsonant- och S-ljud skärs bort direkt vid användning 

utav mikrofonen.  
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Studion är byggd och utformad för att inte ge någon klangbild eller något eko, så detta är 

inget som ljudteknikerna behöver oroa sig för. När en reporter spelat in material utifrån är 

det sedan upp till reportern att redigera ljudet. Dock är även Sveriges Radios 

inspelningsutrustning för reportage utifrån förinställt för att ge ett bra inspelat ljud från 

början. Detta för att minimera redigering processen av materialet i efterhand. Dock sker 

det att störningar som exempelvis vind gör att materialet måste redigeras i efterhand. Om 

inte reportern klarar av att rädda ett dåligt ljud själv går de till en ljudtekniker som först då 

får redigera ljudet. Denna nyligen nämnda automatiseringen utav tekniken ger tydliga 

tecken av att den framtida utrustningen kommer kunna automatiseras ännu mer, vilket gör 

arbetet ännu mindre för ljudteknikern. Detta kommer i sin tur även bidra till att kraven på 

ljudkvaliten med all sannolikhet kommer att öka, då det kommer bli enklare att uppnå en 

bättre ljudkvalité med bättre utrustning.  

 

En fråga man kan fundera över är ”om det var bättre förr?”. Denna fråga är relativt 

subjektiv och gör att svaret varierar beroende på vem man frågar. På ett sätt var det bättre 

förr då ljudteknikerna gjorde mer aktivt inspelningsarbete. På ett annat sätt är det bättre nu 

då teknologin har gjort att det är betydligt enklare att sända radio. Oavsett vad man har för 

svar på denna fråga så komer ljud/produktionsteknikern alltid behövas på de lokala 

radiostationerna på Sveriges Radio, men frågan som idag är svår att svara på blir hur 

väsentliga de i framtiden kommer vara för produktionen i jämförelse med dagens 

produktion, samt hur deras arbetsuppgifter kommer yttra sig.  
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6 Rekommendationer till framtida arbete 
 
Min tid på Sveriges Radio Västmanland har varit väldigt intressant och givande. Jag 

skulle personligen önska att liknande studier som denna skulle genomföras på lokala 

radiostationer i Sverige kontinuerligt med några års mellanrum. Detta för att följa upp hur 

tekniken och arbetsrollen oavbrutet kommer förändras med tidens gång. Att utgå från 

denna studie som mall och implementera den på en lokal radiostation 10 år efter denna 

studie skrevs vore oerhört intressant, och kanske till och med applicerbart vad det gäller 

möjligheten att kunna förutspå vilken framtid som ligger ännu längre bort.  

 

Möjligtvis kan en kontinuerligt utförd studie av denna typ verkligen bevisa att de 

strukturella grunderna inom lokal radio och ljud/produktionsteknikernas arbete har en 

tydlig konstant. Eller också kan man möjligtvis då enklare förutse vilken riktning mediet 

är på väg mot, och kanske till och med börja reflektera över om något behöver förändras. 

Jag anser att samtliga personer som är genuint intresserade för radio ska läsa denna studie 

och fritt använda de fakta eller reflektionsmaterial som anses väsentligt för att utöka sina 

kunskaper inom området. Det är även för min del fritt fram att utveckla denna studies 

grunder åt valfri riktning inom radiomediets område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45 
 

 
 
7 Referenser 
 

 
Brinkmann, S. & Kvale, S. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

DiGiCo. 2016. SD11. 

http://www.digico.biz/docs/products/SD11.shtml (hämtad 2016-05-16) 

 

Eriksson, Anders. 2016. Användarinstruktion för OB-väskan,OBV. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Lists/ToolDocuments/Manualer/OB-

vaska/Användarinstruktion%20för%20OB-väskan%20v%202.1.pdf (hämtad 2016-05-09) 

 

Hansson, Hans-Bertil. 2015. Riktlinjer för våra CVX:er. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/TeknikITochDC/Lists/DeladeDokument/Styrande%2

0Dokument/Riktlinjer%20för%20CVXer%20på%20lokal%20kanal%20version%201.4.docx (hämtad 

2016-05-06) 

 

Materud, K. 2009. Kvalitativ metod i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod. 1. Uppl. Lund: Studentliteratur. 

 

Miksits, Mattias. 2015. Handledarmanual Luci Live SR. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Lists/ToolDocuments/Manualer/Luci%20Live/Handl

edarmanual%20Luci%20Live%202015-12-18.pdf (hämtad 2016-05-14) 

 

Nicklasson, Hans. 2014. Bästa Liveljudet - Vad du kan förbättra och hur du gör det. Ljungskile: HN 

Ljuddesign. ISBN 978-91-63-75788-4 

 

Oscarsson, Johannes. Blomgren, Christer. 2012. Galet bra med MADI. 

http://www.tidningenmonitor.se/PDF/mon_6_2012_directoutproducer.pdf (hämtad 2016-05-16) 

 

Radio och TV. 2013. Regeringsbeslut, sändningstillstånd SR. 

http://www.radioochtv.se/documents/beslut/tillst%C3%A5nd/13-

03013%20regeringsbeslut_sandningstillstand-sr.pdf (hämtad 2016-04-06). 

 

Rahbek, Per. 2004. Från centralstyrning till lokalradio. 1. Uppl. Institutionen för journalistik och 

masskommunikation, Göteborgs univ. ISBN 91-88212-12-2 

 

Riksdagen. 2005. Radio och TV i allmänhetens tjänst – Finansiering och skatter. 

http://data.riksdagen.se/fil/E6D7BCF4-8542-4FBA-B3FE-EFE7A6F03B92 (hämtad 2016-04-06). 

 

Sveriges Radio Intranät. 2013.  Sveriges Radio. Utbildningsplattform. 

http://w3.sr.se/SR_Utbildningsplattform/ (hämtad 2016-04-25) 

 

Sveriges Radio Intranät. 2013. Ekonomi och teknik. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Sidor/default.aspx?data-level=1&data-id=43 

(hämtad 2016-04-15) 

 

Sveriges Radio Intranät. 2014. Digas. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Sidor/default.aspx?data-level=1&data-id=42 

(hämtad 2016-04-26) 



46 
 

 

 

Sveriges Radio Intranät. 2014. Kompetensbank: MTE-5. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Sidor/default.aspx?data-level=3&data-id=327 

(hämtad 2016-05-12) 

 

Sveriges Radio Intranät. 2014. Satellitbilen. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Sidor/default.aspx?data-level=2&data-id=184 

(hämtad 2016-04-28) 

 

Sveriges Radio Intranät. 2014. Turboplayer, vår nya utsändare i windows 7. 

http://intranet.sr.se/Organisation/Ekonomiochteknik/Lists/ToolDocuments/Manualer/Digas/Turboplayer

%20enkel%20manual.pdf (hämtad 2016-05-04) 

 

Sveriges Radio Intranät. 2016. Så lyssnar svenskarna på radio. 

http://intranet.sr.se/Sidor/RadiolyssnandetiSverige2015.aspx (hämtad 2016-04-22) 

 

Sveriges Radio Västmanland. 2016. Om P4 Västmanland. 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=112&grupp=20183 (hämtad 2016-04-17) 

 

Sveriges Radio. 2012. Nya lyssnarsiffror: Allt fler lyssnar på P1-morgon och Morgonpasset i P3. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=5063656 (hämtad 2016-04-08) 

 

Sveriges Radio. 2013. Sveriges Radio. Kompetensbank: Mandozzi. 

http://w3.sr.se/SVR0060_Kompetensbank/Uploaded_files/mandozzi/_meny.html (hämtad 2016-04-24) 

 

Sveriges Radio. 2013. Så mäts lyssnandet. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=5546111 (hämtad 2016-04-13) 

 

Tekniska Högskolan Umeå Universitet. 2010. Att skriva och presentera rapporter. 

http://www.teknat.umu.se/digitalAssets/50/50357_att_skriva_rapport_umth_klar.pdf (hämtad 2016-05-

16) 

 

Umeå Studentbibliotek. 2012. Referenser Harvard. 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/kallhanvisningar-harvard (hämtad 2016-04-08) 

 

Walla, Erik. 2004. Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2. Uppl. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-

01913-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 
 

 
 

8 Bilagor 
 
Intervjufrågor:  

Ljud/Produktionstekniker på Sveriges Radio Västmanland 

 
1. Ditt namn:  

 

Nabaz Moheden 

 

2. Var och hur länge har du jobbat med Radio?  

 

Sedan 1993 

 

3. Hur ser de mest väsentliga arbetsuppgifterna ut för dig som 

ljud/produktionsteknikers inom lokalradio idag? 

 

Jag är jour, tar hand om datorer, ansvarig för ljudredigering/digas, sänder vi i 5an, 

valdebatter, utsändningar, osv. 

 

4. Hur mycket anser du att dina arbetsuppgifter ändrats sedan ”digitaliseringen” av 

Radioproduktion, och kommer du ihåg ungefär när du märkte en övergripande 

förändring av systemet?  

 

Ingenting är sig likt, redan i början av 2000 talet. 

 

5. Hur tror du framtiden ser ut för dig som ljud/produktionstekniker inom Radio, och 

hur tror du din arbetsroll/dina arbetsuppgifter kommer förändras inom dom 

närmaste 5 till 10 åren?   

 

Jag har börjat och ta hand om system som inte har så mycket med ljud att göra bara för att 

anpassa mig till den nya rollen. 

 

6. Hur mycket medvetenhet har du/hur mycket använder du dig utav Sveriges Radios 

ljudpolicy i ditt dagliga arbete? 

 

Varje dag eftersom jag är ljud-ambassadör på min kanal SR Västmanland ljudpolis. 

 

7. Vad anser du vara det främsta som är positivt med Mandozzi-systemet i jämförelse 

med de äldre analogasystemen.  

 

Det går och göra mera avancerade saker med Mandozzi.  
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8. Vad anser du vara det främsta som är negativt med Mandozzi-systemet i jämförelse 

med de äldre analogasystemen.  

 

Kompressorer, filter.  

 

9. Anser du att det finns något negativt med att HF byts ut och långsamt ersätts utav 

OB-väskan, och tror du exempelvis Luci Live, eller liknande teknik, kommer ersätta 

OB-väskan inom en rimlig framtid?  

 

Det är bara bra, trots att jag gillar gamla hederliga analoga system.  

 

10.  Hur tror du Radio främst kommer konsumeras om 10 år. ”I bilen eller mobilen”?   

 

Vet ej.  
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1. Ditt namn: Stephan Lövstrand 

 

2. Var och hur länge har du jobbat med Radio? 

 

Började sommar jobba på SR Västmanland 1993. 

Vikarierade nog till och från under 5 år, innan jag blev fastanställd. 

 

3. Hur ser de mest väsentliga arbetsuppgifterna ut för dig som 

ljud/produktionsteknikers inom lokalradio idag? 

 

Väldigt varierande, med jobbar som musiktekniker i Mälardalen där jag spelar in och 

direktsänder musik. Så mitt uppdrag skiljer sig från ”vanliga” produktionsteknikerna. 

Men, jag hoppar in och gör det också. 

Men det har blivit mindre med musikuppdragen, sedan man ändrat i uppdraget för lokala 

kanaler, vilket är synd. 

Förut hade vi ca. 30min i veckan med musik inspelat live eller i studio. Nu jobbar jag 

mycket med planering av P3 guld och riksfinalen av Svensktoppen Nästa som 

tekniksamordnare.  

 

4. Hur mycket anser du att dina arbetsuppgifter ändrats sedan ”digitaliseringen” av 

Radioproduktion, och kommer du ihåg ungefär när du märkte en övergripande 

förändring av systemet? 

 

För mig inte så mycket, eftersom jag i princip jobbat ”digitalt” hela tiden med 

musikproduktion. Men övergången från rullband till dator i radioproduktionen medförde 

att det gick fortare och redigera och man fick mycket mer koll på tiden på det man 

redigerade. 

Men, det var skönt när man slapp hämta skivor och sortera tillbaka i skivarkivet vid 

sändningarna. 

Övergången började nånstans 1996 och pågick successivt. 
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5. Hur tror du framtiden ser ut för dig som ljud/produktionstekniker inom Radio, och 

hur tror du din arbetsroll/dina arbetsuppgifter kommer förändras inom dom 

närmaste 5 till 10 åren?  

 

Jag tror att hantverket finns ju kvar, för det är det att vara ljudtekniker. Är ju ingen 

skillnad på vilken teknik vi har. 

Men, det blir enklare att hantera. 

Men, vi blir ju mer åt data och nätverkstekniker. 

För mig som musiktekniker kommer det se lika ut, förhoppningsvis med modernare 

grejor. 

För vi kommer behöva mixa musik för direktsändning i framtiden. 

 

6. Hur mycket medvetenhet har du/hur mycket använder du dig av Sveriges Radios 

ljudpolicy i ditt dagliga arbete? 

 

Som ljudtekniker är ju precis det man jobbar med hela tiden. 

 

 

7. Vad anser du vara det främsta som är positivt med Mandozzi-systemet i jämförelse 

med de äldre analogasystemen. 

 

Enkelheten, att man kan för inställa hela mixerbordet eller en regel i förväg och bara 

hämta upp det. 

 

 

 

8. Vad anser du vara det främsta som är negativt med Mandozzi-systemet i jämförelse 

med de äldre analogasystemen. 

 

Ljudkvalitén är sämre. Övertyrningsservern är dålig och kompressorn är inte så bra. 

 

 

9. Anser du att det finns något negativt med att HF byts ut och långsamt ersätts utav 

OB-väskan, och tror du exempelvis Luci Live, eller liknande teknik, kommer ersätta 

OB-väskan inom en rimlig framtid? 

 

För och nackdelar, HF har ingen fördröjning, men IP-tekniken (som OB-väskan och Luci-

live använder) har fördröjning som vi måste hantera. 

IP-tekniker har ju bättre ljud, framför allt på återgångsljudet, med HF har vi MTD-

återgång och den låter inte så bra. 

Tror inte Luci Live kommer ersätta ob-väskan eftersom det är osäker som direktsändande. 

Då den bara har en ”bärare”, alltså bara en överföringsväg. 

Men Luci Live kommer nog ersätta dom lösa bandspelarna som reporter bandspelare. 

Däremot kommer nog nästa generation av ob-väskan var mycket mindre och smidigare. 
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10. Hur tror du Radio främst kommer konsumeras om 10 år. ”I bilen eller mobilen”? 

 

Mobilen. 
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1. Ditt namn:  

 

Per-Erik Jonsson 

 

2. Var och hur länge har du jobbat med Radio? 

 

Har jobbat totalt 33 år med radio mest i Västerås på nuvarande SR Västmanland (tidigare 

LRAB). 

 

3. Hur ser de mest väsentliga arbetsuppgifterna ut för dig som 

ljud/produktionsteknikers inom lokalradio idag? 

 

Handledare och utbildare i ljud och den tekniska utrustningen på radion. 

Ljudtekniker i sändningar av mer speciell art, t.ex. OB-sändning, livemusik, debatter med 

många medverkande etc. 

Datorer: Installation samt handledning och felavhjälpning. 

Viss service av teknisk utrustning. 

Hantering av firmabilar. 

Kontaktperson i fastighetsfrågor. 

Kontaktperson i tekniska frågor. 

 

4. Hur mycket anser du att dina arbetsuppgifter ändrats sedan ”digitaliseringen” av 

Radioproduktion, och kommer du ihåg ungefär när du märkte en övergripande 

förändring av systemet? 

 

Det är stora förändringar av arbetsuppgifterna sett under en trettio-årsperiod. Förr sändes 

allt med tekniker, i dag enbart speciella sändningar. Digitaliseringen har påskyndat den 

utvecklingen. Systemen började förändrades under andra hälften av 90-talet då vi började 

redigera ljud på dator (Digas) istället för rullband. Under 00-talet lades även musiken över 

till dator istället för CD. Runt 2005 byttes de analoga mixerborden ut mot digitala 

(Mandozzisystemet) 

 

5. Hur tror du framtiden ser ut för dig som ljud/produktionstekniker inom Radio, och 

hur tror du din arbetsroll/dina arbetsuppgifter kommer förändras inom dom 

närmaste 5 till 10 åren?  

 

Svår fråga! 

Troligen mer specialisering inom något område. 

Mindre hantering av bilar och fastighet. 

Mer handledning/coachning. 

Den enda yrkesgruppen som fortsatt håller koll på den tekniska kvaliteten på våra 

produkter, ljudet framför allt men kanske även bild. 
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6. Hur mycket medvetenhet har du/hur mycket använder du dig av Sveriges Radios 

ljudpolicy i ditt dagliga arbete? 

 

Den ligger ju till grund för hur jag tänker när det handlar om det som har med ljud att 

göra, t.ex. sändning, handledning/utbildning osv. 

 

 

7. Vad anser du vara det främsta som är positivt med Mandozzi-systemet i jämförelse 

med de äldre analogasystemen. 

 

Att det går att spara alla inställningar samt att man har tillgång till nästan alla ljudkällor 

direkt utan att behöva koppla sladdar. 

 

 

8. Vad anser du vara det främsta som är negativt med Mandozzi-systemet i jämförelse 

med de äldre analogasystemen. 

 

Egentligen inget speciellt. 

 

 

9. Anser du att det finns något negativt med att HF byts ut och långsamt ersätts utav 

OB-väskan, och tror du exempelvis Luci Live, eller liknande teknik, kommer ersätta 

OB-väskan inom en rimlig framtid? 

 

Det som är sämre med de nya systemen är att de är mer beroende av publika nät som vi 

inte har egen kontroll över. 

Det kommer alltid att komma nya bättre eller smidigare system så vi får vänja oss vid att 

byta teknik oftare framöver. 

 

10. Hur tror du Radio främst kommer konsumeras om 10 år. ”I bilen eller mobilen”? 

 

Framförallt tror jag det blir mer ”on-demand” både i mobilen och bilen. 

Risken är att public-service hamnar i skymundan till förmån för fler kommersiella aktörer. 

Detta kan indirekt vara ett hot mot demokratin. 

Frågan är också hur man säkerställer behovet av att viktig samhällsinformation når så 

många som möjligt i krissituationer. 
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