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Sammanfattning

Visuell radio eller ljudbildspel i radio är i stort sett ett outforskat område. Att det går att göra visuell 

eller audiovisuell radio rent praktiskt och tekniskt står klart - publiceringsverktygen och tekniska 

lösningar finns. Det detta arbete problematiserar och diskuterar är hur visuell radio skulle kunna 

utformas och gestaltas både utifrån ett produktionsperspektiv och ett mottagarperspektiv. Detta sker 

genom att titta på mediaföretagens multimediala publiceringar men också genom att förstå hur deras 

redaktionerna tänker om hur ljud och bild kan samverka. Bland annat intervjuas personer som 

arbetar på New York Times, Svenska Dagbladet, DuckRabbit och MediaStorm för att få denna 

inblick. Mottagarperspektivet skildras bland annat med hjälp av medieforskningens syn på 

mottagaren. Men också genom att förstå mottagarens kognitiva process där mottagarens auditiva 

och visuella perception är i fokus. Genom ett induktivt förhållningssätt skapas i detta arbeta 

förutsättningar att problematisera och diskutera fram fem gestaltningar som experiment eller försök 

till att visa hur visuell radio kan se ut. 

Nyckelord: Radio, Audiovisuell, Ljudbildspel, Multimedia
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Abstract

Visual radio or audio slideshow presented together on the same platform is an unexplored  area. The 

area is technically ready for it and practically there are no obsticles. 

What this essay problematizes and discusses is how visual radio could be formed from a production 

point of view and from a receivers point of view. It will be done by looking at multimedia 

publications produced by media companies but also by understandning how the editorial staff is 

working with audio and sound together. For instance interviews with editorial staff at New York 

Times, Svenska Dagbladet, DuckRabbit and MediaStorm is done to get their view. 

The receivers point of view is depicted by looking at media research but also by understanding the 

cognitive process of the receiver when exposed to auditive and visual perception. 

With an inductive approach in this essay, condition for discussion and problematize is created and 

results in five examples of how visual radio could be formed. 

Keyword: Radio, Audiovisual, Audio slideshow, Multimedia 
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Läsanvisning

Har valt att skriv min uppsats som essä för att experimentera fram utformningen av min gestaltning. 

Att jag skrivit i essäform betyder också att mina resonemang och min tankeprocess är just min, om 

inget annat anges. 

Essäns utformning börjar i det vida och slutar i min gestaltning, en gestaltningen som inte är ett svar 

på någon fråga utan ett resultat av mitt experiment eller om man så vill, mitt induktiva 

förhållningssätt. Ett förhållningssätt som söker efter samband, där sambanden blir ett redskap för att 

problematisera och diskutera fram en gestaltning av visuell radio. 

Början av uppsatsen kommer att behandla mediaföretagens produktion av multimedia och mitt 

syfte. Efter det försöker jag på olika sätt förstå hur mottagarens användning av media ser ut, både 

genom medieforskning men också forskning som rör auditiv och visuell perception. För att sen 

smalna av mot min egen gestaltning. Kortfattat är min essä uppbyggd så här: 

Avsändarens förutsättningar - mottagarens förutsättningar -  mitt resultat, i form av visuell radio
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Multimedia i media - inspiration till gestaltning av visuell radio

Att presentera ljud och bild ihop är inget nytt, de två har under lång tid samverkat för att ge 

mottagare upphöjd audiovisuell upplevelse, men bara för att något har existerat under en viss tid 

betyder inte det att möjligheterna att ge de två nya former krymper. Tvärtom skapar dagens teknik 

ypperliga möjligheter för nya spännande sätt att berätta på. Tidningen New York Times startade 

bland annat ett projekt som de kallar ”One in 8 million” 2009, (www.nytimes.com) där man satsat 

på att berätta historier om stadens människor i så kallade ljudbildspel. Det blir korta, 2-3 minuter, 

ljudbildspel där en person är i centrum - ett personporträtt helt enkelt. Berättartekniken är inte ny, 

sättet att fotografera är inte nytt men plattformen, en tidning på webben, är ny. Det handlar inte bara 

om att göra estetiskt tilltalande, konstnärliga porträtt av människor. Ljudbildspelen används av New 

York Times när det är möjligt, oavsett om det handlar om kriget i Irak eller personporträtt på 

stadens invånare. 

En av dem som arbetar på tidningens multimediaavdelning är Amy O´leary (telefonintervju 

2011-04-04) och hon menar att detta sätt att presenterar journalistiskt arbete på är en naturlig 

utveckling där tidningen tar hand om och förvaltar de fotoresurser New York Times har. 

Fotograferna lär sig också ta upp ljud för att skapa ljudbildspel som skall finnas tillgängliga för 

tidningens läsare - inte så mycket för att skapa nytt utan för att tidningens innehåll skall finnas 

tillgänglig på de plattformar som idag finns, helt enkelt att finnas där potentiella läsare kan finnas. 

Ljudbildspel är en naturlig del av den journalistiska utvecklingen menar Amy O´leary 

(telefonintervju 2011-04-04) och poängterar också att få läsare ser eller gör skillnad på ljudbildspel 

och film - allt material där ljud och bild agerar samtidigt blir till ”film”. 

V0015F Examensarbete MKV 
Radioproduktion i nya medier
Luleå Tekniska Universitet
Författare: Joseph Knevel
Titel: Visuell radio
Termin: VT12
Handledare: Patrik Häggqvist
Examinator: Per Zetterfalk
2012-05-30

 6

http://www.nytimes.com
http://www.nytimes.com


Att konsumenter, enligt Amy O´leary (telefonintervju 2011-04-04), inte gör skillnad på video och 

ljudbildspel gör undersökningen från Sisco intressant: ”...by 2012 Internet video will account for 

over 50 percent of consumer Internet traffic.” (www.sisco.com). Siffror som i sig inte säger så 

mycket om vad det är för form av video konsumenten konsumerar men kan i alla fall peka på ett 

visst sätt att konsumera. Siffror som också skulle kunna förklara mediaföretagens försöka att bli 

mer multimediala. 

New York Times är inte ensamma om sina multimediala satsningar, flertalet tidningar strävar åt 

samma håll, bland annat sticker LA-times ut med liknande personporträtt och i användningen av 

fotografer som berättar med bilder (rörliga och stillbilder) och ljud (www.latimes.com) för en ny 

plattform. Kanske är det fel att beskriva plattformen som ny, men att presentera ljudbildspel och 

filmer på tidningars hemsida måste ändå ses som ett nyare fenomen. 

Förutom tidningar har också flertalet produktionsbolag under de senaste åren dykt upp, 

produktionsbolag som enkom producerar multimediala berättelser. 

Ett exempel på produktionsbolag med ett sådant fokus är MediaStorm. Enligt Tim McLaughlin 

(telefonintervju 2011-05-05), producent på MediaStorm, handlar det om att berättelsen skall vara i 

fokus och inte den tekniska framställningen eller hur den publiceras. Och kanske har han  rätt i att 

berättelser måste få existera i den miljö som framställer berättelsen bäst, men frågan om vilken 

berättelse och vilken form som passar bäst på vilken plattform är högst subjektiv - men med snabbt 

internet, trådlös uppkoppling, läsplattor och smartphones ökar i alla fall möjligheterna att utforska 

detta område.

MediaStorm beskriver sitt arbete så här på sin hemsida: ”MediaStorm...create cinematic narratives 

that speak to the heart of the human condition.” (www.mediastorm.com). Mer tekniskt kanske man 

kan säga att MediaStorm skapar en blandning av film, foto och ljudbildspel där ljud, stillbilder och 

rörliga bilder integreras till en multimedial produkt som inte liknar den form av reklamfilm eller 

kortfilmer vi är vana att se. 
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Tempot är i de flesta filmer lugnare, både när det handlar om rörlig film men också i stillbilder där 

bilderna får ta mer plats, se till exempel: http://mediastorm.com/training/mr-blues. McLaughlin 

(telefonintervju 2011-05-05) är tydlig med att poängtera att det inte är ett nytt medium eller ett nytt 

sätt att berätta, det handlar bara om att ta vara på de tekniska möjligheter som finns idag vilket kan 

ske genom olika och nya publiceringsverktyg men också snabbare produktion. Det handlar alltså 

inte, enligt McLaughlin (telefonintervju 2011-05-05), om en revolution av det traditionella utan 

snarare en transformation av publikation och produktion. 

Syfte

Syftet med denna essä är att problematisera och diskutera hur denna transformation kan användas 

till att skapa visuell radio. Rent tekniskt finns i stort sett inga hinder för att bifoga bild i radio. Ur ett 

mottagarperspektiv torde ett ökat innehåll också ge en ökad och bredare upplevelse. Genom att se 

hur mediaföretag presenterar ljud och bild och hur människorna bakom mediaföretagen tänker 

ämnar det här arbetet att skapa en bild av hur gestaltning skulle kunna se ut. Men bilden skapas 

också genom att få en holistisk syn på mottagaren, där helheten åsyftas och inte individen eller en 

specifik mottagare i sig. Detta sker genom att till exempel se hur mottagare använder internet, hur 

medieforskning har sett eller ser på mottagaren. Forskning om auditiv och visuell perception kan 

visa hur mottagaren kognitivt hanterar den information en gestaltning kan tänkas sända ut. 

Mediaföretagen kan ge exempel på hur och varför ljud och bild skall presenteras ihop. Forskning 

inom media, kognitiv neurovetenskap och artiklar som rör människans förmåga att på olika sätt 

använda sina sinnen kan ge en bild av mottagaren och hur gestaltningen skulle kunna utformas 

utifrån mottagarens perspektiv. En induktivt metod där arbetets explorativa undersökning av 

avsändare och mottagare leder fram till samband (Hartman, 2004). Samband som alltså i detta 

arbete resulterar i gestaltning av visuell radio. Gestaltningen blir så ett försök att praktiskt använda 

de samband jag funnit till att skapa visuell radio där slutresultatet inte är det viktigaste utan vägen 

dit är i fokus. 
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När jag började leta ljudbildspel eller olika former att presentera ljud och bild hittade jag mest 

exempel på detta i USA men självklart finns det exempel på hur detta används även i Sverige. 

Kanske skall man också skilja på multimediala former, att presentera bilder i bildspel med musik till 

går att hitta i många former. Till största del handlar detta om fotografer som vill visa upp mer än 

enstaka bilder. Till exempel fotokollektivet Magnum Photos (http://inmotion.magnumphotos.com/

video/capitolio) där man kan hitta välproducerade ljudbildspel där fotografierna existerar i centrum, 

och ljudet skapar stämning och kanske också en helhetskänsla men det är fotografiet som har den 

centrala rollen. Det finns också en form som riktar sig mot större nyheter - rättegången mot den 

norska terroristen Anders Bering Breivik är ett bra exempel på det, där de flesta stora medierna 

använde sig av strömmande ljud och bild, till exempel sände norska tidningen Verdens Gang 

mycket av rapporteringen på sin egna TV-kanal: www.vgtv.no. 

Ljudbildspelen (One in 8 million), som tidigare hänvisats till, på New York Times hemsida 

(www.nytimes.com) har ett större fokus på att få ljudet och bilden att komplettera varandra i en 

form som mer liknar reportage än strikt och direkt nyhetsrapportering. Definitionen mellan de olika 

sätten att presentera ljud och bild på är svår att konkretisera - men det intressanta, för det här 

arbetet, är när reportage och personporträtt får existera i en foto och ljudkonstellation på 

publiceringsytor som historiskt har fokuserat på text, foto eller ljud. 

Ny teknik kan ge traditionella medier en möjlighet att göra just detta - experimentera med 

utrymmet, formen och sättet att presentera. Läsplattornas ankomst kan komma att förnya flera 

mediers sätt att presentera sina produktioner. 
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Dagens Nyheter (fortsättningen DN) och Svenska Dagbladet (fortsättningen SvD) är två, av flera, 

dagstidningar i Sverige som har skapat nya produkter för just läsplattornas läsarkrets. 

DN har DN+ där tidningen kan köpas till läsplattan i sitt fulla format och där man kan få tillgång till 

ytterligare material. ”I läsplattetidningen står det visuella berättandet i fokus med bildspel, rörlig 

grafik och filmklipp” skriver DN+ på Itunes; (http://itunes.apple.com). Läsplattan som plattform 

ger, kanske framförallt för tidningar i nuläget, möjligheter att använda både foto, text och ljud i en 

annan form än förr. 

SvD har skapat SvD insikt som är ett månadsmagasin och beskriver det så här på Itunes; (http://

itunes.apple.com)”Insikt är ett samtidsmagasin som ger dig fördjupande reportage, ingående 

intervjuer och inspiration -– med Ipadens alla möjligheter.” SvD insikt är ett magasin specifikt 

utarbetat för att fungera i bara Apples iPad. SvD nyttjar också, enligt mig, alla de olika former som 

finns tillgängliga. Det är rörliga bilder, stillbilder, ljud och bild och interaktivitet. Det är en form 

och en stil som inte bygger på att man bara lyfter över tidningen till en annan plattform, de har 

skapat innehållet för att passa plattformen. 

När jag frågar Magnus Gylje (intervju 2012-05-08), redaktör för SvD insikt, om detta är ett nytt 

medium beskriver han det som både och. Det är nytt för att mottagaren i sin upplevelse är 

medbestämmande. Det finns rörlig grafik, ljud och bild i samma tidning, det finns också flera lager 

av information som ger stort utrymme för upplevelse för både producent och mottagare och på det 

sättet är det nytt. Men berättelserna och journalistiken skiljer sig inte nämnvärt. Arbetssättet 

beskriver Magnus Gylje (intervju 2012-05-08) dock som nytt, både fotografer och skribenter måste 

tänka på hur arbetet skall läggas upp för att passa både tidning, webb och läsplatta. 
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Nu är SvD insikt relativt nytt, lanserades hösten 2011, och att Magnus Gylje (intervju 2012-05-08) 

säger att läsplattorna är en stor del av framtiden skall kanske läsas med just nyhetens behag i åtanke.  

Men fler medier strävar mot ett håll som liknar det SvD insikt gör.  Bilder, ljud och text skapas för 

plattformen och inte bara ett lyft från den ena plattformen till den andra. Ett sätt att arbete som inte 

bara handlar om just läsplattorna som plattform utan mer sättet att arbeta med innehåll. Det här tror 

jag också är en del av kärnan i framtidens medier - att skapa innehåll för plattform och inte tvinga 

innehållet att passa in på plattformen oavsett om det gäller radio, TV eller tidningar. Just radions 

funktion som följeslagare i bilen eller passiv röst i hemmet kanske kan förändras genom att skapa 

innehåll som också går att ta del av aktivt via mobilen eller läsplattan. 
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Radio möter bild

Mediaföretaget DuckRabbit i England har ett liknande upplägg som MediaStorm. De arbetar med 

att hitta nya sätt att berätta historier på med ljud och bild. Peter Rudge (telefonintervju 2012-01-30), 

en av medarbetarna på DuckRabbit, menar också att berättelsen fortfarande är det viktigaste men att 

sättet att berätta på kanske ändå kan kallas en ny stil. Han menar att denna nya stil till stor del beror 

på den tekniska utvecklingen, nu kan gemene man samla in material, editera och publicera själv. 

Peter Rudge (2012-01-30) menar också att just detta sätter större press på medier att ligga i 

framkant när det gäller tekniska lösningar, medierna vill och måste visa att de kan hantera den nya 

sortens teknik och form att berätta på. Tidningarna gör detta bra menar Peter Rudge (telefonintervju 

2012-01-30), de har insett att berättartekniken måste anpassas efter tekniken, radion har precis 

börjat inse att det finns ett nytt sätt att publicera sitt material på.

Men kanske skall man inte underskatta radions förmåga att bara vara ljud, speciellt när man ser 

siffror från Cisco på mängden video som finns att tillgå: ”It would take over 5 years to watch the 

amount of video that will cross global IP networks every second in 2015. Every second, 1 million 

minutes of video content will cross the network in 2015.” (www.cisco.com) Eller så tar man just 

dessa siffror som ett tecken på att man måste utmärka sig för att nå ut. Ett radioanpassat ljudbildspel  

eller visuell radio kanske är just det. Radion har också en väl inarbetad mottagarkrets och behöver 

inte nödvändigtvis slåss om ny mark, men med högre grad av interaktivitet kan kanske 

mottagarkretsen utökas eller i alla fall bibehållas. 

DuckRabbit arbetar med reklamfilm, utveckling av tidningars plattformar men också radio, i ett 

samarbete med BBC World Service har man tillsammans gjort en dokumentär, (http://

duckrabbit.info ) som är 22 minuter lång. Till dokumentären finns ett ljudbildspel som är en 

komprimerad version av radiodokumentären på 6 minuter. 
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Det är det första seriösa samarbetet jag sett där radion tar steget mot ljudbildspel eller visuell radio. 

Det som skiljer detta ljudbildspel från andra jag sett är att här är ljudet grunden och inte fotot men 

fotografierna får, och tar, stor plats. Det blir inte bara foton som skall ligga ”över” ljudet utan 

fotografierna berättar en egen historia. Versionen är inte fullt anpassad till smartphones än men 

samarbetet liknar det detta arbete vill experimenterar med, ljudbildspel eller visuell radio som en 

hybrid mellan radio och TV, eller bara radio anpassad till 2012. 

Denna radiohybrid skulle kunna ses som en balansgång mellan radio och TV och att skillnaden 

mellan de två suddas ut. I mitt samtal med Peter Rudge (telefonintervju 2012-01-30) påpekar han 

också detta - att även om BBC har TV och radio i samma ”hus” är man lite rädd för att gå över 

linjen, från radions sida, och istället för  att göra bra och innovativ radio ”bara” göra dålig TV.

Poängteras bör att produktionsbolagen, tidningar och radio inte bara gör multimediala satsningar för 

”konstens” skull. Det är hård konkurrens och för att hänga med måste man sticka ut. New York 

Times publiceringar på internet tas upp som exempel av Mia Consalvo och Charles Ess (2011) i 

boken The Handbook of Internet Studies där de beskriver hur tidningar, och andra medier, ständigt 

arbetar för att ligga i framkant och för att inte försvinna i myllret av information. 

Publikationer på internet blir också viktigare och viktigare som inkomstkälla, ”Teoretiskt sett skulle 

vi redan idag kunna klippa papperstidningen och ändå vara ett lönsamt mediebolag”, säger Jan 

Helin, Aftonbladets chefredaktör i en intervju i tidningen Resumé (www.resume.se), ett citat som 

säkert kan tolkas som en kaxig släng åt konkurrenter men ändå visar hur viktig publiceringar på 

internet har blivit. Det är inte bara en plats där man kan göra reklam för media som finns i 

verkligheten, publikationer på internet är idag en del av verkligheten. 
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Förutsättningarna för att gestalta och mottagarens användning av media

Förutsättningarna att skapa ljudbildspel, som detta arbete snuddat lite vid, är idag i stort sett 

obegränsade med tanke på den teknik vi har att tillgå. Få eller inga tekniska hinder ligger i vägen 

för producenter att skapa multimediala berättelser. I dagsläget är de flesta exempel som hänvisats 

till ljudbildspel och multimedia som finns tillgängligt för datorer och delvis läsplattor, än så länge 

har man inte fokuserat i någon större utsträckning på smartphones. Hur svenskarna använder 

internet och smartphones kan ge en bild av hur förutsättningarna och framtiden kan se ut. 

Olle Findahl (2011) har i sin rapport, Svenskarna och internet 2011, tittat närmare på hur vi 

använder internet och på våra vanor. Föga förvånande ökar antalet dagliga internetanvändare från 

25 procent 2003 till 69 procent 2011. Av de som använder internet är det 45 procent som någon 

gång lyssnar på radio och 6 procent gör det dagligen (Findahl 2011). Trots relativt få dagliga 

användare är ändå TV via internet något som ökat kraftigt med åren,”2009 såg 9 procent av 

internetanvändarna på TV över internet åtminstone någon/några gånger i veckan. Idag ser 21 

procent på TV online som en vardagsaktivitet” (Findahl, 2011:17). 

En naturlig förklaring är utökad bandbredd och att möjligheten rent tekniskt nu finns där. Det är 

siffror som i alla fall visar att möjligheten att presentera visuell radio rent tekniskt inte borde möta 

några hinder, bandbredden finns och det är inte en stor kostnad för användaren att använda mobilt 

internet. 

Olle Findahl visar också i sin rapport att just användningen av mobilt internet har ökat kraftigt de 

senaste åren” 36 procent av befolkningen (12+ år) använde när undersökningen gjordes under 

våren 2011 internet i en mobiltelefon eller annan handhållen enhet. 27 procent hade tillgång till en 

smartphone (iPhone eller android-telefon)” (Findahl 2011:28) 
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I de yngre åldrarna (12-25 år) har användningen av mobilt internet fördubblats om man jämför 

användandet 2010 med 2011(Findahl 2011). Det vanligaste användningen av mobilen på internet är 

att se nyheter och väder vilket 77 procent (12-35 år) gör, internetradio kommer sist med 24 procent i 

samma ålderskategori. TV/videoklipp i samma ålderskategori ligger på 60 procent. Liknande siffror 

presenterar Olle Findahl (2011) när han tittar på hur de med tillgång till smartphones använder 

internet. 86 procent använder sin smartphone till att se nyheter/väder, 63 procent ser TV/videoklipp 

och 29 procent lyssnar på internetradio (Findahl 2011). 

Internetradion når enligt dessa siffror bara drygt hälften så många som TV/videoklipp gör. Den 

enkla lösningen ligger förmodligen inte i att bara ”sätta” bild på radio för att förändra de siffrorna 

men det visar att mobiltelefoner och smartphones i hög grad är visuella i sin kommunikation. 

Om man tittar mer specifikt på radiolyssnandet så visar Sifo i sin rapport (TNS SIFO, 

radioundersökningar Rapport II 2012) att 71.4 procent av svenskarna lyssnar 5 minuter/dygn på 

radio, en siffra som legat ganska konstant sedan 2011. 6.3 procent lyssnar på radio via webb minst 5 

minuter/dygn en siffra som ökat från 4.2 procent 2011 (rapport två 2011), alltså en ökning på 2.1 

procentenheter. 

I båda undersökningarna (Findahl och Sifo) är det relativt låga siffror för användning av radio via 

internet men det är på uppgång. 

Kan man förstå varför vi lyssnar och inte bara att vi lyssnar? Ett ämne som under lång tid har 

diskuterats och då speciellt inom medieforskningen. Tilltron till mediernas makt, har en ganska 

naturlig bana, med start i medierna som  ”allsmäktiga” (Gripsrud, 2008), en tanke som grundade sig 

i mediernas totala makt och förmåga att injicera publiken med vilken sorts kunskap och beteende 

som helst, en uppfattning som höll fram till ungefär 1940. 
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Teorin om mediernas makt gick från ”allsmäktiga” (Gripsrud, 2008) till ”vanmäktiga” på bara ett 

par årtionden, 1940 - 1970. En total omsvängning där användarens makt blev det centrala och 

mediernas makt reducerades till ”vanmäktiga”. En teori som fick stor betydelse för uses and 

gratification forskningen som lägger stor vikt vid just mottagarens användning och makt. 

Idag befinner vi oss i en slags hybrid mellan dessa två, något som Gripsrud benämner som ”mäktiga 

medier”. Avsändaren kan påverka mottagaren men mottagaren kan också påverka avsändaren. 

(Gripsrud 2008)

Uses and gratification kan uppfattas som lite naivt optimistisk och med stor tilltro till mottagaren 

(Gripsrud 2008) men grunden i denna forskning har några intressanta poänger i förhållande till 

varför vi konsumerar media. McQuail visar på olika mediakonsumtionsskäl (McQuail 2008:425)

1. Diversion: escape from routine or problems; emotional release

2. Personal relationship: companionship; social utility

3. Personal identity: self-reference; reality exploration; value reinforcement

4. Surveillance (forms of information seeking) 

Vi tar del av media för att stilla våra behov. Behov som då är beroende på den miljö och kontext vi 

vistas i. Vi har olika motiv i vår användning av medierna för att fylla olika behov. Mycket av denna 

forskning utgår från en tid (1940-50 & 1970-80) när de medier mottagarna konsumerade var fasta 

(radio, TV, biograf), mobil TV och radio finns än så länge inte med i denna forskning och kanske 

förändrar det också det mönstret. Konsumtionsmönstret kanske förändras  genom att vi har konstant  

tillgång till TV, radio, tidningar via internet. Det ger en nästintill obegränsad tillgång till det man 

önskar, om man vet att det finns. Vilket också McQuail påpekar (2008:426) ”The steady 

diversification of the media environment has made it even more difficult to find any single 

explanatory framework of audience patterns”.
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Ny forskning pekar försiktigt på att det kan finnas ytterligare omständigheter som påverkar vår 

mediekonsumtion. Kirzinger et al., (2012:158) visar att det kan finnas genetiska samband: ”We 

estimate that one fifth to one third of the variance in media consumption and communication 

behaviors are explained by additive genetic factors.” Kirzinger et. al. (2012) understryker att det 

inte handlar om en ”mediakonsumtionsgen” men möjliga förstärkningar av karaktärsdrag eller 

egenskaper som i tidigare forskning (Sherry, 2001, se Kirzinger et. al. 2012 ) visats influera 

mediaanvändningen. 

Oavsett om vårt sätt att agera och konsumera beror på gener, miljöer eller massmedier som en egen 

”makt” konsumerar vi massmedia dagligen, via internet, telefonen, radio, TV och tidningar. Svaret 

på våra motiv till att välja vad vi konsumerar står än så länge obesvarade, och det är kanske det som 

intresserar mest - att vi konsumerar är inte så förvånande men varför vi gör det är spännande. 
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Hjärnans förmåga att hantera sinnenas intryck 

Om vi nu utgår från att vi valt, varför kan vi för tillfället bortse ifrån, att ta del av en audiovisuell 

upplevelse är det intressant att se vad som händer med våra intryck. Forskning inom områden som 

psykoakustik, miljöpsykologi och kognitiv neurovetenskap visar på olika sätt hur våra sinnen är 

komplexa och i ett tätt samarbete med varandra. 

Till exempel visade Wood et al. (2010) hur vitt brus (”Vitt brus är brus med jämn nivå över hela 

frekvensområdet”, Zetterberg (2002:232)) kan påverka vår uppfattning av smaken på mat. Vilket 

skulle kunna vara förklaringen till varför till exempel flygplansmat ofta anses ha en sämre/nedsatt 

smak. I försöken utsattes försökspersonerna för vitt brus i olika nivåer och resultaten visade att 

ljudet påverkade både smaken av salt och sött, (Wood et al. 2002). 

Lars Nyberg skriver om auditiv perception i boken Kognitiv neurovetenskap (2009) och delar upp 

denna förmåga i två delar - vad vi hör och vart vi hör det. Signaler om vad och var skickas till olika 

delar (dorsal/var och ventral/vad) av hjärnan för att bearbetas. Information om vad vi hör bearbetas 

och tolkas, vilket Dr Wood i en intervju (www.bbc.co.uk) menar kan vara en av förklaringarna till 

att maten smakar mindre, vi koncentrerar oss på det höga ljudet eller som det kallas, vita bruset. 

Vidare visar forskning av Matilda Annerstedt (2011) att ljud av natur, tillsammans med bilder på 

natur, kan påverkade stressade personer och få dem mindre stressade. Försök där testpersorerna bara 

tittade på bilder av natur och inte fick höra naturljud visade inte samma positiva effekt (Annerstedt 

2011:54). 

Auditiv perception och dess påverkan på stress och smak kan tyckas ha lite att göra med arbetet att 

skapa visuell radio, vilket det också har i en direkt mening. Ljudbildspelen eller visuell radio skapas 

inte för att förändra smak eller specifikt få människor att känna mindre stress, men forskningen om 

det ger en bild av hjärnans komplexitet. 
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Våra sinnen skickar inte bara exklusiv information i en sluten bana till en viss plats i hjärnan utan 

sprider signaler i ett system så komplext att forskarna själva har svårt att svara på exakt hur hjärnan 

tolkar signalerna som förmedlas av våra sinnen. 

Fortsätter vi att titta på audiovisuella upplevelser visar forskning av M.M. Murray et al. (2004) hur 

våra sinnen samverkar så att vi minns bättre. I ett försök att koppla samman specifika ljud 

tillsammans med bilder fick man fram följande: ”Image repetitions during a continuous recognition 

task were more accurately discriminated if they had initially been presented with a sound than when 

presented only visually, providing one indication of the functional efficacy of incidental 

multisensory memories or perceptual traces on later sensory functions” ( M.M. Murray et al., 

2004:131). 

Är syftet att vi skall minnas bättre visar ytterligare forskning att det kan finnas fördelar med att visa 

bilder där motiven delvis eller helt visar människor eller människoliknande varelser. ”In general, 

images with people in them are the most memorable, followed by images of human-scale space — 

such as the produce aisle of a grocery store — and close-ups of objects. Least memorable are 

natural landscapes, although those can be memorable if they feature an unexpected element, such 

as shrubbery trimmed into an unusual shape (http://web.mit.edu)”. Detta enligt Isola, P. et al. 

(2011) som samlade ihop 10,000 bilder  av olika slag och försökspersoner fick sedan se ett antal 

bilder för att sen få dessa upprepade för sig och då själva markera vilka de redan hade sett. 

Resultatet kanske kan, som någon i en kommentar till artikeln (http://web.mit.edu) påpekar, också 

bero på att det finns en rörelse eller händelse i bilden. En stilla naturbild skapar inte så mycket 

händelse och att det skulle kunna vara själva händelsen eller rörelsen som triggar något i hjärnan 

och inte människan. 
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Lars Nyberg (2009:63) behandlar i sin bok, Kognitiv neurovetenskap, just ansiktsperception där han 

pekar på forskning som menar att ett speciellt område i hjärnan, fusiform face area, aktiveras när vi 

ser eller minns ansikten. Ett område som i och för sig också visat sig vara aktivt när hjärnan skall 

skilja på till exempel olika fåglar (Nyberg 2009). Enligt Lars Nyberg (telefonintervju 2011-04-28) 

är det inte nödvändigtvis så att ansikten automatiskt har bättre sannolikhet att bli inpräglade i 

minnet, men vi har en förmåga att känna igen ansikten och kanske har vi den förmågan för att vi 

ständigt utsätts för ansikten och att vi gynnas av att känna igen dem. 

Han menar också att hjärnan förmodligen skulle reagera på samma sätt om den utsattes för något 

annat intresseväckande. Ansikten har inte en särskild status men vi är experter på att hantera just 

denna information. 

Oavsett vad man drar för slutsatser mellan Nybergs svar och forskningen gjord av Isola P. et. al., 

kan man anta att ansikten och människor med fördel skulle kunna existera i ett ljudbildspel om 

syftet är att få åskådaren att minnas. 
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Som avslutning lånar jag Zimmermans uppställning över hur mycket information våra sinnen tar 

emot. (Zimmerman, M.,1986 se Nørretranders, T., 1993:193 )

Sinne   Sinnesintag     Medveten bandbredd

Syn   10 000 000 bit/s    40

Hörsel   1 00 000     30

Hud   1 000 000     6

Smak   1 000      1

Lukt   100 000     1

Vi nås av ofantliga mängder intryck via våra sinnen och klarar av att medvetet ta hand om drygt 40 

bit/s. Nørretranders (1993:193) hävdar att det till och med är mycket mindre än så, förmodligen 

klarar vi inte av mer än 16 bit/s eller ännu lägre. Det är i sig kanske inte så viktigt, det som dessa 

siffror visar är hur mycket information vi nås av och hur lite vi medvetet processar. 

Siffror som kan visa att ovan nämnda exempel på förändrad smak, förändrad stressnivå och 

förmågan att känna igen bilder kan ha många olika förklaringar och inga enkla svar. 
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Vad kommer sen - en grund för audiovisuell radio

Tidningar, produktionsbolag och TV producerar multimedia. Våra sinnen och vår hjärna är kapabla 

att ta emot och kan som visat ovan till och med gynnas av flera olika sinnesstimulanser. Ljud och 

bild tar stor plats på många olika plattformar, de samspelar om än med olika prioritet. 

Medan tidningar tävlar om vem som producerar den mest interaktiva läsplattelösningen och om 

vem som sänder bäst webb-TV står radion vid sidan av och fortsätter i stort sett med att ”bara” 

sända ljud. Det sker få, även om det händer, nya satsningar på bild och ljud och visst finns det 

kanske legitima invändningar mot att bildsätta radio: ”radio är ljud och skall så förbli”, ”lyssnarna 

väljer radio för att skapa sig egna bilder”, ”ljud och bild blir TV och det skall radio inte vara”, är 

påståenden jag fått höra när jag pratar om att skapa visuell radio. Sveriges Radio, som jag främst 

syftar till när jag pratar om radio, arbetar på ett sätt redan med ljud och bild. Det finns få 

redaktioner som inte fotar det arbete de gör. Det är få redaktioner som inte publicerar bilder 

tillsammans med sina radioinslag. Bilderna och ljudet är dock tydligt avskilda. Sveriges Radio 

lanserade vintern/våren 2012 ett projekt som hette Sveriges Radio Plus (www.sverigesradioplus.se 

30/03 2012) som var en satsning där ljud och bild fick interagera i samma ”rum”. Här kunde 

lyssnaren själv lägga in bilder, filmer och text i ett ljudspår. Det blev en interaktiv ”anslagstavla” 

med ljudet i bakgrunden. Ett steg på rätt väg, om rätta vägen nu är interaktivitet och multimedia vill 

säga. 

Men istället för att låta mottagaren göra allt, vilket var fallet med Sveriges Radio Plus, kanske man 

kan hitta ett sätt som kan kombinera de två, både för att som avsändare skapa mervärde och som 

mottagare få en känsla av delaktighet. Inför denna uppsats var jag också i kontakt med Sveriges 

Radio med en fråga om att få experimentera med deras ”Plus”-satsning men fick nej då det skulle 

kosta för mycket pengar. 

Idén skulle då vara att bilden får ta plats när mottagaren själv vill. Det handlar om skapa ett 

ljudbildspel som är tillgängligt för mottagaren men också enkelt att skapa för avsändaren 

(redaktionerna). 
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I en samtal med Mattias Örtqvist (intervju 2012-12-14), som arbetar med digitala medier på 

Sveriges Radio, pratade han just om problemet med bilder och vilka krav det ställer på 

redaktionerna. Vem skall utbilda i foto? Vem skall se till att kvaliteten på bilderna uppehålls? 

Nu behöver detta koncept inte nödvändigtvis bara riktas mot Sveriges Radio men de har en väldigt 

stor del av den svenska auditiva marknaden. Frågorna som Mattias Örtqvist ställer är fullt legitima 

men det borde rimligtvis gå att arbeta efter samma form som idag fungerar, eller som i alla fall 

publiceras, och ändå få ett innehåll som ger mer än bara ljud. 

Alla radioproduktioner tjänar förmodligen inte på att bildsättas men det betyder inte att det inte 

finns andra produktioner som skulle kunna tjäna på det. Ett enkelt exempel skulle vara att det alltid 

skulle finnas en väderkarta tillgänglig när vädret läses upp i någon av sändningarna från SMHI. 

Eller mer avancerat, att i en radiodokumentär kunna plocka upp sin mobiltelefon för att få ett 

ansikte på dem som har en betydande roll i det som berättas. Formen för hur radiodokumentären 

produceras behöver inte förändras, den skall fortfarande vara anpassad för lyssnare och för dem 

som inte behöver eller vill se. 

Vill man lyfta det vidare finns det också rena programkoncept som skulle kunna existera om det 

visuella får ta plats. Till exempel skulle det kunna handla om ett trädgårdsprogram där man vill dela 

med sig av bilder, ritningar eller kniviga instruktioner. Istället för att be mottagaren gå in på 

hemsidan kan man nu hänvisa till mottagarens mobiltelefon/läsplatta där mottagaren kan ladda ner 

ett pdf-dokument eller bara se hur det som det pratas om ser ut. Bilden, texten eller filmen skall 

finnas där när mottagaren vill att den skall finnas där. 
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Ljudbildspel skulle också kunna existera i ett reseprogram. Bilden och ljudet av till exempel Taj 

Mahal kanske inte riktigt fått plats i ett reportage och man kan då istället ladda ner det som en 

podcast (nedladdningsbar ljudfil) med utökat innehåll. 

Radion är på många sätt ett fantastiskt sätt att kommunicera, varför inte utnyttja det och göra det 

ännu bättre.

Dessa olika tankar om hur bild och ljud kan kombineras och användas leder fram till försöket att 

skapa visuell radio. Utgår från en redan publicerad dokumentär, publicerad på 

www.sverigesradio.se och via FM. Detta för att se hur ett radioprogram som bara producerats med 

fokus på ljud kan fungera med bild. Kan man göra kortare delar av dokumentären med bild eller 

passar kanske bilderna bäst bifogade i en webbspelare som tillåter interaktion och där mottagaren 

själv får välja när bilderna behövs eller inte. Kan de finnas fler användningsområden som visar sig 

när försöket att gestalta visuell radio är klart?

Detta arbete har valt att arbeta med enkla publiceringsverktyg där Soundslides 

(www.soundslides.com) är ett av dem, det är ett renodlat publiceringsprogram och det krävs 

ytterligare program för att redigare ljud och bild. Soundslides skapar ljudbildspel i filmformat som 

kan publiceras på webben men också för läsplattor eller mobiltelefoner. Soundslides är också det 

verktyg som mest liknar det sättet att arbeta som till exempel, New York Times, LA-times, 

MediaStorm och DuckRabbit gör. 

Det andra publiceringsverktyget är en webbspelare som jag fått tillgång till via Niclas Wikström 

som är kreativt ansvarig på företaget OhMy. OhMy har producerat hemsidan; 

www.filipochfredrik.com och det är en enklare version av den webbspelaren OhMy har skapat för 

detta arbete. Webbspelaren publicerar ljud i en tidslinje och tillåter sedan avsändaren att publicera 

bilder utefter denna tidslinjen. 

V0015F Examensarbete MKV 
Radioproduktion i nya medier
Luleå Tekniska Universitet
Författare: Joseph Knevel
Titel: Visuell radio
Termin: VT12
Handledare: Patrik Häggqvist
Examinator: Per Zetterfalk
2012-05-30

 24

http://www.sverigesradio.se
http://www.sverigesradio.se
http://www.soundslides.com
http://www.soundslides.com
http://www.filipochfredrik.com
http://www.filipochfredrik.com


Webbspelaren på www.filipochfredrik.com, som i detta fall spelar upp Filip och Fredriks podcast, 

har en interaktiv funktion som tillåter mottagaren att själva lägga upp kommentarer, bilder och 

filmer i samma tidslinje som avsändaren, den funktion tror jag är viktig då den tillåter både 

mottagare och avsändare att dela med sig av bilder, filmer och text. Funktionen finns dock inte med 

i den version jag använder då min publiceringsyta, därmed också antalet mottagare, är liten och en 

sådan version skulle inte ha en speciellt stor betydelse i gestaltningen. 
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Processmetod - från ljud och bild till audiovisuell radio 

Gestaltningen är uppdelad i två delar. 

Sepals 1.1, Sepals 1.2 och Sepals 1.3 skapade med Soundslides, ljudbildspel i filmformat. Bilaga 1. 

Sepals 1.4 och Sepals 1.5, skapade med webbspelare och finns på: http://www.ohmyhosting.se/wl-

podcastplayer/ Bilaga 2. 

Webbspelaren är nu (2012-05-30) aktiv på ovan nämnda hemsida. Vid eventuell förändring på 

denna webbadress finns Sepals 1.4 och 1.5 inspelade i filmformat. Detta bifogas i bilaga 3. 

Arbetet med gestaltningen har, som nämnt, skett i två olika publiceringsverktyg, Soundslides och 

webbspelaren som är framtagen av OhMy. Gemensamt för de båda publiceringsverktygen är att jag 

utgått från samma ljud och samma fotografier. Ljudet är Carl-Magnus Helgegrens 1 timme och 19 

minuter långa radiodokumentär: Operation Sepals: CIA i Norrbotten, som sändes första gången 3 

april 2011 i Sveriges Radios dokumentärprogram, P3 Dokumentär (www.sverigesradio.se). 

Fotografierna (visas i Seplas 1.1, Sepals 1.2, Sepals 1.4 och Sepals 1.5) har jag fått låna av Roger 

Albrigtsen, barnbarn till Magne Lingren som deltog i Operation Sepals. Roger Albrigtsen har 

tillgång till ett stort antal bilder från denna operation och jag har fått låna 42 av dessa fotografier. 

Att just ljud och bild fanns tillgängliga var en av faktorerna till att jag valde att arbeta med detta 

material. Men dokumentären innehåller också många hänvisningar till orter, personer och 

förkortningar på organisationer där fotografier kanske kan hjälpa mottagaren att minnas, något som 

till exempel Isola, P., et al. (2011) i sin forskning ger exempel på. 

Att själv skapa ljud och bild att arbeta med var från början ett alternativ. Ett alternativ som valdes 

bort då fokus riktades in på att försöka hitta en form för visuell radio som kan appliceras och 

användas i andra sammanhang - till exempel genom att i efterhand bildsätta en radiodokumentär. 
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Metoden i min gestaltning bygger på ett induktivt förhållningssätt. Hartman (2004:150) skriver:

”Möjligen kan den (induktiva metoden) användas för att upptäcka samband, det vill säga 

explorativa undersökningar, men den kan inte användas för att rättfärdiga en generell 

relationssats.” Genom att söka likheter och samband formar jag min gestaltning, till exempel 

genom att undersöka hur olika mediaföretag, som New York Times, MediaStorm eller Svenska 

Dagbladet arbetar med ljud och bild, både i rena publikationer men också hur de arbetar och tänker 

redaktionellt. Har i detta arbete också försökt hitta samband i hur mottagaren av ett budskap tolkar 

det genom att försöka förstå hur sinnena hanterar audiovisuella intryck. De eventuella sambanden 

ger mig möjlighet att gestalta något utefter detta. Metoden ger inget exakt svar och har också därför 

fått kritik (Hartman 2004), men i min gestaltning är jag inte ute efter att skapa ett exakt svar utan 

vill gestalta ett exempel på visuell radio. 

Kommer nedan att beskriva arbetet med de båda publiceringsverktygen och avsluta varje del med 

en summering. Totalt är det 5 olika gestaltningar, Sepals 1.1, Sepals 1.2, Sepals 1.3, Sepals 1.4 och 

Sepals 1.5. 

Operation Sepals skapad med Soundslides

Har valt att göra tre, Sepals 1.1, Sepals 1.2 & Sepals 1.3, olika versioner av dokumentären i 

Soundslides, tre versioner för att bland annat kan prova samma fotografier flera gånger. Först var 

tanken att utgå från exakt samma material i alla tre försök för att på det sättet hitta olika 

berättarformat. När jag hade gjort första ljudbildspelet var det svårt att se hur jag på ett tillräckligt 

tydligt sätt skulle kunna göra tre olika varianter som på tre olika sätt beskrev samma historia. När 

ljudet och bilderna redan är producerade blir utrymmet för experiment mindre. Jag valde därför 

istället att välja ut tre olika delar av dokumentären, starten, mitten och sen göra en egen version av 

slutet.
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Fördelen med detta är att jag med i stort sett samma material kan undersöka hur bilderna ter sig i 

olika delar av dokumentären. Vilka bilder behövs och kanske framförallt, vad händer när bilder inte 

behövs. 

Nackdelen är att det kan bli spretigt då jag sitter med fragment av en hel dokumentär och att jag 

istället kunde ha lagt bilder på hela dokumentären. Anser dock att tre delar är tillräckligt i detta 

försök då jag främst vill se och försöka skapa visuell radio, inte bedöma hela dokumentärens 

förmåga att vara audiovisuell. 

Första gestaltningen, Sepals 1.1 

Valde att arbeta med de första 14 minuterna av dokumentären. Det är en introducerande del där 

mottagaren får bekanta sig med begrepp och vissa nyckelpersoner. En stor del av informationen i de 

första 14 minuterna handlar om att skapa förståelse för kommande begrepp och är svåra att 

bildsätta, främst för att begreppen nämns kort och koncist. Har därför valt att genomgående lägga in 

en faktaruta. I faktarutan kan man läsa en beskrivande text om Operation Sepals, en text jag lånat 

från www.sverigesradio.se. När det var partier i dokumentären där det inte fanns passande bilder, 

eller det var svårt rent tidsmässigt att få in bilder, lade jag in denna. Faktarutan finns med åtta 

gånger, under olika lång tid. Nackdelen med en faktarutan är att det kan bli komplicerat att läsa och 

lyssna samtidigt. Valde ändå att lägga in den då ljudbildspelet går att pausa, man kan så få med sig 

texten och fortsätta. Syftet med upprepningen av samma faktaruta är också att man skall kunna ta 

till sig samma information flera gånger. I Sepals 1.1 har jag använt mig av 11 grafiska bilder och 22 

fotografier. Översiktskartan över Sverige och Norges, Sveriges, Storbritanniens och USA´s flaggor 

är alla hämtade från www.wikipedia.com.
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Andra gestaltningen, Sepals 1.2

Halvvägs (efter ca. 31 minuter) in i dokumentären kommer ett 2 minuter och 24 sekunder långt 

klipp där Carl-Magnus Helgegren gör en rekapitulation av händelseförloppet. Väljer detta klipp då 

många av namnen, förkortningarna och orterna som nämns i dokumentären kommer upp här. Vid 

första försöket bildsätts denna version med 25 fotografier men upptäcker ganska fort att det är en 

för hög koncentration av bilder. Budskapet i ljud blir inte lättare att förstå utan tvärtom, det blir 

rörigt. Har inte hittat en perfekt tid för visning av bilder som jag kan applicera på alla bildspel utan 

går på en känsla. En känsla av hur mycket information jag kan ta in samtidigt som jag lyssnar.  

Istället för fotografierna väljer jag att istället skapa 8 grafiska bilder som visar hur organisationen 

runt Operation Sepals såg ut. Detta då jag själv upplevt att förkortningarna på organisationerna har 

varit svåra att ta till sig vid lyssning men också för att det rent generellt är svårt att bildsätta en 

förkortning. Den här versionen innehåller 8 grafiska bilder och 10 fotografier. Utöver de 10 

fotografierna finns en bild på en översiktskarta på Sverige som jag hämtat från www.wikipedia.se.

Tredje gestaltningen, Sepals 1.3

Den tredje versionen blir ett alternativt slut där jag tillför en intervju med skaparen av 

dokumentären, Carl-Magnus Helgegren, efter dokumentärens egentliga slut. Försöker här att 

utnyttja fördelen med att arbeta med ljudbildspel som publiceras på webben eller i mobilen då det är 

en form som inte är så strikt tidsbunden som en publicering i marksänd radio är. Därför valde jag i 

detta alternativa slut att fokusera på just skaparen av dokumentären, Carl-Magnus Helgegren. Det 

blev ett 6 minuter och 30 sekunder långt ljudbildspel där jag intervjuar honom med fokus på hans 

arbete som reporter för Sveriges Radios dokumentärprogram, P3 Dokumentär. 

Använde bilder och ljud som jag själv samlat in vid intervjutillfället. Den här versionen är naturligt 

enklare att bildsätta då jag bara har en person att relatera till, Carl-Magnus Helgegren. I efterhand 

hade jag önskat att jag hade fler bilder på Carl-Magnus Helgegrens arbetetsmiljö för att få ett lite 

bättre flyt i bilderna, tycker själv att fotografierna jag valt ut ligger kvar lite väl länge. 
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Ett större antal bilder, på olika möjliga arbetsmiljöer eller porträtt på Carl-Magnus Helgegren ur fler 

vinklar, hade kunnat skapa ett mer rytmiskt flow i bilderna vilket jag eftersträvat i Sepals 1.1 och 

Sepals 1.2 men inte fick till i denna. Hade jag efter intervjun lyssnat igenom samtalet hade jag 

också kunnat skapa ett efterkonstruerat bildmanus. 

I denna version använde jag mig av 10 bilder. 

Summering av arbetet med att skapa ljudbildspel i publiceringsverktyget Soundslides.  

Att arbeta med publiceringsverktyget Soundslides har sin fördel i att det är enkelt och lättillgängligt 

(går att ladda ner gratis från www.soundslides.com). Ur ett produktionsperspektiv är detta program 

därför ett ett bra val. Att det finns tillgängliga, enkla och billiga program är viktigt för att lyckas nå 

en större produktionsmassa. Att det är just Soundslides är inte väsentligt men att det är enkelt är 

viktigt om flera snabbt skall lära sig. En av svårigheterna som Mattias Örtqvist på Sveriges Radio 

(Stockholm 2011-12-14) tar upp är just det, vem skall lära upp redaktionerna och kommer de att 

vilja ta till sig detta? Ett enkelt program löser inte problemet men gör att det i alla fall finns 

förutsättningar för en redaktion att lära sig. 

Soundslides kan också relativt lätt paketera ljudbildspelet till filmformat eller för publicering på 

webben.  Däremot har programmet begränsade möjligheter att arbeta med estetiken i själva 

bildspelet - förändringar i bildens visningstid och olika former av övergångar går att ställa in. 

Ljudet går dock inte att justera utan det krävs att detta är gjort innan. Med stor fördel skulle man 

istället kunna använda ett filmredigeringsprogram då mer utrymme ges åt redigering av estetiken, 

nackdelen med att göra det är att de är relativt dyra och kräver förkunskap vilket alltså ett program 

som Soundslides i stort sett inte gör. 
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Slutprodukten i detta försök blir tre ljudbildspel som kan spelas upp i telefonen i filmformat (.mp4) 

Nackdelen med detta format är att vissa telefoner, till exempel iPhone 4S, inte tillåter att man låser 

telefonen och stoppar den i fickan när man spelar upp en filmfil. Däremot fungerade det utmärkt att 

spela samma ljudbildspel i låst läge i en Samsung Galaxy S2. 

Detta moment, att kunna spela upp gestaltningen i låst läge, är av betydelse då experimentet med 

denna gestaltning strävar efter enkel användning för mottagaren. Finns bilden hela tiden närvarande 

finns det en möjlig risk att bilden blir distraherande istället för ett komplement, man kan helt enkelt 

inte riktigt stoppa undan bilden och bli av med den. Eventuell distraktionen är en utmaning, något 

som också Rupert Brun (intervju 2011-12-15), Head of Technology for Audio & Music på BBC, 

understryker när han pratar om eventuella svagheter med visuell radio. Amy O´leary 

(telefonintervju 2011-04-04) på New York Times tar också upp en aspekt av detta som kan ha 

betydelse; publiken har  inte alltid lätt att skilja på vad som ljudbildspel och vad som är film. Ett 

ljudbildspel som inte går att ”klicka” bort riskerar då kanske att bli film, en bildsatt 

radiodokumentär blir då inte en förhöjd upplevelse utan riskerar att bli en dålig film, det som också 

Peter Rudge (telefonintervju 2012-01-30) nämnde att BBC var rädda för att skapa. 

Arbetet har utgått från en redan färdig produkt vilket också på många sätt gjort att det blivit 

trubbigare att arbeta med. Skulle jag från början själv arbetat med ljudet hade jag också kunna ta 

egna fotografier som på något sätt hade anpassats till själva ljudet. Ljudet hade fortfarande varit i 

fokus och bilderna som en extra resurs. Skillnaden hade blivit att jag hade haft större möjlighet att 

experimentera med formen. 
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Det finns också en möjlighet att mottagaren kan känna att bilderna i dessa tre försök blir 

övertydliga, de berättar ingen egen historia utan agerar bara tillsammans med ljudet. Hade jag 

arbetat med egna bilder och eget ljud hade utgångspunkten kanske mer varit åt det hållet, att låta 

bilderna få berätta en egen historia men ändå komplementera ljudet. 

Med eget material hade kanske också gestaltningen kunnat ta större plats då jag på ett annat sätt 

hade arbetat med hela skapandeprocessen. I Methods meets art skriver Patricia Leavy (2009) om 

hur visuell gestaltning på många olika sätt kan användas som metod. Hade detta arbete istället utgått   

från denna metod hade förmodligen bilderna och ljudet fått ”friare” utrymme. Möjligen hade det 

också varit lättare att tydligt skapa en egen form där jag på ett annat hade kunnat bestämma ljudet 

och bildens förhållande till varandra. 

 

Ljudbildspelet skapat med Soundslides blir nästan mer visuellt än vad det blir auditivt och når 

kanske inte helt fram till audiovisuell radio i den bemärkelsen. 

Möjligheten för mottagaren att interagera är i detta försök liten. Ljudbildspelen som skapas i 

Soundslides blir en form av envägskommuniktion som inte tillåter mottagaren att själv delta. 

Mottagaren kan pausa och röra sig i tidslinjen men inte tillföra eget material, frågor eller på annat 

sätt vara med i processen. Ljudbildspelet blir som format mer likt film än visuell radio. 

Det jag tycker om med de tre olika försöken, Sepals 1.1, Sepals, 1.2, Sepals 1.3, är samma sak som 

tilltalar mig med till exempel New York Times ljudbildspel, One in 8 Million,

(www.newyorktimes.com). Ljud och bild som presenteras i ett lugnt tempo ger mig som mottagare 

ro att ta till mig budskapet på ett annat sätt än om det skulle varit en film med snabba klipp eller en 

köksradio som bara står på.
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Operation Sepals skapad med webbspelare

I detta försök gestaltas två olika versioner, Sepals 1.4 och Sepals 1.5, med hjälp av webbspelaren. 

Utgår från samma ljudklipp och samma bilder som användes i gestaltningen till Sepals 1.1 och 

Sepals 1.2.  Med webbspelaren var intentionen från början att arbeta med hela dokumentären för att 

få en känsla av hur det skulle kunna se ut. Valde dock att inte gör det då det gav ett alldeles för 

plottrigt intryck vid försöket. Webbspelaren hade säkert kunnat utformas, rent tekniskt, så att det 

skulle fungera att lägga upp hela dokumentären, det hade räckt med en funktion som skulle kunna 

zooma in och ut på ljudspåret. Det hade krävt ytterligare arbete av OhMy och väntan på en 

webbspelare för mig, valde därför att inte förändra något i den tekniska utformningen utan arbeta 

med det som fanns. Med webbspelaren skapas två exempel på hur detta publiceringsverktyg kan 

skapa en audiovisuell upplevelse för mottagaren. 

Fjärde gestaltningen, Sepals 1.4

I denna versionen gestaltas de 14 första minuterna i dokumentären om Operation Sepals. Att 

publicera den här dokumentären i en webbspelare är på ett sätt lättare än att arbeta med Soundslides 

då ljudet inte på samma sätt kräver bild. Webbspelaren är i sig en bild som visar en tidslinje och 

punkter i tidslinjen som markerar kommande bilder. Bilderna i webbspelaren ploppar upp längs en 

tidslinje, finns ingen bild ploppar alltså ingen bild upp. Som längst visas bilderna i 16 sekunder. 

Den här delen av dokumentären, de 14 första minuterna, har också flera passager där mycket 

information raddas upp för att sen återkomma senare i dokumentären vilket är svårt att återge i bild. 

Har i denna version därför valt att låta vissa delar spelas upp utan bild eller förklaring, eller så har 

jag valt att visa grafiskt förklarande bilder i passager där mycket information har presenterats. 
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Också i denna version tog jag alltså hjälp av grafiska bilder då jag kände att fotografierna inte alltid 

kunde förklara eller förtydliga innehållet. Då visningsytan för bilderna i webbspelaren är mindre än 

i Soundslides gjordes de grafiska bilderna om och förenklades. 

I Sepals 1.4 har jag använt mig av 12 grafiska bilder och 15 fotografier. Översiktskartan över 

Sverige och Norges, Sveriges, Storbritanniens och USA´s flaggor är alla hämtade från 

www.wikipedia.com. 

Femte gestaltningen, Sepals 1.5

I denna version gestaltas rekapitulationen av händelseförloppet i Operation Sepals, ett 2 minuter och 

24 sekunder långt klipp som kommer efter drygt 31 minuter. I Soundslides-versionen skapade jag 

grafiska bilder över de organisationer som nämns och dessa bilder byggs på under historiens gång. 

Dessa grafiska bilder visade sig vara svår att använda i webbspelaren då bilderna där är mindre och 

jag kan själv heller inte bestämma hur länge en bild visas. Bilden ploppar upp i webbspelarens 

tidslinje vid en bestämd tid men kommer ingen ny bild stängs bilden ner efter 16 sekunder. Det blir 

inte riktigt samma flöde som i ljudbildspelen som skapades i Soundslides, se Sepals 1.2. Valde 

därför att att skapa enkla grafiska former med de inblandade nationernas flaggor med kort 

förklarande text. Valde också att arbete med färre fotografier och grafiska bilder än i Sepals 1.2 då 

jag upplevde att bilderna krävde ganska mycket uppmärksamhet. 

I Sepals 1.5 har jag använt mig av 6 grafiska bilder och 7 fotografier. Översiktskartan över Sverige 

och Norges, Sveriges, Storbritanniens och USA´s flaggor är alla hämtade från www.wikipedia.com. 
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Summering av arbetet med att skapa ljudbildspel i webbspelaren  

Webbspelaren som publiceringsverktyg är ett enkelt och lättsamt verktyg att arbeta med. Det är 

dock inte en programvara som går att ladda ner som en färdig produkt utan denna spelare är 

utvecklad och skapad av OhMy. Rent tekniskt skall det dock inte vara väldigt komplicerat att skapa 

liknande spelare, dock är min kunskap inom detta område obefintlig och valde därför att be OhMy 

om hjälp. Detta redskap är ett publiceringsverktyg och ger lite utrymme åt förändring i bilder eller 

ljud. Man kan välja när bilderna skall dyka upp på tidslinjen och kan till viss del också justera 

bildernas storlek. Ljudet går inte att förändra utan laddas upp mot webbsidan. 

Fördelen med denna webbspelare som publiceringsverktyg är att den på många sätt, till 

utformningen, liknar de webbspelare som till exempel Sveriges Radio använder på sin webb; 

www.sverigesradio.se och på sin mobilanpassade webb; m.sverigesradio.se. Det gör gestaltningen 

mer lik det som idag redan existerar och det är inte ett allt för stort steg från den ena webbspelaren 

till den andra. 

Denna webbspelare fungerar i telefonen eller läsplattan även när knapplåset är på. Man kan också i 

denna webbspelare aktivera ett ploppljud som låter när markören, ljudet, når den punkt där bilden 

finns. Är telefonen eller läsplattan då låst indikerar ett ploppljud när det finns något att se. Detta är 

en liten detalj, som säkert också kan vara till irration om det är för många bilder, men den är inte 

helt oviktig. Det visar att man kan producera visuell radio utan att mottagaren aktivt behöver titta på 

skärmen hela tiden, vilket kan vara ett sätt att undvika att mottagaren uppfattar visuell radio som 

”dålig” film. Vill mottagaren inte alls ta del av bilderna går ploppljudet att stänga av och man kan 

lyssna på hela dokumentären utan att se bilderna, eller själv välja när man vill ta del av bilderna. I 

den utformning av webbspelaren  jag har arbetat med följer ljudet med till den bild man pekar på 

men webbspelaren går också att programmera så att ljudet inte följer efter. Det skulle innebära att 

man kan lyssna på till exempel slutet av en dokumentär men klicka och titta på bilderna i början. 

V0015F Examensarbete MKV 
Radioproduktion i nya medier
Luleå Tekniska Universitet
Författare: Joseph Knevel
Titel: Visuell radio
Termin: VT12
Handledare: Patrik Häggqvist
Examinator: Per Zetterfalk
2012-05-30

35

http://www.sverigesradio.se
http://www.sverigesradio.se
http://www.m.sverigesradio.se
http://www.m.sverigesradio.se


Fördelen med webbspelaren är att den är anpassningsbar och man kan utveckla den på ett annat sätt 

än vad man kan med en färdig produkt som Soundslides. Webbspelaren är också lättare att arbete 

med när det gäller att hantera ljud som man inte vill bildsätta. Det behövs helt enkelt inget konstant 

flöde av bilder utan det visuella kan ploppa upp där behov finns. 

Det jag saknar är närheten till bilderna som Soundslides ger. Bilderna i denna gestaltning blir 

extrainformation i en berättelse och inte ett eget flöde. Det går heller inte riktigt att leka med formen 

på samma sätt då alla bilder står för sig själv i sin upp-ploppning. I ett ljudbildspel kan man på ett 

annat sätt få bilderna att berätta en egen historia vilket blir svårt i denna webbspelare. 
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Användning av gestaltningen

Gestaltningen detta arbete mynnar ut i är alltså ett försök att skapa en form av radio som går att titta 

på. En form som inte bara hänvisar mottagaren till ljud utan till en upplevelse som kan, om 

mottagaren vill, nyttjas av fler sinnen än bara hörseln. Är det ett sätt att anpassa radio som media 

efter den tid vi lever i eller har jag skapat något som bara anpassats efter min egen 

mediakonsumtion? Det går inte att bortse från min egen önskan att radio också skall gå och titta på. 

Men det finns tydliga tendenser bland olika mediaföretag som till exempel New York Times, 

DuckaRabbit, BBC och Svenska Dagbladet att utnyttja ljud och bild på ett sätt som är nytt och 

annorlunda. Även om få exempel på just visuell radio har hittats i det här arbetet är det inte orimligt 

att tro att vi går mot en produktion av media, inkluderat radio, som är mer anpassad efter en 

multimedial plattform. 

Även om mitt eget tycke och smak inte skall räknas bort kan man nog nästan förutsätta att mina 

preferenser också liknar andras, förmodligen har vi liknande behov och liknande anledningar att 

konsumera media. Som McQuail (2008:425) nämner i avsnittet om uses & gratification kan dessa 

fyra anledningar vara motiv till vår konsumtion av media: diversion, personal relationship, 

personal identity och surveillance. Oavsett vad forskningen idag lägger för vikt i dessa fyra skäl är 

det inte svårt för mig personligen att se och känna igen mitt eget beteenden i de fyra. 

Jag flyr verkligheten genom att se TV och lyssna på radio. Jag konsumerar media till stor del för att 

inte känna mig utanför i den sociala kontext jag befinner mig i. Jag konsumerar media till lika stor 

del för att känna mig uppdaterad i vad som händer i vår omvärld. Jag söker också information för 

att lära mig nya saker. Mitt konsumtionsmönster skulle teoretiskt kunna vara unikt men mer troligt 

är mitt konsumtionsmönster väldigt likt andra människor som lever i samma kontext och miljö som 

jag gör. Kanske kan de behov McQuail nämner vara specifika förklaringar till vår mediekonsumtion 

men det kan också var rent allmänmänskliga behov han har satt fingret på. Behoven kanske delvis 

förändras när vår konsumtion blivit mer mobil men i det stora hela skulle det kunna handla om 

mänskliga behov som behöver mättas. 
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Skillnaden på mediakonsumtionen idag och för 15 år sedan är stor. Då TV, internet och radio vid 

stationära baser i hemmet, idag kan det mesta konsumeras via telefonen. Förändrar detta något i 

mitt mönster? I mitt behov? I min makt som mottagare? Eller i avsändarens makt? Det är nog svårt 

att svara på idag men jag kan konstatera att idén om att skapa ljudbildspel eller visuell radio kom i 

en längtan efter något som inte fanns och med tanken om att nyttja de möjligheter som finns. 

Gestaltningen i detta arbete nyttjar kanske inte hela det spektrum av möjligheter som finns men den 

pekar i en riktning där berättandet fortfarande har fokus men får hjälp av tekniken att presenteras. 

Gestaltning visar två olika sätt att berätta med bilder. Ljudbildspelen i Sepals 1.1, 1.2 & 1.3 liknar i 

sin utformning de multimediala satsningar som flera tidningar har, se till exempel 

www.nytimes.com. Där ljudet och bilden är ett och samma, kortfattat beskrivet mer paketerat som 

en film. En form som jag tror kan fungera på andra plattformar än just tidningens men kanske måste 

ljudbildspelet ha en egen historia och inte bara en förklarande roll som den fick i min gestaltning. 

Webbspelarens enkla utformning gör att den kanske passar sig bättre i en förklarande roll, som den 

fick i min gestaltning. Den blir nästan övertydlig och när jag visat upp Sepals 1.4 och 1.5 var några 

av reaktionerna mer åt det hållet. Att detta format passar framtida läroböcker eller skolan då den 

väldigt tydligt visar bilder och ljud längs en logisk tidslinje. 

Möjligheterna att berätta, med hjälp av enkel teknik, är stora. Fokus kan nu också skifta från 

övergripande berättelser om till exempel ett land till förstoringsglas-liknande format där specifika 

platser, företeelser eller händelser får fullt fokus. Det kräver inte speciellt mycket publiceringsplats 

och kan då finnas tillgängligt för dem som vill och är intresserade. Det ena utesluter inte det andra. 

Samma sak gäller den radiodokumentär som har varit föremålet för gestaltningen i detta arbete,  

ljudbildspelet eller bilder på en tidslinje behöver nödvändigtvis inte ersätta radioformatet. Ljudet 

och bilden kan dela på publiceringsplatsen och låta mottagaren få välja. Det som krävs är att 

producenten tänker lite annorlunda och nytt men i det stora hela behöver arbetssättet inte var olik 

den som funnits innan. 
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Diskussion

Denna essä är skriven med syftet att skapa visuell radio, skapandet eller gestaltningen hade kunna 

ske utan essän och på fri hand. Men genom att använda ett induktivt förhållningssätt ville jag 

försöka hitta samband och gemensamma nämnare inom områden som på något sätt berör ljud och 

bild, både ur ett produktionsperspektiv och ur ett mottagarperspektiv. 

Genom att se hur andra mediaföretag arbetar skapades en uppfattning om hur ljud och bild kan 

sammanföras, som inspiration för gestaltningen men också för att få förståelse i hur man gör. De 

mediaföretag jag inspirerats av och pratat med arbetar med vissa gemensamma nämnare och de var 

alla överens om att berättelsen är i centrum. Berättelsen går aldrig att förminska eller förändra, en 

bra berättelse är bra från början men den kan berättas på olika bra sätt. Från ett relativt brett 

produktionsperspektiv sattes sedan fokus på att ur olika perspektiv se hur mottagaren tar till sig 

information för att få ett grepp om hur mottagaren använder medier. För att sen tydligare gå in mot 

mottagarens förmåga att ta till sig auditiva och visuella signaler. Områden som på olika sätt berör 

mottagarens audiovisuella perception ger också en gemensam men komplex bild - människans 

förmåga att hantera audiovisuella intryck går inte att dela in i fack utan kräver en helhetsbild. 

Utifrån olika gemensamma nämnare inom dessa områden har gestaltningen tagit form. Styrkan i 

detta arbetssätt ligger ett brett induktivt förhållningssätt. Att skapa visuell radio är i sig enkelt, att 

förstå hur och om mottagaren kommer att acceptera formen är svårt. Detta arbete kommer heller 

inte presentera några svar, men gestaltningen av visuell radio som skett efter de samband, 

gemensamma nämnare och regelbundenheter som har upptäckts är arbetets experimentella slutsats. 

Svagheten i arbetet ligger inom samma område, jag har inte sökt några exakta svar och har då heller 

inte realistiskt kunnat ge några. Genom att diskutera och problematisera något som idag inte finns 

kan jag heller inte utvärdera det. Min egen kunskap inom programmering gör att tekniken jag 

använt inte är framtidens och jag har heller ingen publikstudie som kan bekräfta att det 

gestaltningen resulterade i är något som mottagaren faktiskt vill ha. 

Den regelbundenhet och de samband jag letat efter kan visa just samband och regelbundenheter 

men att tillskriva den induktiva metoden exakta svar är omöjligt då man i så fall skulle bortse från 

det jag inte sett eller det som inte passar in i regelbundenheten (Hartman, 2004). 
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Jag hade istället kunnat fokusera på specifika delar av det ämne jag valt, en kritisk diskursanalys på 

olika ljudbildspel hade kunnat ge mig en bild av vad som driver producenten av ljudbildspelet. En 

etnografisk observation hade i sin tur kunnat ge en bild över mottagarens användning av till 

exempel mobiltelefoner. 

Nu var syftet i detta arbete inte att ge exakta svar utan att diskutera och problematisera vad som 

krävs när man skapar visuell radio. Intervjuerna och observationerna av andra mediaföretags sätt att 

presentera ljud och bild har gett en vidare bild av hur man kan göra för att presentera ljud och bild. 

DuckRabbit (www.duckrabbit.info) gav till exempel det första exemplet jag sett på ljudbildspel i 

samarbete med radio, BBC (www.bbc.co.uk). Och gemensamt för de som arbetar med multimediala 

plattformar var deras tanke om att berättelsen måste få var i centrum. Att skapa en holistisk bild av 

mottagaren var också i fokus i detta arbete, vilket också gjordes även om det skall sägas att det bara 

är en skrapning på ytan. Olle Findahls (2011) rapport om hur svenskarna använder internet ger en 

inblick i mottagarens användarmönster. Medieforskningen visade på olika sätt att se på mottagarens 

användning av media, beroende av vår genetik (Kirzinger et al. 2012) eller McQuails (2008) lista 

över mer basala och mänskliga behov som anledning till mediakonsumtion. Behov som jag tror 

lever kvar och som inte förändras för att vi i vår konsumtion blir mer mobila, min gestaltningen 

försöker på ett sätt möta det genom att vara mobil. 

Lars Nybergs (2009) forskning inom kognitiv neurovetenskap visar framförallt på hjärnas 

komplexitet - det finns inga enkla svar och enkelriktad spår. Vilket också Annerstedt (2011) visade i 

sin forskning där naturens ljud visade sig påverka mottagarens stressnivå. Eller den forskning som 

Isola P. et al. (2011) genomförde där de menade att fotografier med människoliknande objekt var 

lättare att minnas. Detta arbete skrapar på ytan, människan är mer komplex än vad som ryms i 

denna uppsats
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Men sökandet i arbetet efter samband och lagbundenhet gav idéer och tankar till gestaltningen, till 

exempel, av de 42  bilder jag valde ut och fick  låna av Roger Albrigtsen föreställer 30 människor 

och användning av dessa skulle, enligt till exempel Isola, P. et al. (2011) alltså kunna förhöja 

möjligheten för mottagaren att minnas bilderna. I ljudbildspelen, Sepals 1.1, 1.2 och 1.3, har jag 

medvetet försökt hålla ett jämnt och lugnt tempo inspirerad av ljudbildspelen på LA-times och New 

York Times (www.latimes.com och www.nytimes.com). 

Gestaltningen i detta arbete har visat att det inte är omöjligt att skapa visuell radio men också att det  

finns många vägar att gå. Det krävs en väl uttänkt målgrupp, plattform och publiceringsverktyg som 

kan hantera det man vill berätta. Framförallt tror jag att fokus måste få vara kvar i berättandet, det är 

berättelsen som är viktig inte tekniken. 

Det är också tydligt att tanken om att skapa visuell radio vinner på att finnas med från början. I detta 

arbete började gestaltningen med en redan färdig produkt, vilket rent tidsmässigt kan se enklare ut, 

men det skapar utmaningar i sammansättningen av ljud och bild. Det blir helt enkelt bättre om 

ljudet och bilden redan från början får finnas med på samma planeringsbord. Då kan den färdiga 

produkten lättare vara just visuell radio - där bild behövs finns bild. 

Framtidens radio är inte den gestaltning jag utformat men jag tror att formen och sättet att arbete 

mycket väl kan vara en del av framtidens radio. 

V0015F Examensarbete MKV 
Radioproduktion i nya medier
Luleå Tekniska Universitet
Författare: Joseph Knevel
Titel: Visuell radio
Termin: VT12
Handledare: Patrik Häggqvist
Examinator: Per Zetterfalk
2012-05-30

41

http://www.latimes.com
http://www.latimes.com
http://www.nytimes.com
http://www.nytimes.com


Framtidens radio och förslag på framtida forskning

Framtidens medieproduktion eller framtidens användning av medier är svårt att sia om, det finns 

helt enkelt för många vägar att gå för att ge exakta svar. Tittar man på just radion kan man ändå se 

vissa tendenser. Rupert Brun (intervju 2011-12-15) arbetar som; Head of Technology for Audio & 

Music på BBC, och menar att den största utmaningen för radion just nu ligger i att producera bra 

innehåll i en form som är användarvänlig. Lyckas man inte med det kan man förlora den kommande 

generationens lyssnare. Rupert Brun (intervju 2011-12-15) säger att till exempel kan 

användarvänlig radio vara att radion blir ”smart” och följer användarens beteende genom att till 

exempel fortsätta spela det program man lyssnade på i bilen när man kommer in i köket. Rupert 

Brun (intervju 2011-12-15) menar också att att satsningar på 3G/4G är en välkommen utveckling 

för att hantera telefontrafiken och internet-trafiken, då också streaming av radio, men enligt honom 

är framtiden för radio DAB/DAB+. (Digital Audio Broadcast, se www.sverigesradio.se). Digitala 

sändningar, vilket DAB/DAB+ är, skulle tillåta avsändaren att skicka större mängd information, 

bland annat skulle det ge möjlighet att skicka större mängder bilder. Satsningar inom DAB har skett 

i flera länder, bland annat sänder Storbritannien radio i DAB-kanaler (www.bbc.co.uk) men det är 

ännu inte standard. En sådan framtid ger också större möjligheter att producera större och tyngre 

ljudbildspel eller visuell radio som mottagare kan ta del av, inte bara i radioapparater med små 

bildskärmar, utan till mobiltelefoner. 

Lars Jonsson är teknisk strateg på Sveriges Radio och han menar (intervju 2011-12-14) att också vi 

i Sverige är på väg mot DAB+ även om det tar tid. Lars Jonsson (intervju 2011-12-14) är också 

tydlig med att poängtera att det är inte tekniken som skapar framtiden utan innehållet, utan bra 

innehåll eller starka berättelser hjälper inte tekniken. Innehållet eller berättelsen får samma vikt 

oavsett om jag har pratat med BBC (Rupert Brun), MediaStorm (Tim McLaughlin), SvD (Magnus 

Gylje) eller Sveriges Radio (Lars Jonsson), det ger mig en positiv bild av framtiden. Det gäller nu 

att hitta ett sätt att arbeta med innehållet som passar i de nya formerna. 
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Det har jag delvis gjort i min gestaltning, radio som är visuell skulle kunna vara detta. Men det är 

också många idéer och tankar om ny forskning som inte har fått plats i detta arbete. 

Min intention i denna essä var från början att, förutom dokumentären om Operation Sepals, arbeta 

med foto och film producerad av Massa Media då de just nu håller på att spela in ett reseprogram 

för Sveriges Television. Tanken var att utifrån det foto och ljudmaterial som samlas in under en av 

resorna skapa ett kort, 1-3 minuter, ljudbildspel med fokus på den huvudperson som är ute och 

reser. Berättelsen skulle så vara min att forma, utifrån det material som inkommit. Tanken var att 

skapa korta små ljudbildspel, med både rörliga bilder och stillbilder,  som mottagare till exempel 

hade kunnat ladda ner på Sveriges Televisions och Sveriges Radios hemsida. Massa Media 

producerar både Sveriges Radios reseprogram och Sveriges Televisions reseprogram, det hade varit 

ett utmärkt tillfälle att få se hur det i verkligheten hade gått att anpassa en produkt efter de två olika 

formaten. Min intention var alltså att varken skapa radio eller TV utan ett mellanting som enbart 

fanns på webben som nedladddningsbart format eller som man kunde se på webben direkt. Fokus 

skulle ligga i att ge mottagaren en känsla av resmålet, inte en  nödvändigtvis en helhet. 

Det visade sig dock vara en utmaning större än vad jag kunde se från början. Foto och ljud finns i 

oredigerat skick och för att få tillgång till de bilder och ljud jag skulle kunna använda skulle jag 

behöva hjälp att gå igenom timtals med foto och ljud eller invänta den färdigklippta versionen vilket  

var svårt med tanke på den tidsram jag arbetar efter. Av tidsmässiga skäl valde jag därför att inte 

arbeta med denna version. 

Däremot tror jag att en gestaltning, som varken är radio eller TV i traditionell bemärkelse, skulle 

vara spännande att arbeta med. Det skulle kunna vara ett format som mer är anpassat efter 

smartphones och läsplattor. Ett format som skulle kunna bli som en fusion mellan TV och Radio 

anpassat efter dagens plattformar. Ett ämne som antigen skulle kunna angripas utifrån mottagarens 

perspektiv och behov eller kanske skall det göras utifrån ett konstnärligt perspektiv; ”art-based 

researchers are not ”discovering” new research tools, they are carving them” (Leavy, 2009). För det 

är en form som kan gynnas av att skapas eller gestaltas fram, forskning som på sitt sätt alltså inte 

behöver vara retrospektiv utan kan blicka framåt. 
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Fortsatt och fördjupad forskning i visuell radio är något jag tror ligger rätt i tiden. Där 

utgångspunkten skulle kunna vara i ljudbildspel i olika former men fokus skulle vara på mottagaren, 

hur använder mottagaren radio som är visuell. Kan man öka värdet i radion med visuell information 

eller blir det en distraktion? 

Jag tror att radions framtid hänger på att den också ger mottagaren en anledning att vända sig till 

just radion. Förmodligen kommer innehållet fortsatt vara det viktigaste men hur hittar en mottagare 

till innehållet? Kanske är det genom att anpassa innehållet till moderna plattformar, såsom läsplattor 

och mobiltelefoner. Kanske är det att göra radion mer anpassad efter användaren - som att till 

exempel låta programmet användaren lyssnar på följa med från bilen till köket och vidare ut på 

löpturen, som Rupert Brun på BBC nämnde (intervju 2011-12-14). 

Det som är säkert är att framtiden för radio inte går att förutspå men det är inte omöjligt att ligga i 

framkant. 
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