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Sammanfattning 

 

TV och Radio är två olika medier med många skillnader, men också många likheter. De 

samproduktioner som har gjorts, mellan dessa två medier, har yttrat sig i antingen stora galor 

och musikevent, eller i form av tv-dokumenterade radiosändningar. 

 

I denna rapport har vi önskat ta samarbetet mellan de olika medierna till en ny nivå och vi 

har utvecklat ett Talkshowformat som tillfredsställer både en radio- och en TV-publik. Vi 

har genom en förstudie, med analyser av samsändningar och rena radio- och TV-format, 

kommit fram till en rad nyckelkomponenter som krävs för att detta ska fungera. Detta har vi 

gjort med hjälp av kvalitativa publikundersökningar. 

 

För att formatet ska fungera krävs det att publiken i de båda medierna får en så likvärdig 

upplevelse, av innehållet, som möjligt. Musik är en komponent som är avgörande för att 

länka samman produktionen, det krävs att rollerna i produktionen är tydliga och studion ska 

vara byggd för att tillfredställa TV-tittarens visuella behov. 

 

”Niklasson Synar – Att leva med musik” är produkten av våra undersökningar. Det är ett 

pilotavsnitt av formatet, som vi har byggt utifrån resultatet av förstudien. Rapporten 

bekräftar, i stort, komponenterna från förstudiens betydelse för en lyckad samproduktion. 

 

Nyckelord: Programformat, hybridsändning, TV-produktion, Radioproduktion, 

Samsändning 
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Abstract 

 

TV and radio are two different mediums with many differences, but also many similarities. 

The co-productions made between these two Medias can bee seen on either major galas and 

music events or in the form of documented radio shows. 

 

With this report we wished to take the co-producing between TV and Radio to a new level. 

We have developed a Talk-show format that satisfies both radio and television audiences. 

We have done a pre-study including analysis of simulcasts and pure radio and television 

formats. The study generated a number of key components required for this to work. We 

have done this with the help of a qualitative audience research method. 

 

In order for this format to work the experience need to be as similar as possible between the 

TV- and Radio audience. Music is a component that is critical for linking the production 

together. The roles of the production need to be clear and the studio need to be built to 

satisfy TV viewers’ visual needs. 

 

"Niklasson Synar – Att leva med musik" is the product of our research. It is a pilot episode 

of the format that we have built. It is based on the results of the pre- study. The report 

generally confirms that the key components, in our pre study, is essential to reach a 

successful co-production. 

 

Keywords: Program Format, Hybrid broadcasting, TV- production, Radio production Co-

production
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1.0  Inledning/Sammanfattning 

 

Då radio- och TV-format byggs på olika sätt ser vi, som författare av denna rapport, 

möjligheterna i att kunna utveckla ett format som tillgodoser behoven för publik inom båda 

medierna. Vi har i en förstudie, till detta arbete, utvecklat komponenter som behöver 

tillgodoses för att ett programformat ska fungera i praktiken. Förstudien heter ”Två medier, 

ett format” och är en rapport på B-nivå. 

 

Våra kunskaper inom de båda medierna är stora, då vi har en bakgrund av studier och arbete 

inom både radio- och TV-produktion. Med detta som riktpunkt presenterar vi ett 

programformat, med talkshowkaraktär, som ska kunna sändas i både radio och TV, där båda 

publikgrupperna skall känna sig delaktiga. 

 

”Niklasson Synar – Att leva med musik” är ett pilotavsnitt av formatet, som är ett 

talkshowprogram med gäster och livemusik. Temat, ”Att leva med musik”, byts ut efter 

varje avsnitt, då formatet är byggt för att fungera i en programserie. 

 

Parallellt med vår rapport har Malin Niklasson forskat på programledarrollen i Radio och 

TV. Hennes arbete ”Konsten att dubbelsända en talkshow” undersöker om det går att 

programleda en talkshow i ett format för både radiomediet och TV-mediet. Niklassons 

rapport har samma gestaltande del som ”Två medier, ett format – Niklasson Synar”. 

 

2.0  Forskningsfråga 

 

Går det att tillfredsställa en radio- och TV-publik med samma talkshowprogram? Med 

”tillfredsställa” menar vi att få publiken att känna sig bemött och delaktig i båda medierna. 
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3.0  Avgränsningar och begränsningar 

 

”Niklasson Synar” spelades in på Institutionen för konst, kommunikation och lärande, LTU. 

Under inspelningen har vi jobbat utan budget och varit begränsade till skolans utrustning, 

scenografi och lokaler. Vi har valt att inte lägga fokus på de tekniska begränsningarna och 

de tekniska misstagen. Vi har undersökt formatets möjligheter och vi har gått in med målet 

att bekräfta och dementera den förundersökning(Två medier, ett format) som ledde oss fram 

till formatet. 

 

Vi valde att skapa ett format med en sändningstid på 30 minuter per avsnitt. Vi gjorde 

bedömningen att vi skulle lyckas göra en tajtare och mer effektiv produktion med en kortare 

sändningstid, till skillnad från ett format med en längre sändningstid. Vi anser att man lika 

gärna skulle kunna applicera samma byggstenar på en produktion med en längre 

sändningstid och få liknande resultat. 

 

4.0  Syfte och mål 

 

Vårt mål med denna rapport är att undersöka om det format som vi har skapat passar, för 

både TV och Radio, ur publikens ögon. Vårt syfte är att tillfredsställa två skilda publiker 

inom samma produktion. 

 

Idén är att ta hybridproduktioner till en ny nivå, där målet är att tillfredsställa både 

radiopubliken och TV-publiken. Med ”hybridproduktioner” menar vi produktioner som 

sänds samtidigt i radio och TV. Målet är att samma information och samma känsla skall nå 

ut i båda medierna. Det ska vara ett talkshowprogram med en ”late night”-känsla. Tänk 

Skavlan fast för två medier och intervjuer istället för diskussion. 
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5.0  Formatet i teorin 

 

Formatet utgår från en serie program som sänds samtidigt i både radio och TV. Det största 

problemet, som vi ser det, med de hybridprogram som sänds idag är att produktionerna 

saknar kontakt med TV-publiken. Då syftar vi på produktioner likt Rivstart(TV6 och Bandit 

Rock) och Vakna med the Voice(Kanal 5 och the Voice). Dessa produktioner bygger på ett 

radioformat i grunden och tittarupplevelsen blir att publiken ser en TV-dokumenterad 

radiosändning. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.23, 26) 

 

Ett avsnitt av programmet kommer att vara en halvtimme, med en programledare och 3 

gäster. Det kommer att finnas ett övergripande tema för varje program, men gästerna ska 

komma från olika bakgrunder och med olika insikter inom temat. Gästerna presenteras med 

inslag, som kort beskriver dem som personer med nyans av just detta programmets tema. En 

av gästerna är alltid en musikgäst som spelar egna låtar under sändningens gång. 

Programledaren intervjuar gästerna, som har olika infallsvinklar till temat. Gästerna 

intervjuas en efter en. Programledaren rundar av sändningen med avslutande ord, som på ett 

sätt sammanfattar vad som sagts under sändningens gång. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, 

s.23, 26) 

 

För att få ett format som detta att fungera även i radio kommer livemusik att vara en 

avgörande och återkommande programpunkt. Detta för att låta det som sägs sjunka in och ge 

publiken en chans att reflektera över diskussionen, då de inte har några rörliga bilder att 

tillgå för att förstärka känslan. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 
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Det kommer att sändas ut inslag i både radio och TV. Dessa inslag kommer ha samma längd 

och målsättningen är att ge samma upplevelse till publiken i de båda medierna.  

Rent visuellt kommer studion att se ut som en TV-studio. Scenografin kommer att vara 

enkel och stilren. Det kommer att finnas två spelplatser, en med programledare och gäst och 

en scen för artist och band. Fokus kommer att ligga på innehållet och musiken. (Magnusson, 

Svedjenäs, 2010, s.27-29) 

 

Ljussättningen på ”intervjuspelplatsen” kommer att vara enkel med fokus på rätt exponering. 

Beroende på stilen på artisten kommer ljussättningen, på scenen, att variera något vad det 

gäller färger. Placeringen av ljuset kommer att sättas på liknande sätt från program till 

program, för att skapa igenkänning. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 

 

Klippningen kommer att vara enkel och ärlig i intervjusituationer, med inslag av 

känningsbilder. Det kommer att jobbas med förgrund scenografi och ”den andra” personen, 

som inte pratar. Det kommer att vara en enkel grafik som är standardiserad till 

programserien. ”Niklasson synar” heter programmet och är ett pilotavsnitt av det skapade 

formatet. ”Niklasson Synar” är också denna rapports gestaltande del, med temat ”att leva 

med musik”. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 
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5.1  Körschema 

 

En sändning kommer i stora drag att vara uppbyggd enligt följande: 

Titel: Niklasson Synar – Att leva med musik 

Inspelningsplats: BlackBox 

Inspelningsdatum: 28-02-11 

Starttid: 19:00:00 

Version: 2.0 

 

 

Nr Form Ljud  Innehåll  Längd Startt id  

1 P1 Mx  Vinjett 

 

 

00:00:13 19:00:00  

2 Studio LIVE  Hej å välkommen 

 

 

00.00.30 19:00:13  

3 Studio Live  Påa inslag Malin B 00.00.10 19:00:43  

4 P1 Mx  INSLAG Malin B  00.00.31 19:00:53 

 

 

 

5 Studio Live  Intervju Malin B 

 

 

00.04.00 19:01:24  

6 Studio Live  Påa Ludvig/musik  00.00.14 19:05:24 
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Nr Form Ljud  Innehåll  Längd Startt id  

7 Studio Live  Musik ”together we are strong” 00.04.30 

 

 

19:05:38  

8 P1 Mx  INSLAG Ludvig 00.00.31 19:10:08 

 

 

 

9 Studio Live  Intervju Ludvig 00.04:00 19:10:39 

 

 

 

10 Studio Live  Påa Inslag Niklas 00.00.10 19:14:39 

 

 

 

11 P1 Mx  INSLAG Niklas B 

 

 

00.00:31 19:14:49  

12 Studio Live  Intervju Niklas 

 

OBS påa inbakad! 

00.04.00 19:15:20 

 

 

 

13 Studio Live  Musik ”Hartland”  

 

00:03:45 19:19:20 

 

 

 

14 Studio 

 

 

Live  Sammanfattning slutord 00:01:30 19:23:05  

15 Studio Live  

 

Tack till gäster 00.00.30 19:24:35 

 

 

 

16 Studio Live  Musik ”give me a drink” OBS 20 sek 

längre än norm.  

OBS tänk på eftertext 

00:03:55 19:25:05  

PGM SLUT: 

19:29:00 

(Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 
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5.2  Programkomponenter  

 

Vi har tidigare gjort en förstudie till vad som krävs för att tillfredsställa både en radiopublik 

och en TV-publik i en hybridsändning. I ”Två medier, ett format” kan man tydligt utläsa en 

rad komponenter som bör appliceras på ett hybridformat. Följande komponenter är således 

ett resultat av förstudiens undersökningar och analyser: 

 

• Musik-     Vi bedömer att den vitala länken mellan radio- 

och TV-publiken är musiken. För att få publiken, inom båda medierna, att känna sig 

delaktig krävs det att momenten under sändningen ger i stort sätt samma känsla 

oavsett vilken medial text publiken nyttjar. För att göra detta visuellt intressant tror 

vi på att använda oss av livemusik, då bildproduktionen tillgodoser tittarens behov. 

Enligt publikundersökningen vill radiopubliken höra musik när TV-publiken får ta 

del av något visuellt. På samma vis vill TV-publiken ha musik i någon form när 

radiolyssnarna får ta del av musik. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 

 

• Struktur-    Något av det viktigaste hos publiken bedömer vi 

vara en tydlig struktur. Om det var något som fick våra undersökningsgrupper att 

tappa intresset, så var det bristen på tydlighet. Detta var ett problem för framförallt 

radiolyssnarna, då de inte har en visuell bild att tillgå. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, 

s.27-29) 

 

• Tydliga roller-   När det blir oklart vem som leder ett program, 

eller när det uppstår oreda i ett program upplever publiken i vår undersökning att 

trovärdigheten sjunker. Ett sätt att kringgå detta problem är att från början ha tydliga 

roller i produktionen, så att publiken känner sig bekväm. (Magnusson, Svedjenäs, 

2010, s.27-29) 
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• Tema-     För att hålla ett intresse över tiden under en 

produktion tror vi på att hålla sig till ett övergripande tema för varje sändning. Om 

man ”blandar och ger” för mycket kan det lätt uppstå förvirring hos publiken och 

man riskerar att tappa trovärdighet. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 

 

• Studion-    I Rivstart, samt flertalet andra 

hybridproduktioner bygger uppställningen av studion på en radiostudio. Eftersom 

radiolyssnarna inte ser studion så ser vi snarare en möjlighet att bygga upp studion 

mer visuellt anpassad för TV. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 

 

• Interaktion och igenkänning- Enligt vår analys är en viktig del interaktionen 

med och för publiken. Det är viktigt för publiken att känna sig delaktig. Vi har också 

kommit fram till att det är viktigt för publiken att kunna relatera till karaktärer och 

situationer som presenteras i programmet. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 

 

• Konflikter-    För att spänningen ska hållas uppe krävs det 

konflikter. Med konflikter menar vi inte nödvändigtvis ”det goda mot det onda”, utan 

det kan även vara olika infallsvinklar gentemot ett ämne eller tema. En sändning 

behöver inte, som i filmens värld, ha en tydlig huvudkonflikt, utan kan ha flera 

delkonflikter inom samma ämne. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27-29) 
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6.0  Publikundersökning i teorin 

 

En publikundersökning handlar om att få respons på ett verk och på det sättet se vad 

publiken tycker om eller inte tycker om, samt vad som uppskattas eller inte uppskattas. Det 

kan handla om vilka intressegrupper som uppskattar verket. Det innebär med andra ord att 

specificera vad för sorts publik som gillar verket eller mediet. Publikstudien handlar i grund 

och botten om att publiken exponeras för en viss sorts media. Det kan vara allt ifrån en 

skulptur till en programformat. Det kan till och med vara en fotbollsmatch, det spelar 

egentligen inte någon roll vad det är för text, bara att det är något som en viss publik 

exponeras för.  (Berger, 1999, s.133-134) 

 

Publikstudier kan ses som ett sorts verktyg som används i kommersiella syften för att bättre 

kunna sälja in verk hos publiken och bättre kunna förstå vad publiken vill ha. Det görs inte 

sällan publikstudier på reklamfilmer. Det går att utföra en publikstudie för att sälja in och 

exponera fler människor gentemot ett verk, genom att analysera resultaten från 

publikstudien. Utifrån resultaten anpassas verket så att det passar den publik som sändaren 

vill nå ut till. Det handlar mycket om att förbättra sina verk med hjälp av publikstudier. 

Publikstudier genomförs inte bara i kommersiella syften. Ibland ligger fokus på upplevelsen 

av verkat snarare än verket själv, vad verket förmedlar till publiken. Många anser att det 

bedrivs medieforskning för att medierna påverkar oss. Publikstudier görs då därför att få 

reda på hur en specifik text påverkar en specifik publik.(Berger, 1999, s.133-134)  

 

En undersökning genomförd med kvalitativ metod fokuserar på helhetsskildring av det 

undersökta området. Med en kvalitativ metod ligger fokus på hur mottagaren tar till sig en 

viss text. Denna typ av metod lämpar sig bäst på undersökningsgrupper med få 

deltagare.(Elektronisk, 2010, Nationalencyklopedin,) 
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7.0  Metod 

 

Vi har genomfört en sändning av ett pilotavsnitt, till ett format, som vi har byggt i en 

förstudie till denna rapport. I ”Två medier, ett format” kom vi fram till ett antal komponenter 

som krävs för att kunna tillfredsställa en radio- och TV-publik i samma program. Dessa 

komponenter har vi använt oss av i byggandet av ”Niklasson Synar”. 

 

Vi har valt att genomföra en medieproduktionsundersökning på en sändning av ”Niklasson 

synar”. Urvalsgruppen består av personer som jobbar inom Radio och TV. Vi gjorde detta 

urval, då vi anser att dessa människor inte bara kan urskilja vad som är bra respektive dåligt 

med en produktion, utan också varför. Denna avgränsning leder dock till att en bestämd 

målgrupp skulle kunna ge ett annorlunda resultat. Vi lägger fokus på att ta reda på hur väl 

formen på programmet tillfredsställer publiken och inte innehållet. 

 

Då vi har valt att göra vår publikundersökning på branschfolk inom TV och radio väljer vi 

att hädanefter använda begreppet medieproduktionsundersökning istället för 

publikundersökning. 

 

Då vi studerar vid ”Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande” har vi god 

tillgång till personer som studerar och arbetar med Radio och TV. Vi har därför, slumpvis, 

valt ut personer inom och runt institutionen. Då denna indelning gjordes slumpvis föll det 

sig så att endast 25% av undersökningspersonerna var kvinnor. Under processens gång 

reflekterade vi inte över detta, då vi inte har valt någon genusrelaterad teori. Vi är medvetna 

om att resultatet kanske hade skilt sig något om vi hade haft en jämnare uppdelning mellan 

könen. 
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7.1  Medieproduktionsundersökning 

 

Vi har delat in gruppen i två undersökningsgrupper. Hälften fick lyssna på radiosändningen 

och hälften fick titta på TV-sändningen. Undersökningspersonerna har, en och en, fått 

lyssna/titta på produktionen. Detta upplägg har vi valt för att undersökningspersonerna inte 

ska påverkas av varandra. Därefter har de fått svara på frågor. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, då vi anser att vi skulle få en större insikt 

i hur publiken uppfattar och tolkar produktionerna. 

 

Genom denna undersökning bekräftar och/eller dementerar vi de komponenter som vi kom 

fram till i ”Två medier, ett format”. Vi anser att det är mycket viktigt att man försöker lyssna 

på vad publiken har att säga om programformatet. 

 

7.2  Arbetsprocessreflektioner 

 

Under inspelningen av ”Niklasson Synar – Att leva med musik” var vi begränsade till 

skolans utrustning. De olika rollerna(till exempel: fotografer, ljussättare och ljudtekniker) 

bestod av andra studenter på skolan. Med en större budget hade vi förmodligen lyckats 

uppnå en estetiskt snyggare produktion, samt en renare bildproduktion. 

 

Enligt den tidsplan vi satte upp, fanns det tid för ett genrep innan sändning och det var 

begränsad tid för repetition av kameraövergångar och dylikt innan sändning. I efterhand 

hade vi gärna haft mer tid för repetition. Vi upplever att det skulle ha genererat en bättre 

produktion, men för att det skulle fungera för samtliga involverade i produktionen fanns inte 

tid för detta. 

 

De tekniska begränsningarna upplever vi dock ha mindre betydelse, då vi i denna rapport 

främst har lagt fokus på huruvida formatet, för programmet, upplevs i Radio och TV. 
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8.0  Analys mediaproduktionsundersökning 

 

I analysen av medieproduktionsundersökningen utgår vi från uppställningen i 

resultatredovisningen av ”Två medier, ett format”, då det är den som ligger till grund för hur 

vi byggt formatet till ”Niklasson Synar”. 

 

8.1  Musik 

 

Enligt tidigare forskning menar vi att ”den vitala länken mellan radio- och TV-publiken är 

musiken”. TV-tittaren får en visuellt stimulerande upplevelse och för radiolyssnarna är 

musik alltid en viktig del för att låta övriga moment i sändningen att sjunka in. (Magnusson, 

Svedjenäs, 2010, s.23-24, 26) 

 

Hos svarsgruppen för Radio upplever samtliga att livemusiken var ett positivt segment i 

sändningen. Vi tolkar deras svar som att det känns naturligt med musiken. Precis som vår 

tidigare forskning, visar medieproduktionsundersökningen att musik i en radiosändning 

krävs för att låta lyssnare kunna ta in det som har sagts och vila sitt intag av information. 

(Bilaga 3, s.12) 

 

Svarsgruppen för TV var överlag positiva till livemusiken i sändningen och vi tolkar att 

majoriteten anser att det förstärker produktionen. En del av dem var dock mer skeptiska till 

antalet låtar som spelades och tyckte att det var för mycket musik för den sändningstid som 

programmet hade. Vissa delar av svarsgruppen ansåg också att musiken kunde ha placerats 

ut på ett annat sätt i sändningen. Generellt ser vi dock en positiv inställning till musiken som 

programpunkt hos samtliga undersökningspersoner.  

(Bilaga 4, s.12) 
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8.2  Struktur 

 

I ”Två medier, ett format” kom vi fram till att både radiolyssnarna och TV-tittarna behöver 

en klar struktur i programmet, dels för att kunna hänga med i sändningen och för att det inte 

ska kännas rörigt. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.27) 

 

För att produktionen ska bli mer radiovänlig upplever svarsgruppen att det hade behövts fler 

tydliga övergångar, i form av jinglar och andra typer av ”ljudbryt”, mellan de olika 

programpunkterna. Med jinglar och ”ljudbryt” menar vi ljudbilder i form av musik och/eller 

tal som mjukar upp övergångar mellan olika programpunkter. Radiolyssnarna vill bli 

adresserade om vad de lyssnar på under programmets gång. Vi tolkar undersökningen som 

att de i stora drag har lätt att följa det som sägs i intervjuerna och förstår vad som händer på 

varje programpunkt. (Bilaga 3 s.11) 

 

För TV-tittarna så tolkar vi att strukturen känns klar och tydlig och att programmet flyter på 

bra. Det finns delar av svarsgruppen som upplever att tempot kan höjas och att fler inslag 

skulle höja sändningen. (Bilaga 4 s.11) 

 

8.3  Roller 

 

För att publiken i Radio ska hänga med och inte tappa bort sig menar vi, i tidigare forskning, 

att det krävs att rollerna i sändningen är tydliga. Om olika aktörer pratar i mun på varandra 

tappar lyssnaren lätt bort sig och det krävs för mycket energi att ta in informationen som 

sänds ut. För TV-tittaren krävs det inte lika stor tydlighet, då publiken har en visuell bild till 

hjälp. Även där kan intresset dock tappas om det inte är tydligt vem som leder ett program 

och vad de olika aktörerna i en sändning har för roll. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.28) 
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Radiolyssnarna upplever att programledaren i ”Niklasson Synar” är tydlig och är medveten 

om lyssnaren. Vi upplever inte att svarsgruppen har problem att hänga med i vad som sägs. 

Den information som sänds ut i intervjuerna uppfattas av lyssnarna. Det uppfattas till och 

med, av en liten del av svarsgruppen, att programledaren stundtals blir något övertydlig. Vid 

ett tillfälle, där programledaren stakar sig, så använde hon uttryck som ”ja nu är jag i bild”. 

Detta förvirrade en liten del av svarsgruppen och uttryck som dessa anser vi att 

programledaren bör akta sig för. (Bilaga 3, s.9) 

 

Hos TV-publiken anser vi att programledarrollen är tydlig och att det inte var några problem 

att följa sändningen.(Bilaga 4, s.10) 

 

8.4  Tema 

 

För att en hybridsändning av karaktären ”Niklasson Synar” ska hålla intresset uppe för 

publiken krävs det ett tydligt tema. (Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.28) 

 

Utifrån medieproduktionsundersökningen kan vi konstatera att temat upplevs tydligt hos 

både TV- och radiopubliken. En del av undersökningspersonerna upplevde dock att det 

stundtals blev lite ytliga intervjuer och hade önskat att temat hade undersökts mer på 

djupet.(Bilaga 3, s.7)(Bilaga 4, s.7) 

 

8.5  Studio 

 

En punkt som stör många TV-tittare i en hybridsändning är studions uppbyggnad, då den är 

byggd som en radiostudio(till exempel Rivstart och Vakna med the Voice). Med en sådan 

uppbyggnad tappar programledare lätt kontakt med tittare och studion kan uppfattas tråkig. 

För radiolyssnaren spelar studions uppbyggnad ingen större roll då de inte ser den. 

(Magnusson, Svedjenäs, 2010, s.28) 
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I vår medieproduktionsundersökning ställde vi svarsgruppen för radio, frågan: Hur upplever 

du att studion är uppbyggd? Vi fick olika svar från samtliga undersökningspersoner, vilket 

vi anser bekräftar att studions uppbyggnad inte spelar någon roll för radiolyssnarna. 

(Bilaga 3, s.10) 

 

Svarsgruppen för TV har varierande åsikter om hur studion ser ut rent visuellt. Den 

generalisering som vi kan dra är att de fick en intim känsla och att studion uppfattas liten av 

vissa. (Bilaga 4, s.9) 

 

8.6  Formatet 

 

90 % av undersökningspersonerna i båda svarsgrupperna svar är att de tycker om formatet. 

(Bilaga 3, s.8)(Bilaga 4, s.8) 

 

Radiolyssnarna uppskattar livemusiken, som en stor bidragande faktor till varför de tycker 

om formatet. Generellt sett ser vi att de tycker om blandningen mellan musiken och 

intervjuerna. (Bilaga 3, s.8) 

 

TV-tittarna känner att det är en avslappnad stämning och att intresset generellt hålls uppe 

över tiden. (Bilaga 4, s.8) 

 

8.7  Kombinera Radio och TV 

 

Vi tolkar att svarsgruppen för radio är positiva till den typ av hybridsändning som 

”Niklasson Synar” är. Problem som ändå uppfattas är att tempot ofta är olika i 

radiosändningar och TV-sändningar och att det då kan vara svårt att hitta en bra balans. 

Generellt sett så tycker de att vi har lyckats bra med tempot i ”Niklasson Synar”  

(Bilaga 3, s13) 
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Tv-publiken uppfattar att det fungerar bra i den typen av format som ”Niklasson Synar” är. 

De anser att det krävs att programmet från början produceras för båda medierna, för att det 

ska fungera. (Bilaga 4, s.14) 

 

9.0  Diskussion/Resultat 

 

Vi kan konstatera att det format som vi har byggt i stor mån tillfredsställer publiken i båda 

medierna. Radio och TV producerar traditionellt sett program på mycket olika sätt, så den 

största utmaningen blir att kompromissa på ett sätt som gör att publiken inte känner sig 

åsidosatt i något av medierna. Följer man de byggstenar som vi har tagit fram, när man 

bygger ett talkshowhybridformat, har man kommit en bra bit på vägen. 

 

Musik har vi hittat som den gemensamma länken till att föra ihop de båda medierna. Under 

produktionen använde vi oss av livemusik vilket, enligt våra analyser, uppskattades av båda 

svarsgrupperna. Ett problem som uppstod var att delar av svarsgruppen för TV-sändningen 

ansåg att det var för många låtar, eller att de kom för tätt inpå varandra. Vi drar slutsatsen 

att, när det används musik i en produktion av denna karaktär, måste formatet vara byggt så 

att musikdelarna kommer in med större mellanrum än vad de gjorde i ”Niklasson Synar”. 

 

Precis som musiken är en vital del för att radiolyssnarna ska ha tid att ta in information, så 

krävs det också tydliga övergångar mellan de olika segmenten i sändningen. 

Undersökningspersonerna saknade jinglar och ljudbryt, för att leda dem vidare. En lösning, 

som vi ser på detta, är att när en jingel spelas upp i radio så spelas en bumper upp i TV, där 

ljudbilden är likadan i de båda medierna. På så sätt bryts inte formen. 

 

Vi upplever att vissa delar av svarsgrupperna stundtals hade problem med att tempot inte var 

tillräckligt högt. Då detta upplevdes hos personer i båda svarsgrupperna anser vi att det inte 

finns något problem med att höja tempot. 
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I ”Två medier, ett format” kom vi fram till att det är viktigt att rollerna i en hybridproduktion 

är tydliga. Detta för att inte publiken ska bli förvirrad eller tappa intresse. I analysen av 

”Niklasson Synar” kan vi konstatera att tydligheten om vem som gör vad och när, hjälpte 

publiken att hänga med och känna en tydlig struktur. 

 

En annan del som gör att strukturen blir följsam är att ha ett tydligt tema för varje sändning. 

I ”Niklasson Synar” var temat ”Att leva med musik”. En stor majoritet uppfattade temat som 

tydligt. 

 

I byggandet av studion frångick vi den ”traditionella” uppställningen för studioproduktioner 

av hybridsändningar. Med traditionella, menar vi produktioner som ”Vakna med the Voice”, 

”Rivstart” och ”Lantz i P3”, där produktionerna bygger på en avfilmad radiostudio. Vi 

byggde studion för att visuellt gynna tittarna, då radiopubliken inte vet eller bryr sig om hur 

studion ser ut. Enligt våra undersökningar så uppfattades studion helt olika av 

svarspersonerna för radiosändningen. Detta tolkar vi som att studions uppbyggnad inte 

spelar någon roll för dem. 

 

90% av undersökningspersonerna i båda svarsgrupperna svarade att de tyckte om 

programformatet. Där var livemusiken en stor bidragande faktor, samt blandningen mellan 

just musiken och intervjuerna. 

 

Vi anser att denna rapport bekräftar att det ”Går att tillfredsställa en radio- och TV-publik 

med samma talkshowprogram”, om formatet byggs enligt den modell som vi har tagit fram 

och använt oss av. Vi är dock medvetna om att denna slutsats har dragits utifrån våra 

analyser och undersökningar och att ytterligare undersökningar kan behövas för att definitivt 

säkerställa denna modell. 
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1.0  Enkäten 

 

Medieproduktionsundersökning: Niklasson Synar – Att leva med 

musik 
 

1. Kön: 

 

Man  Kvinna 

 

2. Ålder:_______ 

 

3. Yrkesinriktning 

 

 TV  Radio  Ljudteknik  Annat______________ 

 

4. Vilken typ av genre tilltalar dig mest inom radio? 

 

Humor  Nyheter Kultur   Sport  Musik 

 

Annan genre:_________________ 

 

 

5. Hur ofta lyssnar du på radio?(Anges timmar per vecka) 

0-2   3-6  Fler än 6    

 

6. Vilken radiokanal lyssnar du på mest? 

 

Svar:_____________________________   

 

 

7. Tycker  du om programformatet? 

 

 Ja                   Nej                   Vet inte 

 

Varför? _______________________________________________________ 
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8. Upplever du att programledaren har kontakt med dig som lyssnare? 

 

Ja               Nej 

 

Varför?_______________________________________________________ 

 

9. Hur upplever du att studion är uppbyggd? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

10. Saknas det något för att programmet ska vara mer Radio-vänligt? 

 

Ja               Nej                    Vet inte 

 

 Om ”Ja” varför?________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 

11. Hur upplever du livemusiken som ett element i sändningen? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 
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12. Känner du att programmets tema är tydligt? 

 

 Ja               Nej 

 

 (om ”Nej”, varför?)_____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 

13. Vad tycker du om att kombinera TV och radio med samma sändning? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

  

 _____________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Daniel Magnusson 

Gustaf Svedjenäs



GUSTAF SVEDJENÄS  TVÅ MEDIER, ETT FORMAT  

DANIEL MAGNUSSON  ”NIKLASSON SYNAR” 

RADIOPRODUKTION I NYA MEDIER   

TV-PRODUKTION I NYA MEDIER  BILAGA 3 

 

INSTITUTIONEN FÖR KONST 

KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, LTU 

 

 

 - 6 - 

2.0  Sammanställning 

 

  Fråga Svar Antal 

1 Kön Man 8 

   Kvinna 2 

       

       

2 Ålder Genomsnitt 23,4 år 

       

       

3 Yrkesinriktning TV 4 

   Radio 4 

   Ljudteknik 2 

   Annat   

       

       

4 Vilken typ av genre tilltalar dig mest inom radio? Humor 4 

   Nyheter   

   Kultur 2 

   Sport   

   Musik 2 

   Nyheter/Kultur 1 

   Humor/Musik 1 

       

       

5 Hur ofta lyssnar du på radio?(Anges i timmar per vecka) 0 – 2 7 

    3 – 6 1 

   Fler än 6 2 

       

       

6 Vilken radiokanal lyssnar du på mest? Pite FM 1 

   P1 1 

   Bandit rock/P3 1 

   P3 5 

   Rix FM 1 

   P3/Pite FM 1 

       

       

7 Tycker du om programformatet? Ja 10 

   Nej   

   Vet inte   
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8 Upplever du att programledaren har kontakt med dig som lyssnare? Ja 7 

   Nej 3 

       

       

9 Hur upplever du att studion är byggd?     

       

       

10 Saknas det något för att programet ska vara mer radiovänligt? Ja 4 

   Nej 4 

   Vet inte 2 

       

  
 
     

11 Hur upplever du livemusiken som ett element i sändningen?     

       

       

12 Känner du att programets tema är tydligt? Ja 10 

   Nej   

       

       

13 
Vad tycker du om att kombinera TV och radio med samma 
sändning?     
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3.0  Svar fråga 7 

 

Tycker du om programformatet? 

 

Om Ja, varför? 

 

 ”Gillar generellt musikprogram m. Intervjuer och livemusik.”(Ljudteknik) 

 ”Funkar bra med intervjuer + Livemusik. Gillar artist/gäst presentationerna.”(Radio) 

 ”Livemusik är riktigt nice i studio”(TV) 

 ”Livemusik och väldigt intressant gäster. Dock kan det bli svårt med livemusik om musik 

inte är temat men då kanske det blir annat kul!”(TV) 

 ”Lättlyssnat & intressant för den som är intresserad”(Radio) 

 ”Intressant med intervjuer och livemusik”(Ljudteknik) 

 ”Jag vet inte helt vad själva programmet skulle handla om annars men jag gillar hur lagom 

mycket prat varvas med livemusik från någon som är där. Intressant ämne också snyggt med 

presentationerna av gästerna. Hade känts segt utan dem.”(Radio) 

 ”Underhållande och man vill fortsätta lyssna”(Radio) 

 ”Intressant och lagom långa intervjuer”(TV) 

 ”Bra känsla av musik & artister. Lite långa & ytliga intervjuer”(Radio) 
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4.0  Svar fråga 8 

 

Upplever du att programledaren har kontakt med dig som lyssnare? 

 

Om Ja, varför? 

 

 ”Känns engagerad och medveten/mån om lyssnare” (Ljudteknik) 

 ”Eller nej, i och med att programmet är byggt på intervjuer med gästerna så känner jag mig 

inte delaktig. Men det gör jag aldrig när jag lyssnar på radio, så det är nog en mer generell 

åsikt jag har.”(TV) 

 ”Stundtals, men ibland brast det som ”kolla papprerna””(TV) 

 ”Det lät som ett radioprogram”(Radio) 

 ”Känns som att programledaren är medveten om lyssnaren”(Ljudteknik) 

 ”Hon fångar min uppmärksamhet” (Radio) 

 ”Även fast hon blir lite övertydlig på vissa bitar känner jag att programmet är inriktat mot 

mig.”(TV) 

 

 

Om Nej, varför? 

 

 ”För att hon nämner att, sådär är jag i bild. Närvaron som finns i radion saknas lite”(Radio) 

 ”Hon talar inte direkt till mig som lyssnare. Jag känner mig aldrig direkt tilltalad, att det är 

MIG hon pratar med. Men jag hänger med, hon förklarar saker för mig som jag inte 

vet.”(Radio) 

 ”Saknade att höra vad jag lyssnade på. Kan ha helt fel men hörde bara ”Niklasson synar” en 

gång.”(Radio) 
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5.0  Svar fråga 9 

 

Hur upplever du att studion är uppbyggd? 

 

 

 ”Soffa m. Programledare + gäster, scen vid sidan om.”(Ljudteknik) 

 ”Som ett vardagsrum”(Radio) 

 ”Som en vanlig radiostudio av lite större karaktär med tanke på bandet”(TV) 

 ”Jag har känslan av en scen, och själva radiohörnan är ”green room” brevid.”(TV) 

 ”Det lät som ett TV program, en stor studio, inte lika nära som radio brukar vara men det 

gjorde inte så mycket”(Radio) 

 ”Livemusik i rummet bredvid, PGM – ledare och intervjuande sitter med hela 

programmet”(Ljudteknik) 

 ”Ganska litet. Låter som att programledaren och hennes gäst sitter i en liten soffa, och inte 

så långt därifrån står bandet är känslan jag får. Kala väggar tror jag, inte så mycket mjukt 

som fångar upp akustiken eller hur man ska säga.”(Radio) 

 ”Som radiostudiosarna här på skolan (?)”(Radio) 

 ”Vet inte riktigt vad jag ska svara här. Känns mysig. Programledaren känns nära 

varandra.”(TV) 

 ”Har en bild av soffa & scen, men beror nog på att jag i förväg visste att det var också var 

TV”(Radio) 
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6.0  Svar fråga 10 

 

Saknas det något för att programmet ska vara mer radiovänligt? 

 

Om Ja, varför? 

 

 ”Saknar ”break” mellan inslag och övergångar (som t.ex. jinglar) vilket är väldigt vanligt 

inom radio.”(Ljudteknik) 

 ”Framförallt i löpet, där det inte kommer något annat ljud efter. Tid för att ”tänka”, som 

finns i radio saknas. Saknar ljudloggor eller liknande.”(Radio) 

 ”Att adressera lyssnaren å så där… Förklara och beskriva vad som hördes och syns. Men de 

var inget som jag direkt saknade i det här programmet.”(TV) 

 ”Bara att få höra en signatur eller veta vad man lyssnar hade hjälpt. Kanske också lite 

rappare. Gick lite långsamt”(Radio) 
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7.0  Svar fråga 11 

 

Hur upplever du livemusiken som ett element i sändningen? 

 

 

 ”Bra, gillar livemusik i radio. Känns ”naturlig”.”(Ljudteknik) 

 ”Livemusiken fungerar bra, proffsigt!”(Radio) 

 ”Mycket bra. Personligen tycket jag det är asnice”(TV) 

 ”Jättebra! Älskar dessutom första låten, men det blev mer levande. Jag kände mig engagerad 

trots det var musik.”(TV) 

 ”Bra, man ville ju höra hur dem lät sen var det ju uppiggande”( Radio) 

 ”Livemusiken känns naturlig i sammanhanget.”(Ljudteknik) 

 ”Effektiv, närvarande och kul. Särskilt om man också alltid kommer att intervjua någon i 

bandet. Den ger också en bra paus i pratet. ”(Radio) 

 ”Bra. Och det var bra spelat för att vara live”(Radio) 

 ”Den känns stabil. Den kommer in bra mellan intervjuerna så man hinner smälta det som 

sagts. Sen är det uppiggande med livemusik”(TV) 

 ”Trevligt & bra. Fortsätt.”(Radio) 
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8.0  Svar fråga 13 

 

Vad tycker du om att kombinera TV och radio med samma sändning? 

 

 

 ”Förvånansvärt bra! Gillar konceptet och utförandet.”(Ljudteknik) 

 ”Fungerar bra, men känns som att sändningen är mer TV-anpassad. Märks på tempot i tal & 

intervjuer. ”(Radio) 

 ”Det känns som att man får kompromissa lite när det gäller dialog, inte adressera varken 

”lyssnare” eller ”tittare”, men det är ju definitivt ett gångbart koncept när det gäller 

programuppbyggnad.”(TV) 

 ”Tycker definitivt att det är en intressant och rolig idé. I webbform. Aldrig på det digitala 

TV-nätet.”(TV) 

 ”Det verkar funka bra om man kombinerar det på detta sätt”(Radio) 

 ”Jag tycker det fungerar bra, det brukar dock vara snabbar flyt i radio mot TV då man måste 

hålla ett högre tampo när det inte finns nån bild i radio.”(Ljudteknik) 

 ”Funkar det så kul! Dock kräver det väldigt mycket mer av särskilt programledaren. Det här 

konceptet tror jag funkar för det, åtminstone om alltid musiken kommer vara med, annars 

blir det för tungt. ”(Radio) 

 ”Jag tycker att det är bra. Ifall man nu inte skulle ha tex en TV hemma kan man följa det på 

radio”(Radio) 

 ”Skulle vara grymt. Jag är ingen radiomänniska men jag känner att jag gärna höra skulle 

höra mer av detta. Känns även som att det skulle passa i ett tvformat.”(TV) 

 ”Bra idé. Men varför?”(Radio) 
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1.0  Enkäten 

 

Medieproduktionsundersökning: Niklasson Synar – Att leva med 

musik 
 

1. Kön: 

 

Man  Kvinna 

 

2. Ålder:_______ 

 

3. Yrkesinriktning 

 

 TV  Radio  Ljudteknik  Annat______________ 

 

4. Vilken typ av genre tilltalar dig mest inom TV? 

 

Humor  Nyheter Kultur   Sport  Musik 

 

Annan genre:_________________ 

 

 

5. Hur ofta tittar du på TV?(Anges timmar per vecka) 

0-2   3-6  Fler än 6    

 

6. Vilken TV-kanal tittar du på mest? 

 

 Svar:_____________________________ 

 

 

7. Tycker  du om programformatet? 

 

 Ja                   Nej                   Vet inte 

 

Varför? _______________________________________________________ 
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8. Vad tycker du om studions uppbyggnad? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

9. Upplever du att programledaren har kontakt med dig som tittare? 

 

Ja               Nej 

 

Varför?_______________________________________________________ 

 

10. Saknas det något för att programmet ska vara mer TV-vänligt? 

 

Ja               Nej                    Vet inte 

 

 Om ”Ja” varför?________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 

11. Hur upplever du livemusiken som ett element i sändningen? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 
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12. Känner du att programmets tema är tydligt? 

 

 Ja               Nej 

 

 (om ”Nej”, varför?)_____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 

13. Vad tycker du om att kombinera TV och radio med samma sändning? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

  

 _____________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Daniel Magnusson 

Gustaf Svedjenäs
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2.0  Sammanställning 

 

  Fråga Svar Antal 

1 Kön Man 7 

   Kvinna 3 

       

       

2 Ålder Genomsnitt 23,9 år 

       

       

3 Yrkesinriktning TV 3 

   Radio 4 

   Ljudteknik 2 

   Annat   

   Copy/Reklam 1 

       

4 Vilken typ av genre tilltalar dig mest inom TV? Humor 3 

   Nyheter   

   Kultur   

   Sport 1 

   Musik   

   Kultur/Sport/Musik 1 

   Humor/Sport 1 

   Drama 1 

   Tävlingsprogram 1 

    Musik/Kultur/Humor 1 

   Nyheter/Kultur 1 

       

       

5 Hur ofta tittar du på TV?(Anges i timmar per vecka) 0 – 2   

    3 – 6 5 

   Fler än 6 5 

       

       

6 Vilken TV-kanal tittar du mest på? SVT/Viasat Fotboll 1 

   TV6 2 

   SVT 1 4 

   SVT 1 

   TV4/SVT 1 

   Ingen 1 
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7 Tycker du om programformatet? Ja 8 

   Nej 1 

   Vet inte 1 

       

       

8 Vad tycker du om studions uppbyggnad?     

       

       

       

9 Upplever du att programledaren har kontakt med dig som tittare? Ja 9 

   Nej 1 

       

       

10 Saknas det något för att programet ska vara mer TV-vänligt? Ja 8 

   Nej 1 

   Vet inte 1 

       

       

11 Hur upplever du livemusiken som ett element i sändningen?     

       

       

12 Känner du att programets tema är tydligt? Ja 8 

   Nej 2 

       

       

13 
Vad tycker du om att kombinera TV och radio med samma 
sändning?     
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3.0  Svar fråga 7 

 

Tycker du om programformatet? 

 

 

Om Ja, varför? 

 

 ”Avslappnat, blandning av intervju och musik det känns relevant”(Ljudteknik) 

 ”Det höll intresset upp. Mkt plats för innehållet. Ärligt”(Ljudteknik) 

 ”Jag brukar gilla den här typen av program”(Radio) 

 ”Bra blandning av musik och intervju.”(TV) 

 ”I vanlig fall tycker jag ej om formatet men ni har lyckats få mig intresserad då TV delen får 

lika stor ”plats” i produktionen som radio.”(TV) 

 ”Trevligt och avslappnat.”(TV) 

 ”Gillar idén med ett ”café-program” för yngre. Saknar dock ett bredare innehåll kanske svårt 

att hinna med på 30 minuter?”(Copy/reklam) 

 ”Underhållande.”(Radio) 

 

 

 

Om Nej, varför? 

 

 ”Vet inte riktigt när jag skulle sett detta. Skala bort två låtar. Saknar mer reportage och andra 

moment i programmet”(Radio) 

 

 

 

Om Vet inte, varför? 

 

 ”Av och till blir det styltit och opersonligt. Lite knäppt ljus och tråkiga traditionella 

formuleringar. Jag blir uttråkad…”(Radio) 
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4.0  Svar fråga 8 

 

Vad tycker du om studions uppbyggnad? 

 

 

 ”Bra! Ger bra bilder och är inte tråkig. Dock skulle mer konsert ljus lyft 

inramningen.”(Ljudteknik) 

 ”Ok. Lite ”dammig salong i paris” med allt det röda, både i skjortan och bakgrunden. Ger en 

viss värme, men lite mkt kanske. Aningen omodernt (?!)”(Radio) 

 ”Liten. Kändes som att bandet stod i farstun, precis bakom Malin.”(Ljudteknik) 

 ”Man får intrycket av att det är lite trångt”(Radio) 

 ”Mörk. Känns ganska klassisk eftermiddagsunderhåll. I stil med gokväll fast 

mindre.”(Radio) 

 ”Det kändes som att studion var en musikscen där programledare med gäster bara satt med 

på ett hörn.”(TV) 

 ”I det stora hela tycker jag att det är bra. Stör mig dock lite på hyllan med gitarrerna som 

man ser bakom Malin.”(TV) 

 ”Det kändes lite som att man kollade på ett avsnitt av ”go kväll”, mycket snyggt. Dock så 

kände det konstigt när bilden låg på gästen då bakgrunden var väldigt olik resten av 

studion.”(TV) 

 ”Enkel & snygg – inget som tar fokus från programledare & gäster- en fundering dock 

måste man sitta i ”vanliga” stolar? Varför inte hitta på något nytt?”(Copy/reklam) 

 ”Bra, iögonfallande, men tar ej uppmärksamhet från de medverkande.”(Radio) 
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5.0  Svar fråga 9 

 

Upplever du att programledaren har kontakt med dig som tittare? 

 

Om Ja, varför? 

 

 

 ”Ögonkontakt och karismatisk”(Ljudteknik) 

 ”Hon pratade som om någon lyssnade, (försökte) titta i kameran när hon pratade till 

tittarna.”(Ljudteknik) 

 ”Oftast. Under framförallt första intervjun tappar jag.”(Radio) 

 ”Till en början tyckte jag inte det. Hon var fokuserad på gästerna och att hålla koll på manus 

och frågor. Sen på slutet gjorde hon/ni en sammanfattning a lá radio verkligen kolla in i 

kameran men programmet var lite kort för det”(Radio) 

 ”Det talades väldigt mycket direkt till tittaren”(TV) 

 ”Hon tittar in i kameran och pratar till oss tittare då hon presenter saker. Hon behöver dock 

bli mer van kameran för att det ska bli ”fläckfritt”. ”(TV) 

 ”Hon kändes avslappnad och kunnig.”(TV) 

 ”Trots lite tekniska missar har man hela tiden kontakt.”(Copy/reklam) 

 ”Närvaro”(Radio) 

 

 

Om Nej, varför? 

 

 

 ”Lyckades inte helt att få mig intresserad av ämnet. Frågorna blir långa och ”dubbla”, jag 

blir osäker som tittare och känner inte att pgm – ledaren tar mig i handen och talar till 

mig.”(Radio) 
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6.0  Svar fråga 10 

 

Saknas det något för att programmet ska vara mer TV-vänligt? 

 

Om Ja, varför? 

 

 

 ”Eller kanske inte. För att det ska bli mer TV – väniligt, men jag skulle uppskatta ett högra 

tempo på första halvan fram till N.Berg. ”(Ljudteknik) 

 ”Snabbare tempo. Artisterna som gäster spela/är ganska torra & svåra, de kommer inte igång 

och alla intervjuer avslutas med ”tack så mycket, lycka till”. Inget överraskande. ”(Radio) 

 ”Grafik med namn på gäster & låtar. Ljus som ändrade sig under låtar/mellan musik och 

intervju hade gjort programmet mer levande. Studion hade känts större. Fler rörliga bilder, 

kameraåkningar!”(Ljudteknik) 

 ”Försök få in tittaren under intervjuerna på ett bättre sätt. Känns lite stängt.”(Radio) 

 ”Reportage av alla dess slag. Möjligtvis en sidekick. Fler moment. Vet ej rikigt vilken 

kontext detta är. Är det ett musikprogram?”(Radio) 

 ”Ett så pass långt program utan inslag av annan karaktär av det som var kändes tidvis 

utdraget”(TV) 

 ”Man kan alltid hitta något men det är mest finslippning på vissa smådetaljer som jag ser det 

just nu. Man märker t ex vid vissa tillfällen att Malin har en liten ovana (eller vad man ska 

säga) när det gäller kameror”(TV) 

 ”Ett längre program vore mer tacksamt, kändes inte som allt ”hanns” med på en 

halvtimme.”(Radio) 
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7.0  Svar fråga 11 

 

Hur upplever du livemusiken som ett element i sändningen? 

 

 

 ”Bra! Livar upp och känns relevant”(Ljudteknik) 

 ”Mycket behagligt. Kanske vore bättre att låta dem köra 1 låt och sedan 2 på raken blir lite 

tjatigt att ”kasta tillbaka bollen” till scenen”(Radio) 

 ”Bra avbrott mellan intervjuerna! Bra kontrast, ger mer flow i programmet.”(Ljudteknik) 

 ”Jävligt bra. Blev lite mycket med två låtar så tätt inpå varandra på slutet.”(Radio) 

 ”Två gånger för mycket. Jag tycker livemusik har svårt i TV. Tex på spåret som har två låtar 

på en timme. Det är bristningsgränsen. Små vinjetter och övrigt hade varit 

välkommet.”(Radio) 

 ”Känns som nämnt vid punkt 8 som det som låg i fokus i sändningen i ställer för att vara en 

del i det”(TV)  

 ”Livemusik är alltid trevligt och det passar i både radio och TV. Så jag tycker att det stärker 

programmet + eftersom man kan få ett avbrott från att ta in information.”(TV) 

 ”Bra. Jag gillar när man har livemusik i ett TV-program då det blir ett skönt avbrott och man 

kan reflektera över vad som sagts.”(TV) 

 ”Perfekt, dock väl mycket med tre låtar. Två hade räckt”(Copy/reklam) 

 ”Mycket bra, tycker det är ett element som bär finnas med även om temat inte är just 

musik.”(Radio) 
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8.0  Svar fråga 12 

 

Känner du att programmets tema är tydligt? 

 

Om Nej, varför? 

 

 

 ”Det är musik, ja. Men musik är ett så otroligt stort ämne. Kanske att man skulle börjat med 

att Art – directorn & utgå därifrån med de andra artisterna. Jag tappar bort mig mellan 

varven. Är temat att prata om hur nya artister ska slå igenom? Varför inte ha ett samtal med 

alla gäster samtidigt? Intervjuerna blir emellanåt tråkiga, oväsentliga och…ointressanta. 

Aningen spretigt”(Radio) 

 ”Temat gicks ifrån lite i slutet, blev lite för abstrakt och ”önskedrömmande”(framtidssnack, 

mycket ”om”)”(Ljudteknik) 
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9.0  Svar fråga 13 

 

Vad tycker du om att kombinera TV och radio med samma sändning? 

 

 

 ”Vet inte eftersom man inte märkte av att det var en radiosändning.( I detta fall) Annars 

tycker jag att det kan vara problematiskt på grund av de olika krav som medierna 

har.”(Ljudteknik) 

 ”Visste inte att det var både för radio & TV…”(Radio) 

 ”Det fungerar jättebra med musik, t.ex. en konsert, fungerar även bra med intervjuer som i 

detta fall där programledaren är producerad/regisserad för det. Krävs att det är 

samproducerat från första början!”(Ljudteknik) 

 ”Då tror jag att det är ännu viktigare att fånga upp lyssnarens uppmärksamhet genom att 

prata mer direkt ut. Men visst det skulle funka. ”(Radio) 

 ”Jag gillar ju all utveckling och innovation i mediavärlden. Ni har gjort det lite snyggare än 

vad jag har sett tidigare. Antingen kameror i en radiostudio eller referera till en 

gala.”(Radio) 

 ”Jag tycker det fungerar delvis. Hur som försvinner delar av traditionellt(TV)innehåll då allt 

ska vara anpassat för TV & radio.”(TV) 

 ”Så länge man gör både TV-sändningen och radio seriöst så tycker jag att det är bra. Då man 

kan nå ut till fler tittare/lyssnare på detta sätt.”(TV) 

 ”Jag gillar det och det känns som att det kommer mer och mer.”(TV) 

 ”Gillar idén & formatet är perfekt”(Copy/reklam) 

 ”Tror detta format lämpar sig bättre för TV, personernas karaktär + livespelningen fungerar 

bättre om det ”syns”. ”(Radio) 


