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Sammanfattning 
Tv och radio behöver ständigt utvecklas och hitta nya vägar att producera program på. I denna 

uppsats tas just ett sådant förslag fram på hur en utveckling skulle kunna se ut. Så kallade 

”dubbelsända” program, att sända samma innehåll i två format samtidigt finns idag i en liten 

skara. Framförallt handlar det då om direktsända musiktävlingar eller olika morgonshower, men 

det har inte tidigare producerats någon talkshow där formatet för tv och radio är detsamma. Den 

här rapporten utgår från en talkshow framtagen för detta koncept där samma innehåll, 

programledare och ljud sänds i två format. Fokus ligger på att undersöka programledarrollen som 

i ett sådant program har en stor roll.  

Hur kan både tittare och lyssnaren involveras så att de känner sig delaktiga och förstår 

innehållet?  

Hur mycket beskrivande bilder ska man ge och är det ens möjligt att kunna förmedla samma 

budskap till två publiker med olika förutsättningar?  

Utifrån Niklasson synar, ett program på 30 minuter genomfördes en publikundersökning där tio 

stycken personer fick svara och utvärdera vad som fungerar och inte.  

Är det möjligt att som programledare nå ut till både tittaren och lyssnaren? 

 

Rapporten visar på att det finns tydliga krav hos både tittaren och lyssnaren för att förstå 

innehållet och formatet. Programledaren måste dels visa en förståelse för både den som tittar 

samt den som lyssnar, inte förtydliga något men samtidigt föra det förstått. Det handlar även om 

att hitta ett språktempo som gör det bekvämt för båda mediernas publik samt att beskriva 

omgivningar och gäster utan att knäppa tittaren på näsan. 
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1. Presentation 
1.1 Inledning 

”- Egentligen undrar jag om inte tv-producenterna borde headhunta sina 
programledare på flygplan. Att vara programledare kräver ungefär samma saker 

som att vara flygvärdinna. Man ska hålla gästerna på gott humör, fjäska lite, lirka 
lite, säga åt dem som bråkar och le även när man störtar.”  

Citat av Eva Beckman ur boken ”Att göra tv-program” på sida 11. 

Det finns hos mig ett stort intresse kring programledarrollen inom radio och tv och jag ser även 

ett behov att utveckla denna roll och dess innebörd. Jag anser att Eva Beckman genom citatet här 

ovan beskriver programledaren inom tv på ett mycket bra vis.  

Hur skulle det fungera att sända en talkshow i både radio och tv samtidigt? Vad skulle krävas av 

en programledare? Skulle det finnas ett behov och ett intresse för ett sådant ”dubbelsänt” 

program? Med en ”dubbelsändning”, som jag valt att kalla det menar jag radio och tv-program 

som samtidigt sänds i respektive medie med samma innehåll. Alltså, där en programledare riktar 

sig till både den som lyssnar och den som tittar. Materialet går ut i både tv-rutan och 

radioapparaten samtidigt. 

Idag visas flera radioshower även i tv, som till exempel P3s årliga musikgala P3 Guld sänds både 

i radio och tv (http://sv.wikipedia.org/wiki/P3_Guldgalan 2011-05-17). Så formatet i ett brett 

perspektiv är inte särskilt unikt, men det produceras idag inga renodlade talkshows i ett format 

som passar både tv och radio. Hur skulle det fungera? Skulle publiken kunna uppfatta om en 

programledare riktar sig både till den som tittar och den som lyssnar? 

Talkshow, eller som på svenska kallas för ”pratshow” är ett tv-program i serieform där 

programledarens samtal och intervjuer står i fokus. Programformen startade i radio men 

renodlades och utvecklades i TV. Oftast så förknippas programledaren med programmet och får 

med anledning till det även ofta ge namn åt det. Den här typen av programformat har med tiden 

ökat då det är förhållandevis låga produktionskostnader. Exempel på kända talkshows genom 

tiderna är Hylands Hörna, Oprah Winfrey samt Sen kväll med Luuk. 

(http://www.ne.se/lang/pratshow, 2011-05-17) 
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1.2 Bakgrund 

När funderingarna kring hur examensarbetet skulle ta sin form startade var mina tankar att 

producera ett kulturprogram utifrån de förutsättningar jag skapat mig utifrån min B-uppsats 

Kulturjournalistik: public service eller både och? (Niklasson, 2010). I denna uppsats fick jag en 

hel del handfasta tips från Johanna Koljonen (J.K) och Malin Jacobson Båth (M.J.B) som jag 

intervjuade angående programledarrollen. Dessa tips hade jag som mål att som sagt skapa en 

produktion utifrån, men riktigt så blev inte fallet.  

Studenterna Daniel Magnusson (D.M) och Gustaf Svedjenäs (G.S) kontaktade mig i början av 

2011 med anledning till ett program de tillsammans skulle producera som underlag till deras 

examensarbete. De frågade mig om jag ville vara programledare för en talkshow som skulle 

dubbelsändas i tv och radio. Alltså att använda samma material till båda medierna. I samband 

med att vi samtalade om deras idé så nämnde de även att jag skulle, om jag ville kunna använda 

materialet till min egen uppsats. Jag svarade ja på erbjudandet att vara programledare men valde 

att inte fatta ett beslut angående att använda materialet till min uppsats. Efter att ha vägt för och 

nackdelarna med att gå på min ursprungsidé kring att producera kulturprogrammet jag drömt om  

eller att faktiskt utgå från ett program jag kunde få samproducera med två stycken andra 

studenter så strök jag drömmen om kulturprogrammet efter ett antal tips och valde att tacksamt ta 

emot det erbjudandet D. M och G. S gett mig.  

Det fanns trots den ändring jag valde att göra när det gällde produktion fortfarande en tydlig 

koppling till mitt b-arbete. Fortfarande gick det att utgå och applicera det resultat från 

intervjuerna med M.J.B och J.K på min roll som programledare i den kommande talkshowen. I 

min intervju med M.J.B år 2010 så berättade hon att programmet Kulturnyheternas syn kring hur 

de ska tala grundar sig i att alla tittare ska känna sig inbjudna. På samma gång som det ska vara 

möjligt så får inte programmet bli slätstruket och det är där som det blir en svår gränsdragning. 

För att läsa mer kring förstudien inför denna rapport hänvisar jag till uppsatsen 

Kulturjournalistik: public service eller både och? (Niklasson, 2010). 

Det blev en bra ingångsvinkel för examensarbetet och en nyfikenhet väcktes kring om det är 

möjligt att två skilda format kan ”välkomna” tittaren eller lyssnaren genom att använda samma 

material, samtidigt.  
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Helen Andersson skriver i sin avhandling TV:s nyhetsprogram som interaktion (Andersson, 

2002) om programledarrollen som nyhetsuppläsare i tv. På sida 61 skriver hon bland annat om 

ansvaret som finns hos nyhetsuppläsaren när det gäller meddelandets fonologiska1 och fonetiska2 

form och att hon eller han genom det kan både medvetet och omedvetet påverka hur nyheten ska 

bli presenterad och mottagen av tittaren. Det finns tydliga kopplingar mellan denna avhandling 

och den undersökning jag genomför. För trots att jag inte ska beröra rollen som nyhetsuppläsare 

så har en programledare för en talkshow ett lika stort ansvar för hur texten blir bemött och hur 

stor förståelsen för den blir. Jag återkommer med största sannolikhet till Helen Anderssons 

avhandling senare i uppsatsen.  

1.3 Kort historik om tv-mediet 

Televisionen blev praktiskt användbar från 1930-talet då forskare lyckades omvandla ljud och 

bild till elektriska signaler. Den fjärde september 1956 så startade svenska tv-sändningar och 

bara tio år senare så kunde hela 80 % av Sveriges befolkning se tv. 1970 så kom färg-tv och 1988 

var ljudet som kom ur televisionen i stereoformat3. Under de senaste åren har utveckling gått än 

mera framåt med den högupplösta HDtv: n4. Hur tv-mediet finansieras är olika. Det finns både 

kommersiella kanaler som får in pengar via reklamavbrott och det finns så kallad public service-

tv som är statligt ägd och finansierad. Mediet har blivit ett av de absolut största då, en 

genomsnittlig dag nås 85 % av befolkningen av televisionen. 

(http://www.ne.se/television/1166056, 2011-05-17). 1969 kunde Sverige skryta med att det nu 

fanns två olika kanaler att titta på och tio år senare gör text-tv entré. Under 80-talet startades flera 

lokal tv-stationer och mot slutet av decenniet så började finska nyheter att sändas dagligen. 1995 

så får SVT5 sin alldeles egna hemsida och vad som tidigare har hetat Kanal 1 och TV2 blir SVT1 

och SVT2. (http://svt.se/2.60395/1.704445/tv-historia_i_artal, 2011-05-17). Samma år firar TV4 

tre år som marksänd kanal6 och det är tydligt att det är SVT och TV4 som är stöttepelarna inom 

                                                
1 Läran om språkljuden. 

2 Hur ord på ett mer precist sätt kan uttalas. 

3 Ljud material som spelas in i stereo istället för mono. 

4 Högupplösningstelevision. 

5 Sveriges Television. 
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den svenska TV-kulturen. (Det hörde vi allihop! Etermedierna och publiken under 1900-talet. 

Höijer, sid. 262-263, 1998). 

1.4 Kort historik om radiomediet 

Radiomediet förmedlas rent tekniskt genom signalöverförning med elektromagnetiska vågor. 

Tekniken utvecklades i slutet av 1800-talet och har efter det fått en rad olika 

användningsområden. Idag kan vi spela upp radio signalerna genom till exempel mobiltelefonen 

och dessutom kan man lyssna på ett radioprogram i efterhand över internet genom en så kallad 

”podsändning”. (http://www.ne.se/radio/1165601#, 2011-05-17). 1925 startar AB Radiotjänst 

sina sändningar och man hörs i etern några timmar per kväll. Utvecklingen av vad som år 1957 

och framåt kallas för Sveriges Radio går fort och man får snabbt många lyssnare då 

radioapparaten snart blir billigare. 1964 startas kanalen P3 ordentligt för att två år senare 

profileras som melodiradiokanal.  

Under 1970 och 1980-talet så blomstrar radiomediet och 1985 så är hela 85 närradiostationer i 

drift. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599, 2011-05-17). 

Samma år gör man en mätning som visar att drygt tre fjärdedelar av befolkningen dagligen 

lyssnar på radio och att P3 är överlägset den mest lyssnade kanalen. (Det hörde vi allihop! 

Etermedierna och publiken under 1900-talet. Höijer, sid. 245, 1998). 20 år senare så kan man 

lyssna på Sveriges Radios sändningar över internet och programmet Trackslistan har premiär i 

P3. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599, 2011-05.17). 

1.5 Framtidens medieformat 

Ehsanollah Ghafourian Noroozi arbetar som programledare för Din Gata i Sveriges Radio P3. I 

boken Framtiden har redan varit här, hejat och passerat (Ghafourian Noroozi, 2009) skriver han 

om radions framtid. På sida 102 i boken skriver han följande: ”Framtidens radioinnehåll måste 

anpassas till framtidens radioplattformar och system om radiobranschen ska kunna överleva.” 

Han skriver även om den sammanslagning av Sveriges Radio med Sveriges Television som han 

anser vara nödvändig för att dels stärka det public service7 ansvar dessa företag har men även för 

att företagen ska överleva den konkurrens och utveckling medievärlden ständigt står inför. 

                                                
7 Radio och tv i allmänhetens tjänst. 
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”Sammanslagningen med SVT kommer även kräva att SR8 tänker om beträffande 

radioproduktion och tar tillvara på de kreativa krafter som finns i organisationen på ett mycket 

mer effektivt sätt och speciellt måste SR fokusera på att ta till sig nya tekniker i betydligt större 

utsträckning än vad som sker idag” (Framtiden har redan varit här, hejat och passerat, sid.106).  

Det är ett intressant resonemang och känns relevant att sätta i parallell till det ”talkshowsformat” 

programmet Niklasson Synar utmynnade i.  

1.6 Syfte  

Jag vill skapa tydligare riktlinjer för vad en programledare ska tänka på och förhålla sig till när 

det gäller att leda en talkshow i en sändning som sänds både i radio och tv. Förhoppningen är att 

belysa vikten kring att programmet har en påläst och professionell programledare som kan 

förmedla talkshowens-budskap i två medier samtidigt. Dessa riktlinjer jag hoppas på att skapa 

ska utformas efter lyssnarnas/tittarnas behov och önskemål, alltså ligger fokus kring att ta reda 

på vad publiken önskar och känner behov av att förstå. Jo Tacchi skriver i sin vetenskapliga 

artikel The need for radio theory in the digital age (sid.290) som publicerades år 2000 i 

tidningen International Journal of Cultural Studies om radiomediet som ett underutforskat fält.  

1.7 Teori och metod 

Jag har en teori kring att det finns svårigheter att få ett program att upplevas på samma sätt ur ett 

lyssnar, respektive ett tittarperspektiv. Framförallt skulle denna svårighet grundas i skapandet av 

bilder som sker när du lyssnar, dessa bilder får du istället skapade för dig när du tittar. Jag 

nämnde i min b-uppsats Kultur: public service eller både och? (2010) att jag ansåg att det fanns 

en tydlig lucka att fylla när det gällde kulturgenren i parallell till programledarrollen i tv och 

radio. Med det menas något liknande som Jo Tacchi skriver om i sin vetenskapliga artikel The 

need for radio theory in the digital age (sid.290), jag har upplevt under min utbildning och på 

min fritid att det finns mycket att forska om inom tv och radio. I liknande syfte anser jag att det 

finns en lucka att fylla när det gäller samarbetet mellan radio och tv-mediet och då i denna 

uppsats så kallade ”dubbelsändningar”, som jag väljer att kalla dem.  

                                                
8 Sveriges Radio. 
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Utgångspunkten och frågeställningen är: Går det att programleda en talkshow i ett format för 

både radio och tv-mediet? Förutom den frågan så finns det ett ytterligare ett par frågor att försöka 

besvara. Hur upplever lyssnaren talkshowen till skillnad från tittaren? Spelar programledarens 

tempo lika stor roll i både medierna? 

Jag kommer att utgå från ett reflexivitetsperspektiv, ett filosofiskt begrepp som framförallt 

används av humanisterna och samhällsvetarna. Det handlar om att vara en del av det som ska 

undersökas, ett subjekt. I mitt fall handlar det om att vara programledaren i det program som ska 

undersökas och analyseras. Billy Ehn och Barbro Klein skriver i boken Från erfarenhet till text: 

om kulturvetenskaplig reflexivitet (1994) på sida 13 om att den som studerar andra även är 

känslomässigt inblandad i det egna materialet, att man själv är en del av innehållet.  

1.8 Tillvägagångssätt 

Genom att jag tillsammans med D.Moch G.S producerade en 30 minuters talkshow innehållande 

intervjuer med tre stycken gäster och livemusik hade jag underlag och material till att undersöka 

publikens reaktioner och åsikter kring formatet och hur programledaren fungerar i 

sammanhanget. Produktionen blev ett samarbete tillsammans mellan oss tre studenter, där D.M 

och G.S skrev en uppsats kring att utveckla denna typ av ”dubbelsändning” och jag la fokus på 

min roll som programledare. På detta vis kunde vi använda samma material till två stycken 

uppsatser och med fanns förhoppningen att få fram ett bredare resultat.  

Talkshowen producerades i inledningsfasen av examensarbetet för att sedan kunna undersökas i 

det färdiga formatet genom publikintervjuer. En kvalitativ publikundersökning genomfördes då 

den kvalitativa forskningen syftar till att klargöra egenskaper samt karaktärsdrag kring det som 

undersöks. I mitt fall ville jag veta hur programledarrollen upplevs och därför fungerade en 

kvalitativ undersökning bra. Söka primärt efter innebörden och meningen med 

programledarrollen som Karin Widerberg skriver om i boken Kvalitativ forskning i praktiken 

(2002) var något jag tog fasta kring och fann som befogat och relevant. 
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2. Genomförande 
Det är två separata delar/moment som blir beskrivet i detta kapitel. Först presenterar jag 

planeringen och genomförandet av programmet ”Niklasson synar” samt en utvärdering av hur 

arbetet och resultatet av programmet upplevdes utav mig. Efter det blir det en liknande 

redogörelse kring hur publikundersökningen genomfördes och hur mina tankar kring mitt val av 

undersökning gick till.  

Att valet föll på att presentera innehållet på följande sätt, genom bland annat en loggbok känns 

naturligt då genomförandet skedde stegvis och att jag anser det viktigt att redovisas och framföra 

mina egna tankar och reflektioner då min grundsyn på programledaren skiljer sig stundtals mot 

vad resultatet av publikundersökningen blev. 

2.1 Planering inför inspelning av programmet ”Niklasson synar” 

Det fanns hela tiden en konversation mellan mig, Daniel Magnusson och Gustaf Svedjenäs när 

planeringen inför programmet genomfördes. Under vårt första möte klottrade jag ned de 

viktigaste delarna som jag hade ansvar över, intervjudelarna och inledning samt avslutning. Se 

bilaga 1. Killarna hade en tydlig bild av vad de ville förmedla med programmet och vilket 

innehåll det skulle ha.  

Jag valde att inte lägga mig i det arbetet något överdrivet då mitt fokus låg på 

programledarrollen, ett område som killarna i sin tur helt lämnade över till mig, vilket kändes 

otroligt skönt. De litade på mig och jag var väl medveten om min kapacitet, det fanns en 

självsäkerhet. M.J.B berättade i intervjun jag genomförde med henne år 2010 om hur mycket en 

programledare kan påverka innehållet. ”Jag kan påverka, men det är inte jag som ska fatta de 

viktigaste besluten – utan jag får finna mig i det redaktören bestämmer.” Jag hade det som 

riktlinje och det kändes skönt att inte ha det yttersta ansvaret för ovanlighetens skull då jag 

annars i många situationer blir den ansvarige.  

Jag fann i boken Att göra tv-program ett antal punkter som jag valde att applicera på mina 

förberedelser inför inspelningen. I boken kallades kapitlet för ”Ledstjärnor för att göra tv-

program” (2001, sid.353), vilket jag ansåg verka lovande att använda sig utav. Det var 

framförallt tre stycken punkter jag fastnade för: 
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••••    Arbeta utifrån ett socialt engagemang. 

••••    Skapa arbetsglädje i teamet och arbeta med människor som trots olikheter har 
samma grundvärderingar. 

••••    Hitta ditt uttryck och håll fast vid det även om din stil och ditt val av ämnesområde 
förändras.  

Dessa ledstjärnor motiverade mig och var ett gott underlag för mig i min förberedelse kring 

programform, intervjuer samt för att hitta en bra balans i samarbetet med resten av 

produktionsteamet. Cirka en vecka innan inspelningen av programmet skulle ske fick jag ett 

preliminärt körschema, ett schema där varje programpunkt är noterad och uträknad. Det 

underlättade mitt manusarbete avsevärt. Körschemat blev ändrat några gånger innan det till sist 

fick sin slutgiltiga form som användes under programmet. Se bilaga 2.  

Trots att förutsättningarna var goda till att vara väl förberedd inför sändningen så var det svårt att 

vara just det, tillräckligt förberedd.  

Varför? Jo, det var tre väldigt olika personer som jag under programmet skulle intervjua.  Jag 

visste på förhand vilka personerna var och att de rent personlighetsmässigt skilde sig betydligt 

från varandra och då framförallt hur sociala dem var. Självklart genomfördes god research på 

personerna genom att bland annat söka på internet och fråga studenter samt personal på skolan, 

men det var ändå komplicerat att finna en tydlig röd tråd dit jag ville ”nå” med intervjun. Med 

det menar jag att jag villa ”ta fasta” på något och att inte intervjuerna skulle spreta alltför 

mycket. Sedan tidigare hade jag god kunskap kring olika typer av intervjuer och även denna 

gång fann jag goda råd i Björn Hägers bok Intervjuteknik (Häger, 2007). För mig var det viktigt 

att frågorna blev så ”öppna” som möjligt som kunde ge mig goda förutsättningar för följdfrågor. 

Det ger även en god chans till att få bra och utvecklade svar (2007, sid.57).   

Jag ansåg att mitt val av kläder och utseende hade betydelse för programmets helhet och för att 

jag skulle uppfattas som en ”del” av programmet.  

Tillsammans med D.M diskuterade jag därför vad för kläder jag skulle välja och vi kom efter det 

fram till ett beslut. Det fanns önskemål på att ha färgerna svart och rött, då de fanns med i 

inredningen av studion samt på den affisch som skulle pryda skolan inför sändningen. I min 

garderob fann jag en röd blus, svarta tighta jeans och en kort skinnkavaj som tillsammans gav en 

enkel och något ”rockig” stil som killarna och jag ansåg passade programmet fint.  
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2.2 Inspelning av ”Niklasson synar” 

Inspelningsdagen den 28 februari 2011 blev en lång process som startades strax före 09.00 på 

morgonen. Inspelningen skulle ske 19.00 på kvällen, vilket kändes skönt men långdraget. Under 

dagen sprang jag mellan inspelningsstudion ”Black Box” och radioredaktionen på 

Musikhögskolan i Piteå. Det passade mig bra att ha många bollar i luften och jag arbetar oftast 

bra under stress. Denna dag var inget undantag. Med den research jag hade genomfört inför 

intervjuerna och den klara bild jag hade av körschemat så kändes det relativt lugnt. Vid tretiden 

på dagen genomfördes en soundcheck9 och jag gick tillsammans med studiomannen Mikael Käll 

igenom kameravinklar och mina ”avslut” innan de tänkta bild/ljudpresentationerna. Allting 

rullade på bra, förutom en hel del väntan för min del. Denna väntan kändes trots allt okej, det var 

viktigt att inte lägga fokuset på att vara arg över det. Klockan blev 19.00 och det blev dags för 

inspelning. Ludwig Schöllin (Hart) och hans band var på plats samt Malin Brudell och Niklas 

Berg. Jag hade i förväg endast hunnit säga hej till gästerna och fick helt enkelt gå på magkänslan 

”det här skulle gå vägen!”.  

Inspelningen flöt på bra och i stort sett så skedde inga stora missar som ”tvingade” kamerateamet 

att ta om några scener. Givetvis skedde det små missar, men med det mål vi hade kring att köra 

det som om det vore en livesändning10 så ignorerades dessa små misstag. Det gick väldigt fort 

när jag väl var inne i sändningen, helt plötsligt hade de 30 minuterna passerat som var 

programmets längd och inspelningen var klar. Svettig och glad pustade jag ut att min insats var 

”över”. Till en stor del kändes det bra, gästerna och bandet gav mig väldigt fin respons och 

berättade att de kände sig bekväma med mig som programledare. Det kändes mycket 

uppmuntrande.  

 

2.3 Utvärdering av inspelningen ”Niklasson synar” 

Till det stora hela så gick sändningen över mina förväntningar. Det var svårt att vara 

”tillräckligt” förberedd på hur talkshowen skulle kännas när den spelades in men skulle ge 

känslan av att det var live. Jag lät mig acceptera under inspelningen att vara ”icke fullständig”, 

                                                
9 Test av mikrofoner och kameror. 

10 Program som sänds direkt, utan klippning. 
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alltså att intala mig själv att det var okej att göra fel. Av egna erfarenheter uppskattar man som 

publik att allting inte är ”perfekt”, att någon mening får tas om eller liknande. Produktionsteamet 

hade kommit överens om på förhand att bara ta om scener om det verkligen behövdes, vilket för 

mig var bra. Jag gillar livekänslan och anser att jag i de lägena oftast presenterar som bäst. Det är 

svårt att beskriva varför det känns så, men under min utbildning har jag arbetat mycket med just 

livesändningar och anser helt enkelt att det formatet passar mig bra. Att denna produktion även 

gav en känsla av att vara live ger en kick, alla sinnen måste vara på sin plats vilket är skönt och 

stimulerande.  

Det svåraste jag upplevde under inspelningen var det som jag på förhand misstänkte skulle bli 

besvärligast, intervjuerna med gästerna. Som jag tidigare nämnt hade jag förberett mig väl inför 

dessa intervjuer men väl på plats höll det tyvärr inte. Varje intervju skulle vara cirka fyra minuter 

lång och det kändes under planeringstiden som en lagom längd, så visade det sig inte vara. Tiden 

gick mycket fortare och det var svårt att hinna finna ett intressant innehåll. Malin Brudell var den 

första gästen jag intervjuade och hon visade sig vara väldigt tillbakadragen och fåordig. Var 

extremt svårt att inte ställa flera frågor på samma gång och flertalet gånger blev även frågorna 

slutna, med det menas att frågorna kan besvaras med ”ja” eller ”nej” vilket inte ger en 

utvecklande intervju. Den andre gästen, Ludwig Schöllin (Hart) hade jag fått en del information 

sedan innan om hur han var i intervjusituationer, kaxig och svårintervjuad, något jag var därför 

förberedd för. Jag tyckte intervjun flöt på bra och innehöll stundtals även lite komik vilket var 

skönt för mig. Det som blev besvärligt kring den intervjun var Ludwigs svar som blev som ett 

bollkast tillbaka till mig. Alltså, jag ställde en fråga som han svarade genom att säga något i stil 

med ”ja, eller är det så?”. Trots det så kändes denna intervju betydligt bättre än med Malin 

Brudell. Niklas Berg var den sista gästen jag intervjuade och helt klart den intervju som enligt 

mig flöt på bäst. Det märktes att han var så kallad medietränad och hade god koll på vad jag 

”ville” ha för svar. Det gav en ”smärtfri” och innehållsrik intervju som gjorde att jag som 

programledare kände mig bekväm och tillfreds.  

Det jag visste skulle bli ett problem var den avrundning på ett antal minuter programmet avslutas 

med. Jag skulle då sammanfatta vad programmet handlat om och presentera kvällens sista låt, 

problemet låg i att jag inte på förhand kunde veta vad jag kunde sammanfatta programmet med 

då jag naturligt inte hade svaret på intervjuerna. Sammanfattningen blev enligt mig långdragen 
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och ganska ointressant. Det var svårt att lyckas sammanfatta tre stycken intervjuer på fyra 

minuter vardera då tempot i programmet var högt och endast en halvtimme långt.  

Jag fann mig trots det relativt nöjd med inspelningen då min utgångspunkt var att detta program 

inte skulle bli ”perfekt”. Meningen var istället att ha det programmet att utgå ifrån för att sedan 

utvärdera och undersöka innehållet för att i framtiden kunna göra en ännu bättre 

programledarinsats. 

2.4 Planering inför publikundersökning 

När det var dags för publikundersökning hade jag en tydlig tanke kring vad jag ville ta reda på 

och hur jag skulle ställa mina frågor för att få bra svar. Genom djupintervjuer skulle ett antal 

personer få svara och utvärdera programledarens insats. Denna tanke visade sig sedan tyvärr bara 

bli just en tanke. Anledningen till det var den brist på intresse som fanns hos studenterna på 

Musikhögskolan i Piteå kring att ställa upp på en intervju. För att inte sörja bristen på intresse 

alltför mycket beslutade jag mig istället för att genomföra en publikundersökning där ett antal 

personer tillsammans först fick lyssna på programmet och efter det titta på samma innehåll. 

Under tiden som de lyssnade/tittade får de fylla i ett sexsidigt frågeformulär, se bilaga 4.  

Frågorna är dels grundläggande information kring personens medievanor, men även mycket mer 

djupgående kring varje del av programmet och formuläret gav även frihet att själv uttrycka 

övriga åsikter. Jag anser att frågorna är så pass väldetaljerade för att sedan kunna redovisa ett 

rättvist och gott resultat utifrån.  

2.5 Publikundersökning 

Jag bokade konferenssalen K114 på Musikhögskolan i Piteå efter tips från D.M. Det var en bra 

sal för min undersökning då den både innehöll många bekväma stolar samt en storbilds-tv. Det 

var viktigt med bekväma stolar då undersökningen skulle ta 60 minuter och krävde stor 

koncentration av deltagarna. Tio stycken personer hade anmält sig till undersökningen och jag 

hade som ett lockknep lovat att bjuda på fika, ett löfte som jag givetvis höll.  

När deltagarna kom klockan 16:15 var jag väl förberedd och D.M var på plats för att hjälpa mig 

med tekniken. Det kändes skönt att ha någon att lita på och istället kunna koncentrera sig på 

själva undersökningen. Deltagarna fick välja sina platser och de fick varsitt sexsidigt häfte med 

frågor. Jag talade klart och tydligt om vad undersökningen skulle grunda sig i och att det viktiga 
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låg i att lyssna/titta på programledaren. De fick även tydliga ”regler” kring fika och samtal. Det 

var varken tillåtet att hämta fika under programmet eller att föra några samtal. Det skulle vara 

tyst och lätt att koncentrera sig. Jag övervakade det hela från sidan av salen där jag hade bra 

överblick. Det skedde inga missöden kring dessa ”regler”.  

Jag berättade förutsättningarna innan undersökningen med en glad ton och påpekade vikten kring 

att inte vara ”snäll” mot mig. Det var nämligen där den största oron hos mig låg inför 

publikundersökningen, att deltagarna skulle våga skriva det som de tyckte utan att ta hänsyn till 

att jag var i rummet och skulle läsa deras svar sedan. Alla verkade förstå allvaret i det och var 

seriösa. Efter undersökningen var jag glad, dels för att allting kring undersökningen hade gått bra 

samt även för de positiva reaktioner jag personligen fick av deltagare angående min insats i 

programmet.  

2.6 Utvärdering av undersökningen  

När jag efter publikundersökningen gick igenom samtliga frågeformulär som deltagarna hade 

svarat i möttes jag av många intressanta och välformulerade svar. Samtliga hade tagit det seriöst 

och jag förstod omgående att dessa svar skulle ge ett intressant och lärorikt resultat. Tyvärr var 

det endast två stycken män som deltog i undersökningen, vilket var väldigt trist då jag alltid 

strävar efter en jämn fördelning mellan könen. Trots det fick denna undersökning bli ett 

undantag då tiden inte tillät att göra en till publikundersökning. Jag anser att det finns goda 

kvaliteter i svaren ändå, som inte direkt påverkas av könsfördelningen. Publikundersökningens 

deltagare kan du se en tabell över i bilaga 5. 
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3. Resultat 
Utifrån det sex sidor långa frågeformulär som de tio deltagande personerna fick inför 

undersökningen har resultatet tagits fram. Överblick av deltagarna finns i bilaga 4. Det grundar 

sig framförallt i de frågor som berörde programledarrollen och som känns relevanta för 

undersökningen. För att läsa om programformatet och hur ett tjugotal personer upplevde det 

rekommenderas att läsa G.S och D.Ms uppsats Två medier, ett format - Niklasson Synar (2011). 

Resultatet som redovisas i detta kapitel är uppdelat i ett antal underrubriker där det mesta 

redovisas i en sammanhängande text. Samtliga svar inom varje område kommer inte att kunna 

läsas. De mest innehållsrika och intressanta svaren kommer istället att nämnas mer ingående för 

att skapa en djupare förståelse. Trots det så kommer samtliga deltagande personer givetvis 

redovisats i någon av resultatets delar, alltså ingen person utelämnas helt. Svar från deltagarna 

markeras inom citattecken (” ”).  

Under ”diskussion” går det att läsa programledarens egna funderingar kring resultatet. Här nedan 

följer som sagt ett antal rubriker med citat och analyser från publikundersökningen, ingenting 

inom citattecken är rättstavat, utan är helt deltagarnas egna åsikter. 
 

3.1 Lyssnarförståelse 

Förståelsen kring radioformatet var blandade. Några personer hade svårt att koncentrera sig på 

innehållet då de ansåg att ljudet var för lågt, alternativt för högt. Andra tyckte att konceptet 

fungerade väldigt bra i radio och förstod både programmets tema och programledarens språk 

tydligt och väl.  ”Jag förstår riktigt bra. Ett program som jag absolut skulle följa om det gick på 

radio.” Det fanns hos flera av personerna en saknad av en bild, speciellt då programledaren vid 

något tillfälle talar om att vara i bild, det blir i det läget en komplikation för lyssnaren. ”Det 

fungerar till största del. Svårt som radiolyssnare att förstå varför programledaren repeterar 

Ludwig & så syns vi nu. Detta skulle förklaras att det tv-sänds också kanske. Kanske skulle man 

kunna ge en beskrivande bild av intervjupersonerna och omgivningen.” Helen Andersson skriver 

i sin avhandling TV: s nyhetsprogram som interaktion (2002) om det ansvar programledaren har 

när det gäller att vara redaktionens ansikte utåt och att vidarebefordra information till tittaren. 

(sid.61, 2002), det ansvaret gäller även programledaren i radio också anser jag.  
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Lyssnarförståelsen hos deltagarna är bra, de anser att musiken fyller en funktion som en paus i 

programmet, att livemusiken blir en skön och avkopplande del från gästerna. Samtidigt som det 

fungerar till största del så är just det störande momentet att lyssnaren saknar en bild av studion, 

musikbandet och programledaren. ”Jag tycker det är helt OK. Det är kul att höra livekänslan, och 

att själv få tänka bilderna. Men samtidigt är det de visuella som saknas – om man nu vet att det 

finns som tv-program med. Det kan vara värdigt att utvecklas!” Deltagarna fick frågan om de 

kände sig delaktiga i programmet, en fråga som det fanns delade åsikter om. En hel del kände sig 

stundtals delaktiga, anledningen till det var framförallt programledarens språk då det inte i alla 

lägen tilltalade radiopubliken.  

 

3.2 Tittarförståelse 

Till skillnad från när deltagarna lyssnade på radioversionen får livemusiken en helt annan roll i 

tv-versionen. Flertalet av deltagarna tyckte att det var alldeles för mycket med tre stycken låtar 

under 30 minuter. ”Alldeles för mycket livemusik. Programmet hade tjänat på att stryka en av de 

sista låtarna.” Trots att musiken upplevdes som något sämre till största del så vann tv-versionen 

på mycket annat, framförallt den visuella bild som tv skapar. ”Fungerar bra! Det visuella lyfter 

hela programmet.” Det är även en deltagare som nämner att det känns längre än 30 minuter när 

man tittar på det och att man förstår innehållet tydligare när man har en bild att titta på. Även 

delaktigheten blir större hos deltagarna när de tittar, samtidigt som de nämner att de irriterar sig 

på fler saker i programmet när de ser en bild så blir det ett klart bättre helhetsintryck, en mycket 

god tittarförståelse.  

 

3.3 Intervjuerna 

Det var tre stycken gäster som blev intervjuade i cirka fyra minuter vardera. Åsikterna kring hur 

dessa tre intervjuer fungerade redovisas var för sig här nedan då de enligt deltagarna skilde sig 

mycket från varandra. 

 

Reaktioner på hur intervjun med Malin Brudell fungerade: 
Den här intervjun hade samtliga av deltagarna i publikundersökningen en mängd åsikter om, 

främst var dem negativa. Malin Brudell uppfattades som tråkig, tillbakadragen och svår att 

intervjua. ”Dåligt! Ett ganska ointressant samtal ”. Programledaren tar för stor plats och gästen 
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framstår som riktigt tråkig.” Som ett led av gästens oförmåga att öppna sig och bjuda på 

information så framställs programledaren som alldeles för drivande och att tempot blir för lågt. 

”Personligen tycker jag att det är för lugnt. Tempot fungerar bättre i TV tänker jag mig. Där man 

använder fler sinnen, där just hörseln inte alltid behöver tillfredsställas.” Åsikterna kring 

intervjun med Malin Brudell var väldigt splittrade. Medan ett antal personer tyckte att intervjun 

var plågsam att ta sig igenom och att tempot var för lugnt så tyckte några andra personer att 

programledaren räddade intervjun genom att fungera bra i radio. ”Hade kunnat vara lite mer 

avslappnad. Malin Brudell är lite tyst, men programledaren lyckades relativt bra med att få ut 

hennes kommentarer. Ett påstående som kanske borde varit en fråga. Annars bra flyt.”  

I tv upplevdes intervjun något annorlunda, reaktionerna då var att den var nästan ännu svårare att 

titta på. ”Den fungerar bra, men MB verkar ännu svårare i TV än i radio…” Det var även flera 

reaktioner kring att tittarkänslan blev ännu svårare än lyssnarkänslan i denna intervju. ”När den 

är slut minns jag knappt vad hon sagt. Tyvärr inte så tv-mässig. Känns som programledaren 

(Malin) måste kämpa för att kicka igång sin gäst.”  

Denna intervju sammanfattas som aningen trist, långsam och med intervjufrågor som inte alltid 

var öppna och tillmötesgående. 

 

Reaktioner på hur intervjun med Ludwig Schöllin (Hart) fungerade: 

Den andra gästen var även programmets artist för kvällen och framförde tillsammans med sitt 

band tre stycken låtar. Deltagarna tyckte därför att denna intervju var viktig, det fanns en tydlig 

nyfikenhet kring artisten som behövde besvaras. Överlag så var åsikterna positiva till intervjun 

och samtliga av deltagarna tyckte att den här intervjun fungerade bättre än den förra. 

Reaktionerna när deltagarna lyssnade var inte så många, utan mest att det till största del 

fungerade och att Ludwig upplevdes som en aning kaxig.  

Desto fler reaktioner blev det när de tittade på intervjun. Ludwig hade i sändningen på sig 

solglasögon och var väldigt svettig efter att precis innan intervjun framfört en låt. ”Han måste ta 

av sig solglasögonen. Jag får ingen kontakt med honom som tittare. Stör mig på det hela tiden, 

kan knappt tänka på vad han säger.” Ludwig Schöllin upplevdes som komisk av en deltagare och 

att den attityden han visade kändes pålagd och konstgjord. Det fanns även förslag på hur 

intervjun hade blivit bättre: ”Fungerar bra. Man kanske hade kunnat vinkla stolarna mer mot 

varandra, så ser kommunikationen mellan intervjuare och intervjuperson hade varit starkare.” 
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Deltagarna nämnde att det förekom en del upprepningar från programledarens håll på slutet av 

intervjun och att det var en aning störande och något som inte upplevdes i radiomediet.  

På det stora hela upplevde deltagarna denna intervju som betydligt bättre och att det fanns ett 

högre tempo i den. ”Programledaren sköter det bra. Gillar det lite vardagliga språket som ex. om 

det ”skiter sig”. Intervjun känns lite mer bekväm än den innan. Även här lite mkt upprepning av 

”2 låtar till”. Annars bra. Bättre här än i radio, så jag saknade känslan som syntes i tv men inte 

gick igenom radion.” 

 

Reaktioner på hur intervjun med Niklas Berg fungerade: 
Samtliga av deltagarna var överens, den här intervjun var helt klart den bästa. Niklas Berg 

upplevdes som en pratglad och medietränad person som hade tydliga svar på programledarens 

frågor. ”Känslan är ett verkligt kultur/musikprogram. Bra kemi mellan prog.ledare & respondent. 

Hade gärna hört mer.” I denna intervju tyckte flertalet i undersökningen att tempot var betydligt 

bättre och att det gynnade tv och radiomediet. ”Den mest radiomässiga intervjun. Han har högre 

tempo som passar bättre i radio. Ett lågt tempo behöver inte vara dåligt men då måste det vara ett 

väldigt ”stort” innehåll.” Det fanns också en övertygelse kring programledarens frågor, att de 

kändes betydligt bättre och öppnare i denna intervju än i de föregående. ”Bra balans mellan 

intervjuare och intervjuperson. Båda känns trygga i sina roller. Intressant innehåll! Bästa 

intervjun av dem 3.”  

Ingen av deltagarna hade något direkt negativt att säga om intervju med Niklas Berg. Intervjun 

upplevdes som en klassik intervju med bra innehåll. 

 

3.4 Språktempo 
En viktig del i programmet när det gällde att undersöka programledarrollen var att veta hur 

språktempot upplevdes, om det gick för snabbt eller om det blev otydligt vad programledaren 

ville förmedla. Det fanns en kort fråga som löd Hur är språktempot, där det gick att svara bra, 

dåligt eller varierande. Det flesta tyckte att språktempot var bra, men att det kunde ha varit högre 

i radio då det är färre sinnen som blir stimulerade. ”Språket är bra men till radio känns det som 

att tempot ska vara lite högre.” Programledaren möttes med positiva reaktioner, att hennes röst 

upplevdes som behaglig och tydlig. ”Förklarar allt bra. Bra språk, viktigt med taltempo. 

Programledaren Malin gör ett grymt jobb. Fantastisk radioröst” Hos flera av deltagarna fanns det 
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en tydlig åsikt kring vikten av att hålla ett bra språktempo och att de tyckte att det fungerade bra i 

programmet. Den enda som upplevdes som något stressande var när programledaren i tv-

versionen bläddrar i korten och tvekar, det gav ett osäkert intryck som påverkade tempot. 

 

3.5 Programledarens klädsel 

För att skapa en känsla och förtroende så går det inte att bortse från att programledarens klädsel i 

ett tv-program spelar roll. Det ska helst inte vara något som sticker ut allt för mycket men inte 

heller blir platt och upplevas som något trist. Det finns även en poäng kring att skapa bilder på 

den man hör i radio. Visst, det går enligt mig inte att se vad programledaren har på sig och att 

hon eller han därför skulle kunna ha på sig en pyjamas under programmet, men det intressanta är 

vilka bilder som lyssnaren bildar. I radioversionen av Niklasson synar fick deltagarna frågan: 

Vad föreställer du dig att programledaren har på sig? Frågan gav varierande resultat. Flera 

kunde inte föreställa sig någon klädsel och en person uttryckte att hon inte skulle ha funderat 

över det om inte frågan ställts. De som trots allt kunde föreställa sig svarade i flera fall att det var 

något rockigt. ”Jeans, linne och någon cool kavaj. Rockigt.” 

I Tv ställdes istället frågan: Tycker du att programledarens klädsel passar in? På denna fråga går 

det inte att dra några direkta slutsatser. Svaren var blandade, från att vara för rockigt till att 

kännas lite lamt till programmets namn. ”Jag tycker klädseln blir för ”rockig”. Jag ser att 

programmets tema satt prägel på klädseln. Men det blir nästan som att hon matchar gästerna för 

mycket.” En av deltagarna påpekar att klädsel ser lite varm och en annan person tycker att blusen 

tillsammans med skinnjackan passar programmet jättebra.  

 

3.6 Förslag på vad programledaren kan förbättra  
Med anledning till att programmet Niklasson synar producerades i början av uppsatsen så var 

målet att få fram konkreta tips på vad en programledare behöver göra för att innehållet i ett 

”dubbelsänt” program ska fungera. För att få svar på det så ställdes följande fråga i 

undersökningen: Vad behöver programledaren göra för att programmet ska fungera i två format 

med olika förutsättningar? En fråga som gav en mängd intressanta förslag och funderingar på 

vad som behöver göras från programledarens håll om ett talkshow program av denna typ ska 

fungera i framtiden, deltagarna var ense om flera saker, speciellt att intervjuerna måste bli bättre 

och mer fokuserade. ”Anpassa tempot i hennes prat. Tänka över när det kan bli för långdraget för 
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framförallt radio. Hon borde även förbereda sig mer inför intervjuerna för att frågorna eller sägen 

varken ska bli för korta eller för små.” Flera av deltagarna studerar media av något slag vid 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå och hade därför goda förkunskaper 

kring intervjuteknik och förhållningssätt när de genomförde publikundersökningen, något som 

märktes. ”Det är svårt. Just nu upplever jag det som ett TV-program som sänds i radio. Inte 

tvärtom. Hela tilltalet är TV. Jag vet verkligen inte vad hon behöver göra. Programledaren är 

jättetrevlig i TV och i radio, men i radio känns hon liksom frånvarande.”  

Det fanns även en önskan från deltagarna om att få tillgång till fler beskrivande bilder, såsom 

vad gästerna hade på sig och hur scenen såg ut. Det skulle, enligt en deltagare göra att hon kände 

sig mer delaktig i programmet. ”Vara medveten om de båda formatens styrkor och svagheter. 

Inte över/underskatta något av dem.” 
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4. Slutdiskussion 
Här redovisar jag mina egna tankar och reflektioner kring deltagarnas åsikter och vad jag själv 

anser behöver göras för att programformatet ska fungera för en programledare.  

 

4.1 Reflektion över resultatet 

Resultatet känns inte helt överraskande. Mycket av de åsikter och funderingar deltagarna hade 

kring programmet hade jag även själv efter att inspelningen gjorts. Som jag tidigare redovisat så 

var jag inte helt nöjd med intervjuerna, då särskilt inte den första. Det visade sig att deltagarna i 

publikundersökningen hade samma inställning till den, att den kändes tråkig. Det kom inte heller 

som någon överraskning att de tyckte att den sista intervjun fungerade bäst. Jag kände i den 

intervjun ett helt annat tryck och Niklas Berg som intervjuades kändes både bekväm och rolig.  

Flertalet av deltagarna tycker att programledaren bör satsa på att skriva bättre frågor och vara 

mer förberedd inför intervjuerna, något som känns trist att läsa. Jag nämnde i förberedelsen inför 

inspelningen att jag genomför god research och hade många intressanta och öppna frågor till 

gästerna, men att detta sedan rasade när två av tre gäster var mer fåordiga än jag väntat. 

Dessutom var tiden för knapp för att hinna få ett djup i intervjuerna, en deltagare tyckte att det 

kunde ha räckt med två stycken intervjuer, där en av dem var längre, jag håller med om det. 

Resultatet av intervjuerna hade då blivit förhoppningsvis mer djupgående och det hade givit mig 

en större chans att ställa fler av de frågor jag förberett. Tiden för programmet hade troligtvis 

kunnat vara densamma, men personerna jag intervjuat hade fått en större plats i programmet och 

jag hade kunnat sakta ned tempot i intervjuerna. Vilket skulle kunna ha resulterat i en större 

eftertanke och bättre formulerade frågor.  

Något jag tycker är intressant med resultatet är att jag hade trott på fler utsvävande tankar kring 

hur programledarens klädsel såg ut. Jag hade en tanke kring att man skapade många bilder när 

man lyssnar och att jag där skulle kunna få en hel del intressanta svar, så blev det inte riktigt. 

Flera stycken av deltagarna hade ingen direkt tanke kring klädseln, vilket gör mig fundersam. 

Handlade det om att dessa personer var så fokuserade på innehållet eller att programledaren som 

person var ointressant? Frågor som jag inte i denna undersökning fick några svar på, men som 

kan vara värda att ta vidare för framtida forskning.  
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Intressant var att Ludwig Schöllins solglasögon tog en sådan tydlig plats i resultatet. Jag hade 

inte väntat mig det, men med facit i hand så förstår jag varför. Han var den ende av gästerna som 

hade en utstickande klädsel och bar solglasögon. Samtliga deltagare hade en åsikt kring dessa 

och att han var påtagligt svettig i intervjun irriterade många. Det var en reflektion jag själv inte 

gjorde efter inspelningen, antagligen för att det kändes så ”självklart” att han skulle vara svettig. 

Jag trodde att det skulle finnas en förståelse hos tittaren att svetten var ett bevis på att han precis 

spelat en låt och att programmet inte var klippt och redigerat i efterhand.  

När det gäller språktempot känns det väldigt skönt att veta att mitt språk fungerade för de allra 

flesta i undersökningen, visst flera hade åsikter kring att tempot kunde ha varit betydligt högre i 

radioversionen men att det till största del fungerade. Jag håller delvis med om att tempot i radio 

skulle ha varit högre, men hade det varit det så hade det även blivit högre i tv. Något jag 

misstänker inte hade varit lika välkommet då bilder i sig höjer tempot. Det är intressant och 

relevant att ta med sig vetskapen om att lyssnarna kräver ett högre tempo i program än vad 

tittarna gör, det gör mig medveten om vilka svårigheter det finns. Precis som jag nämnt i 

utvärderingen av programinspelningen så reagerade flera deltagare på sammanfattningen av 

programmet, att det blev långt och ointressant. Jag finner det som något bra att få den responsen 

då jag inte själv kände mig helt tillfreds med sammanfattningen heller, den går att utvecklas 

betydligt till nästa gång. Då hade jag försökt att förbereda den på något vis och lärt mig att hålla 

den kortare.  

Det mest givande av resultatdelen är de förslag på hur programledarrollen kan utvecklas för att 

passa i ett ”dubbelsänt” program. Förslagen är också intressanta då flera av deltagarna resonerar 

med sig själva kring möjligheten att vara programledare i två format. För samtidigt som tempot 

för lyssnaren helst ska bli högre, så får det inte bli för högt för tittaren. Detsamma gäller 

beskrivning av bilder, det önskas fler bildbeskrivningar men det måste göras på ett sätt som inte 

klappar tittaren på näsan med information. Det är en väldigt smal balansgång mellan att vara 

informativ och att bli för beskrivande. Något jag i fortsättningen kommer att fundera över och ta 

med mig för att försöka hitta den balans som behövs för att få det att fungera.  
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4.2 Programledarinsatsen 

Jag har tidigare i rapporten vid ett flertal gånger nämnt en del punkter som jag hade hanterat 

annorlunda om jag fick ett nytt inspelningstillfälle. Dels hade jag hanterat samarbetet med D.M 

och G.S på ett annorlunda sätt, då specifikt önskat att få boka gästerna själv och bestämma hur 

långa intervjuerna skulle vara. Det var nyttigt för mig att sättas i en position där jag inte själv 

fick avgöra programmets innehåll, men det gav möjligtvis inte det bästa resultatet. Jag menar 

med det att jag behövde känna att någon bestämde och att jag bara var en ”del” av något större, 

men samtidigt tror jag att resultatet av programmet hade blivit ännu bättre om jag hade ett större 

”finger” med i spelet. Med det sagt, inga onda ord mot mina produktionskamrater, men min 

reflektion säger att det hade som sagt kunnat bli ännu bättre.  

 

De så kallade ”ledande” frågor och ”dubbelpipiga” frågor som jag ställde till gästerna är 

ingenting jag är glad över, men i stundens hetta kändes de frågor tvungna att ställas för att 

komma någonstans i intervjun. Om ett nytt tillfälle att producera ett liknande program kommer 

jag inte vara rädd för tystnaden i intervjun som skulle kunna uppstå, den får helt enkelt ta den 

plats den behöver. Det viktiga skulle vara att jag inte ”överglänste” gästen. Vilket jag kände att 

jag möjligtvis gjorde stundtals, det är jag inte stolt över. 

 

Däremot är jag oerhört glad och nöjd med att vi dels rodde produktionen i land och att allting 

kunde tas på en enda tagning. Vi klippte aldrig i innehållet och jag höll, med något undantag mig 

helt till manus. Det var en väldigt härlig känsla efteråt att det hade fungerat, trots de misstag som 

programmet fick. Dessutom känns det väldigt roligt att få ett så positivt bemötande från 

publikdeltagarna som jag fick efter undersökningen, för trots deras åsikter så hade de mycket 

positivt att säga om mig som programledare. Det värmer och är väldigt nyttigt att bära med sig. 
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4.3 Slutsats 

Utifrån resultatet av publikundersökningen så är jag fortfarande frågande till om en talkshow i 

detta format är något att i framtiden satsa på.  

Under publikundersökningen ställde jag frågan ”Tror du att vi kommer att se program som 

utformas på det här sättet i framtiden? Flera av deltagarna sa att de var osäkra på om det skulle 

kunna utformas som en ”dubbelsänd” talkshow. Enligt deltagarna var anledningen till det just de 

många kriterier som på ett eller annat sätt måste uppfyllas för att det ska vara ett lyckat 

programformat att producera. Deltagarna såg även svårigheter när det gäller att tillgodose både 

tittaren och lyssnaren och de tror Jag har en förhoppning om att denna rapport ska bringa 

mersmak och skapa en förståelse kring programformatet som kan leda till en produktion.  

Tillsammans med publikundersökningens resultat och mina erfarenheter följer här nedan ett antal 

punkter som bör uppfyllas för att lyckas med en ”dubbelsändning”: 

•••• Hitta en rytm som passar både tittaren och lyssnaren. 

Resultatet visar att rytmen när det gäller språk, röst och rörelser är direkt avgörande för hur 

mycket och vad som publiken hinner uppfatta i programmet.  

•••• Känn efter vilka behov du som programledare har, ta hänsyn till dem.  

Det gäller att hitta en balansgång när det gäller hur personlig du kan vara och hur du i nästa steg 

kan använda det. Resultatet visar att personlighet förgyller ett program.  

•••• Se till att inte uttrycka ord som ”se” eller ”höra” om du inte använder dem båda. 

Deltagarna i publikundersökningen irriterade sig på att programledaren till exempel sa ”nu syns 

vi igen”. Det är väldigt viktigt att ständigt minnas att det finns både tittare och lyssnare. Använd 

både ”se” och ”höra” om det är nödvändigt att göra det över huvudtaget.  

•••• Var överdrivet förberedd när det gäller information och fakta kring dina gäster. 

Trots att jag var oerhört förberedd så inser jag att förberedelserna hade kunnat vara ännu bättre. 

Alltså, se alltid till att veta ”lite för mycket” om gästen som ska intervjuas.  
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•••• Beskriv omgivningen för lyssnaren, men överdriv det inte. 

Enligt resultatet fanns det en önskan hos lyssnarna om att få studion beskriven och även hur 

gästerna såg ut. Tillgodo se dem med beskrivande bilder, men överdriv det inte så att tittaren 

tappar fokus. 

•••• Ha hela tiden i åtanke att du har två skilda publiker. 

Det är två olika medieformat under samma ”tak”. Det måste du som programledare komma ihåg, 

det går inte att utelämna någon eller tala på ett sätt som kan misstolkas av det andra mediet. 

Behåll hela tiden en så neutral nivå som är möjligt. 

 

•••• Var inte rädd för att förklara något för det ena mediet, men gör det på ett lättsamt vis. 

Det kan uppstå situationer under sändningen som kräver att du som programledare förklarar vad 

det är som sker, gör det. Kom bara ihåg att det fortfarande finns tittare, eller lyssnare som då 

också behöver en förklaring till varför det blir så. Ett exempel skulle vara om bilden i tv-rutan 

försvinner, berätta det men förklara det då så även lyssnaren förstår. 

•••• Praktisera och reflektera över hur din röst och uttryck fungerar tillsammans. 

Det är viktigt att vara medveten som programledare vilken roll och påverkan som man har på ett 

program, hur man väljer att uttrycka sig kroppsligt och vilket röstläge man har. Enligt mig går 

det att praktisera genom att ständigt testa någonting nytt, även om det är ytterst lite som man 

förändrar. Reflektera även över det, blev det bättre eller blev mottagandet detsamma. Var inte 

rädd för att utforma en publikstudie enbart för privat bruk genom att exempelvis be vännerna 

agera som kritiker.  
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5. Och sedan då? 

Resultatet ska ge en inblick i vad en publik kräver för att en ”dubbelsändning” av en talkshow 

ska vara hållbar. Förhoppningen är att aktiva programledare tar åsikterna till sig och reflekterar 

över dem när det gäller deras arbete.  

Trots att det idag inte ”dubbelsänds” någon talkshow så tror många av deltagarna i rapportens 

publikundersökning att det kommer ske framöver. En utveckling som tv och radio troligtvis 

behöver.  Jag tror att utvecklingen är på väg åt det hållet och anser att denna rapport om 

programledarens förhållningssätt i gemenskap med D.M och G.S rapport om programformatet 

kan utge en stadig grund för att i nästa steg kunna utvecklas. 

Jag ser med stor nyfikenhet fram emot hur tv och radio kommer att utformas framöver och jag 

tror inte det kommer att dröja många år innan vi ser ett seriöst försök till att lyckas med en 

talkshow för både tv och radio. Självklart hoppas jag att vara är en del av den produktionen, men 

det får framtiden utvisa.  

 

Förhoppningsvis så har jag i vilket fall sått ett frö som ska växa och jag hoppas att det vattnas 

ordentligt på den för det lär behövas för att de ska överleva.  
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6. Ett stort tack 

 

Patrik Häggqvist.  

En fantastisk handledare som både styr med huvudet och tårna, det på ett förnuftigt och 

tillmötesgående sätt. Du förstår vad jag menar när jag inte har en aning om det och vet vad som 

fungerar. Jag är oerhört glad och stolt över att ha stöttats och att du tagit emot mig, hjälpt mig 

och bjudit på kaffe. Tack. 

 

Daniel Magnusson och Gustaf Svedjenäs.  

Tack för er förfrågan kring mig som programledare och för ett fint samarbete. Tack. 

 

Stina Göranson.  

Alltid lika tjatig kring vikten att slutföra denna rapport. Du är en fin vän som vet vad jag klarar 

av och ser till att jag når dit. Du skickar presenter för att peppa mig och ringer för att kolla hur 

många sidor jag skrivit. Tack. 

 

Mamma. 

Du förstår egentligen inte att skvatt av det jag studerar men du försöker ditt bästa för att få en 

inblick. Du är nog gladast av alla för denna rapport, att den blev av. Det är jag glad för. Tack. 
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Bilaga 1 

Skiss över första intervjuupplägget 
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Bilaga 2 

Körschema inför inspelningen av ”Niklasson synar” 

Titel: Att leva med musik     

Produktionsnummer: X     

Inspelningsplats: BlackBox     

Inspelningsdatum: 11-02-28     

Starttid: 19:00:00     

Senast sparad: 10-04-14     

Version 1     

        
Nr Form Ljud Innehåll Längd: Sluttid Anmärkning 

 
1 VB mix Vinjett 00:00:20 19:00:20    
2 Studio live Hej och välkommen 00:00:30 19:00:50 grafik 

programledare  
3 Studio live påa inslag Malin 00:00:10 19:01:00    
4 VB mix Inslag Malin 00:01:00 19:02:00 Radio/TV  
5 Studio live Intervju Malin 00:04:00 19:06:00 grafik Malin 

Brudell  
6 Studio live påa Ludwig/Musik 00:00:14 19:06:14    
7 Studio live Musik 00:03:00 19:09:14 grafik låt  
8 VB mix Inslag Ludwig 00:01:00 19:10:14 Radio/TV  
9 Studio live Intervju Ludwig 00:03:00 19:13:14 grafik Ludwig 

Schölin  
10 Studio live påa inslag Niklas 00:00:10 19:13:24    
11 VB mix inslag Niklas 00:01:00 19:14:24 Radio/TV  
12 Studio live intervju Niklas 00:03:00 19:17:24 grafik Niklas 

Berg  
13 Studio live Musik 00:03:00 19:20:24 grafik låt  
14 Studio live Sammanfattning 

slutord 
00:02:00 19:22:24   

 
15 Studio live Tack till gäster 00:00:30 19:22:54 musik startar  
16 Studio live Musik 00:03:00 19:25:54 Grafik eftertext 

& fade musik till 
sluttid  

17 Studio live   00:00:00 19:25:54    
18 VB mix   00:00:00 19:25:54    
19 Studio live   00:00:00 19:25:54    
20 VB mix   00:00:00 19:25:54    
21 Studio live   00:00:00 19:25:54    
22 Studio live   00:00:00 19:25:54    
23 Studio live   00:00:00 19:25:54    
24 Studio live   00:00:00 19:25:54    
25 Studio live   00:00:00 19:25:54    
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Bilaga 3 

Affisch för ”Niklasson synar” 
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Bilaga 4 
Frågeformuläret 
Kön:     Kvinna              Man 

Ålder:  

18-20    21-23  

24-26    27-29  

30-32    33-35 

Hur många dagar i veckan lyssnar du på radio? 

0   1   2   3   4   5   6   7  

Vilken av följande radiokanaler lyssnar du helst på? 

P1 P2 P3 P4 RixFM MixMegapol BanditRock 

Vilken typ av genre tilltalar dig mest inom radio? 

Humor   

Nyheter   

Kultur   

Sport   

Musik   

Annat 
Om du markerade ”annat”, vad:________________________ 

När på dagen lyssnar du oftast på radio? 

Morgonen  

Lunchtid  

Eftermiddag  

Kväll  

Natt  

Aldrig 

Vad är det viktigaste för att du ska lyssna på ett radioprogram? 

Intressant innehåll  

Intressant programledare  

Bra musik  

Programmets längd 

Annat 

Om du markerade ”annat”, vad:________________________ 

Vem av följande programledare tycker du bäst om rent programledarmässigt? 

Lotta Bromé 

Roger Nordin 

Kitty Jutbring 
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Adam Alsing 

Annika Lantz 

Henrik Torehammar 

Johanna Koljonen 

Bollnäs-Martin 

 

Hur många dagar i veckan tittar du på tv? 

0   1   2   3   4   5   6   7 

Vilken av följande tv-kanaler lyssnar du helst på? 

SVT1  SVT2  TV3  TV4  Kanal5  TV6  TV11  

Vilken typ av genre tilltalar dig mest inom tv? 

Humor   

Nyheter   

Kultur   

Sport   

Musik   

Annat 
Om du markerade ”annat”, vad:________________________ 

När på dagen tittar du oftast på tv? 

Morgonen  

Lunchtid  

Eftermiddag  

Kväll  

Natt  

Aldrig 

Vad är det viktigaste för att du ska lyssna på ett tv-program? 

Intressant innehåll  

Intressant programledare  

Bra musik  

Programmets längd 

Annat 
Om du markerade ”annat”, vad:________________________ 

Vem av följande programledare tycker du bäst om rent programledarmässigt? 

Peter Settman 

Anne Lundberg 

Gry Forsell 

Kristofer Lundström 

Agneta Sjödin 

Lennart Ekdal 
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Fredrik Skavlan 

Lotta Engberg 

Tror du att ett program kan kombineras att sändas ut i radio och tv samtidigt med samma innehåll? 

JA 

NEJ 

TVEKSAMT 
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Del 1: ”Niklasson synar” ur radioperspektiv. 

“Fungerar programledarens språk både i tv & radio?” 

Hur föreställer du dig studion? 

 

 

 

Vad föreställer du dig att programledaren har på sig? 

 

 

Hur fungerar intervjun med Malin Brudell? 

 

 

Hur fungerar intervjun med Ludwig Schöllin? 

 

 

Hur fungerar intervjun med Niklas Berg? 

 

 

Hur föreställer du dig att scenen ser ut? 

 

 



Konsten att dubbelsända en talkshow- Går det att programleda en talkshow i ett format för både radio och tv-mediet? 
C-uppsats/Rapport 2011 - Examensarbete MKV Kandidat V0012F 
Malin Niklasson ,malnik-8@student.ltu.se ,076-236 87 66 

36 

 

Känner du dig delaktig i programmet? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 

Tycker du att Malins språk riktar sig till dig som lyssnare? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 

 

Får du den information under programmet som du behöver för att förstå? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 

Hur är språktempot? 

JA     NEJ     STUNDTALS 

Förstår du programmets tema? 

JA     NEJ     STUNDTALS 

Hur fungerar programformatet i radio? 

Mycket bra 
Bra 
Ganska bra 
Dåligt 
Mycket dåligt 

Tror du att upplevelsen blir annorlunda i tv? 

JA     NEJ     STUNDTALS 

 
 
 
Del 2: ”Niklasson synar” ur ett tv-perspektiv. 

“Fungerar programledarens språk både i tv & radio?” 
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Vad tycker du om studion? 

 

 

 

Tycker du att programledarens klädsel passar in? 

 

 

Hur fungerar intervjun med Malin Brudell? 

 

 

Hur fungerar intervjun med Ludwig Schöllin? 

 

 

Hur fungerar intervjun med Niklas Berg? 

 

 

Vad tycker du om scenen där bandet spelar? 

 

 

Känner du dig delaktig i programmet? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 

Om svaret är ”nej”, 
varför:______________________________________________________________________________________ 
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Tycker du att Malins språk riktar sig till dig som tittare? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 
 
Om svaret är ”nej”, 
varför:______________________________________________________________________________________ 

Får du den information under programmet som du behöver för att förstå och hänga med? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 

Om svaret är ”nej”, 
varför:______________________________________________________________________________________ 

Hur är språktempot? 

BRA     DÅLIGT     VARIERANDE 

Om svaret är ”varierande”, 
varför:______________________________________________________________________________________ 

Hur tycker du att programledaren är? 

 
Mycket bra 
Bra 
Ganska bra 
Dålig 
Mycket dålig 

Förstår du programmets tema? 

JA     NEJ     STUNDTALS 

Om svaret är ”nej”, 
varför:______________________________________________________________________________________ 

Hur fungerar programformatet i tv? 

Mycket bra 
Bra 
Ganska bra 
Dåligt 
Mycket dåligt 
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Vad tycker du om programmet i sin helhet i ett tv-format? 

 

Tycker du att upplevelsen blev annorlunda i tv? 
 
JA     NEJ     STUNDTALS 
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Det här är mina övriga kommentarer till hur ett program 

fungerar att köras samtidigt i två olika format: 

Vad fungerar? 

 

 

 

 

Vad fungerar inte? 

 

 

 

 

 

Vad behöver programledaren göra för att programmet ska fungera i två format med olika 

förutsättningar? 

 

 

 

Tror du att vi kommer att se program som utformas på det här sättet i framtiden?  
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Bilaga 5 
Överblick av fokusgruppens deltagare 
 
Kommentar kring urvalet:  
Samtliga personer studerar på Luleå tekniska universitet. Tyvärr var det väldigt besvärligt att få 
tag på lika många kvinnor som män till undersökningen då intresset var skiftande. Jag hade 
givetvis önskat en jämn fördelning mellan könen, men då tiden var knapp beslöt jag mig för att 
utgå från dessa tio personer. Åtta stycken kvinnor och två män.  
 
Tabellen beskriver: Kön, ålder, vilken radiogenre de föredrar, likaså tv-genre samt hur många 
gånger de lyssnar på radio respektive tittar på tv. Med denna information som bakgrund fick jag 
en förståelse för vilka deltagarna var. 
 
 
 

KÖN: ÅLDER: RADIOGENRE  TV-GENRE  RADIO / 
VECKA 

TV / VECKA 

Kvinna 24-26 Musik     Humor   6   7 

Kvinna 24-26 Musik     Musik   7   5 

Kvinna 27-29 Musik   Humor   4   6 

Kvinna 18-20 Humor     Humor   5   7 

Kvinna 24-26 Musik     Film   1   1 

Kvinna 18-20 Samhällsprogram     Kultur   4   6 

Kvinna 24-26 Musik     Tävlingsprogram   6   7 

Man 21-23 Annat. Ring-in-program Humor   2   7 

Kvinna 24-26 Musik     Humor   3   7 

Man 21-23 Musik     Sport 3   7 

          

MEDIA          

EJ MEDIA          

 

 

 

 

 

 


