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Sammanfattning 

 

Det finns många så kallade dokusåpor, eller realityserier som vi kommer kalla 

dem i denna rapport, på teve. Från 1995, året då realityserien kom till Sverige i 

och med sändningen av ”The Real World Stockholm”, har antalet produktioner 

inom realitygenren ökat kraftigt. När vi i höstas gjorde en förundersökning 

gällande realityserier (”Den redigerade verkligheten – en studie i realityseriers 

berättarteknik”) fann vi att radiomediet inte alls hade samma utbud inom 

realitygenren som teve har. Detta gav oss en unik möjlighet att utveckla 

radiomediet och utforska dess möjligheter. 

 

En betydande del i realityserier i teve är till stor del det visuella, man kan läsa av 

kroppsspråk och uttryck genom att titta de medverkande och vad som sker runt 

omkring, men hur fungerar det med ett liknande koncept i radio när det visuella 

faller bort? Kan man göra handlingen i en realityserie begriplig med enbart ljud 

eller är realityserier en genre som endast fungerar i teve? Det vi har undersökt 

och försökt lösa i detta arbete, och i synnerhet med vår gestaltning, är hur man 

skapar en förståelig och bärande story med endast ljud. 

 

Den största delen av detta arbete är vårt gestaltande material – vår 

egenproducerade realityserie Rampljuset. Vi har producerat en realityserie i fem 

delar som under våren har sänts i Pite FM Studentradion 92,8. Under en månads 

tid har vi följt Erik Carls och Jocke Österbergs mål, att göra succé som 

konferencierer i Musikhögskolans stora produktion SMASK. Vi har även använt 

oss av vår egen b-uppsats och annan litteratur.  

 

I denna rapport beskriver vi arbetet med vår produktion och hur vi arbetat för att 

skapa konflikter, spänning och en intressant story. Vi tar upp förarbetet, 

inspelningarna, redigeringen, teknik, hinder, svårigheter och resultat. Det ges 

också tips för dig som vill producera en egen realityserie för radio. Som bilaga till 

denna rapport finns en cd-skiva med alla avsnitt samt ljudexempel. 
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Vi tycker att vi har fått ett bra svar på vår frågeställning. Sett utifrån den färdiga 

produktionen (se bilaga 2, spår 1-5) och genom respons från lyssnare är vår 

uppfattning att man kan skapa en förståelig och bärande story i realitygenren 

med endast ljud.  
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1. Bakgrund 

 

Det finns många så kallade dokusåpor, eller realityserier som vi kommer kalla 

dem i denna rapport, på teve. Från 1995, året då realityserien kom till Sverige i 

och med sändningen av ”The Real World Stockholm”, har antalet produktioner 

inom realitygenren ökat kraftigt. Själva genren i sig har grenat ut sig till flera 

smågenrer som handlar om allt ifrån tävling- och överlevnadsprogram till 

livsstilsprogram (Enkvist & Hansson, 2009). Men inom radiomediet är det lite 

mer sparsmakat.  

 

När vi i höstas gjorde en förundersökning gällande realityserier fann vi att 

radiomediet inte alls hade samma utbud inom realitygenren som teve har. De få 

serier som vi fann var antingen tävlingsbaserade eller bara kort omnämnda på 

olika pr-sidor och som dessutom saknade material som vi kunde lyssna på. 

Därför kunde vi dra slutsatsen att det enligt vår vetskap ännu inte har 

producerats något liknande i svensk radio, vilket gav oss en unik möjlighet att 

utforska och utveckla radiomediets möjligheter.  

 

Någon annan förundersökning liknande vår egen b-uppsats har vi inte funnit, 

därför har vi valt att använda oss av vår egen b-uppsats som referens i denna 

rapport. 

 

Enligt nationalencyklopedin förklaras ordet ”dokusåpa” (i denna rapport kallad 

realityserie) på följande sätt: 

 

”dokumentärsåpa, TV-genre som bygger på att en grupp människor 

filmas dokumentärt under en längre tid, ofta under slutna förhållanden 

med inbyggt tävlingsmoment. I likhet med dramaserier och såpoperor 

fokuserar framställningen ofta på känslor och relationer.”(ne.se) 
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2. Syfte/Problemformulering 

 

En betydande del i realityserier i teve är handlar om det visuella språket, man kan 

läsa av kroppsspråk och uttryck genom att titta de medverkande och vad som 

sker runt omkring, men hur fungerar det med ett liknande koncept i radio när det 

visuella faller bort? Kan man göra handlingen i en realityserie begriplig med 

enbart ljud eller är realityserier en genre som endast fungerar i teve? Det vi har 

undersökt och försökt lösa i detta arbete, och i synnerhet med vår gestaltning, är 

hur man skapar en förståelig och bärande story med endast ljud. Vi ansåg att 

det lättaste sättet att svara på vår frågeställning var att göra en egen produktion. 

Eftersom detta inte gjorts tidigare i radio såg vi en unik möjlighet att försöka göra 

detta och undersöka samt utveckla radiomediet. 

 

Vi kommer i denna rapport bland annat att titta på följande faktorer som vi anser 

är viktiga när man producerar en realityserie i radio: ljudprofil, speakerröstens 

roll, musik och ljudmattor, begriplighet, inspelningsutrustning, inspelningssätt, 

brytljud och konflikter.  

 

Målgruppen för vår produktion är främst Pite FM:s lyssnare, det vill säga 

studenter vid Musikhögskolan (pitefm.se). Pite FM är Piteås närradio som sänds 

av radiostudenterna på Institutionen för musik och medier i Piteå. 
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3. Metod 

 

I vår förstudie (Enkvist & Hansson, 2009) som vi skrev under höstterminen 2008 

tar vi reda på hur en story förs framåt genom olika berättartekniker i tevesända 

realityserier. Vi valde att undersöka berättartekniken i teve för att vi inte kunde 

hitta någon realityserie som sändes i radio med ett sådant upplägg som vi hade 

tänkt använda oss av i vår produktion. Med hjälp av de resultat och slutsatser vi 

kom fram till i förundersökningen formade vi hypoteser kring hur man ska kunna 

ta element från de tevebundna realityserierna och sedan, med hjälp av vår 

kompetens inom radiomediet, kunna tillämpa dem på en radioproduktion så att 

det skapar en begriplig och intressant handling utan det visuella.  

 

Den största delen av detta arbete är vårt gestaltande material – vår 

egenproducerade realityserie Rampljuset. Inspelningen för denna produktion 

skedde mellan 4-28 mars 2009. I serien får vi följa Erik Carls och Joakim 

Österberg och ta del av deras arbete och förberedelser som konferencierer inför 

delfinalen av musiktävlingen SMASK i Piteå. SMASK är Sveriges 

musikhögskolors egen melodifestival med deltävlingar i de olika skolorna och 

sedan en final där de olika bidragen tävlar mot varandra. Att vara konferencier är 

ett stort ansvar och projekt för de som väljs till att vara konferencierer.  

 

Realityserien är uppdelad i fem avsnitt som är cirka 10 minuter långa. Avsnitten 

sändes i Pite FM studentradion 92.8 mellan 20 april och 8 maj 2009. 

 

I vår rapport kommer vi att ta upp olika problem som vi har stött på under 

produktionen av vår realityserie men också fördelar med att arbeta med 

radiomediet. 
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Som bilaga till denna rapport finns en cd-skiva med den gestaltande delen och 

olika ljudexempel. Vi har använt oss av vår egen b-uppsats som litteraturreferens 

men även annan litteratur. Det finns dock inte mycket skrivet om radiomediet.  

 

 

3.1 Rampljusets ljudprofil 

 

När man gör en produktion anser vi att det är viktigt att ha en bra ljudprofil 

eftersom det är den som kännetecknar hela programmet. Med ljudprofil menar vi 

tre olika saker:  

 

Signatur – Själva vinjetten till programmet 

Tralla – En slags reklam för programmet 

Brytljud – Ett ljud som får lyssnaren att förstå att man byter miljö eller att man 

introducerar en annan person eller händelse (Munck, 2006) 

 

Vi anser att en ljudprofil skapar igenkänning och gör att lyssnaren kan relatera 

sig till programmet. Därför tycker vi att en bra signatur är viktig. Om man har en 

ljudprofil av hög kvalitet signalerar detta att själva produktionen i sig också bör 

ha samma goda kvalitet. Redan innan vi påbörjade vår inspelning började vi 

fundera kring hur vi ville att vår ljudprofil skulle låta, något som vi väldigt snabbt 

fick klart för oss. Vi ville att ljudprofilen skulle passa känslan i produktionen. 

Dessvärre hade vi inte tillgänglighet till all den teknik och utrustning som 

krävdes för att kunna skapa den. Därför valde vi att kontakta Olle Blomström 

som har varit student vid Institutionen för musik och medier i Piteå och som 

under sin studietid vid flera tillfällen har utfört liknande uppdrag till andra 

radioprogram.  

 

När vi kontaktade Olle gav vi honom några riktlinjer för hur vi hade tänkt oss att 

vår ljudprofil skulle kunna låta i ljudande form. Vi ville att ljudprofilen skulle ha 
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driv och energi, samtidigt som det skulle ge en känsla av orkester blandat med 

moderna beats. Vi gav honom feedback på det material han skickade till dess att 

vi var helt nöjda med resultatet (se bilaga 2, spår 6, 7, 8).  

 

 

3.2 Speakerröstens roll 

 

En speakerröst är till för att berätta vad som händer när det behöver förklaras. 

Det är vanligt i teveserier, både i vissa dramaserier (ofta när avsnitt ska 

sammanfattas) och i realityserier.  

 

I till exempel realityserien Färjan används speakerrösten relativt mycket, 

exempelvis används den vid nästan varje scenbyte och egentligen varje gång 

något nytt ska berättas (Enkvist & Hansson 2009), men vi ville inte använda den 

lika mycket utan låta det andra ljudet få en större roll i att tala om vad som 

händer. I Färjan har man en reporter som ställer frågor och en annan röst som 

speakerröst. (Enkvist & Hansson, 2009). 

 

Vi valde att använda Gabriella Hanssons röst som speakerröst, eftersom vi inte 

ville att en tredje person skulle höras och skapa förvirring. Eftersom hennes röst 

hörs vid vissa tillfällen i materialet (ställer frågor till exempel) kändes det helt 

rätt att använda samma röst som speaker så att lyssnaren känner igen vem som 

pratar. Vi ville att speakerrösten skulle ha en känsla av energi och dramatik. Vi 

ville inte att speakerrösten skulle låta som en nyhetsuppläsare utan ha mycket 

dynamik i rösten för att skapa spänning och passa in i seriens format.  
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3.3 Musik och ljudmattor 

 

Det är stor skillnad från produktion till produktion vad gäller användandet av 

musik, både i radio- och i teveproduktioner. Det är även skillnad på i vilket forum 

produktionen sänds och i vilken kanal den sänds. I vissa fall används musik 

under speakerrösten.  

 

Det är en svår balansgång med att ha musik i bakgrunden under en speakerröst. 

Nivån på musiken får inte vara för svag, för då fokuserar lyssnaren lätt på 

musiken eftersom den är svår att höra och glömmer att lyssna på det viktiga, det 

vill säga det som sägs av speakern. Är nivån på musiken däremot för stark 

drunknar speakerrösten i musiken och det blir svårt att höra därför. Det kan 

också spela roll hur lyssnaren lyssnar, om han eller hon lyssnar genom ett par 

mycket bra stereohögtalare eller genom en bilradio till exempel. Musiken och 

rösten kan då höras olika bra eller starkt. 

 

Vi valde att inte ha någon musik eller ljudmatta i vår produktion eftersom vi 

upplevde att det skulle bli för rörigt rent ljudmässigt. Det är tillräckligt mycket 

ljud, prat och miljöljud i resten av materialet som det är utan att speakerrösten 

också ska ha ljud i bakgrunden. Vi ansåg att det var viktigare att lyssnaren hör 

speakern ordentligt och att det även blir ett kort avbrott från resten av ljudet när 

speakern kommer in. 

 

I teve är det annorlunda, eftersom speakern ofta ligger över bilder och då tänker 

nog många inte så mycket på att speakern kommer in. I radio är det dock 

tydligare eftersom du inte har bilder att fokusera på när speakern börjar prata 

och säkert därför tydligare lägger märke till detta. 
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3.4 Hur valde vi huvudpersoner och story? 

 

Eftersom detta format aldrig gjorts tidigare i radio var vi verkligen tvungna att 

passa oss så att vår produktion inte skulle bli en vanlig dokumentär eller ett 

personporträtt.  

 

Vi behövde en specifik händelse i vår story för att ha något att bygga dramaturgin 

kring. Skulle vi valt en person som inte hade ett mål att arbeta mot utan hade en 

relativt händelselös vardag skulle det inte bli lika intressant, och inte heller lika 

lätt för oss att skapa en berättelse om personen. Vi valde det årliga arbetet med 

den mycket stora produktionen SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång 

Kåntest). Därför passade det bra att välja 2009 års konferencierer, Jocke 

Österberg och Erik Carls. Vi visste att de skulle vara inblandade i många delar av 

produktionen, träffa och samarbeta med många människor, och på många sätt 

skulle de också vara nyckelpersoner. 

 

Dessutom är både Erik och Jocke två människor som gillar uppmärksamhet, som 

kan bjuda på sig själva och som kan föra sig i tal. Vi hade inga problem med att få 

dem att ställa upp, vi förklarade vad vi skulle göra och att vi ville att de skulle 

vara våra huvudkaraktärer, och de var genast med på det och tyckte det lät 

spännande. 

 

 

3.5 Att introducera karaktärer och föra en story framåt  

 

I en realityserie som går på teve är det lättare att introducera karaktärer än vad 

det är i radio eftersom i radio är det bara ljudet som existerar. I teve kan man 

använda text och bilder för att beskriva en person. I radio kan du aldrig se hur en 

person ser ut utan mycket lämnas till lyssnarens fantasi och förmåga att skapa 

bilder i huvudet. 
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Vi diskuterade hur vi skulle introducera våra två huvudpersoner i serien. Ett 

vanligt sätt är att låta en person berätta om sig själv, var hon är född, vilka som är 

hennes bästa egenskaper och så vidare. Vi ville prova att göra på ett annat sätt.  

Vi valde att spela in de två huvudpersonerna separat och bad dem berätta om 

varandra istället. Detta fungerar naturligtvis endast om personerna i fråga känner 

varandra. Det säger sig självt att du skulle ha svårigheter med att berätta om 

någon som du inte känner. Men i detta fall fungerade det alltså utmärkt, eftersom 

Jocke och Erik känner varandra utan och innan. Resultatet blev mycket bra, och 

förmodligen kom andra egenskaper fram om personerna än om de hade fått 

beskriva sig själva istället. 

 

I radio gäller det att vara tydlig med vad som händer för att lyssnaren ska förstå 

och kunna hänga med. Samtidigt går det inte att vara för tydlig, eftersom vi inte 

vill dumförklara lyssnaren eller skriva honom eller henne på näsan. Det märkte vi 

är en svår balansgång vad gäller hur mycket plats speakerrösten ska ha. Behöver 

vi introducera varje ny miljö vi befinner oss i? Behöver varje händelse beskrivas 

med en speakerröst? 

 

Vi valde att minimera speakerröstens roll så mycket som möjligt, eftersom det 

låter bättre och är roligare för lyssnaren om han eller hon inte hela tiden får 

förklarat för sig vad som händer.  

 

 

3.6 Begriplighet och att hänga med 

 

Att göra handlingen begriplig i en radioproduktion är ett problem för 

producenten och är även en viktig aspekt i radioskapandet. Om inte lyssnaren 

förstår vad som händer faller hela produktionen. När man inte har det visuella att 

falla tillbaka på tar det lite extra tid att introducera karaktärer så att lyssnaren lär 
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sig att känna igen och skilja på dem som är med i produktionen. (Enkvist & 

Hansson, 2009) Detta är något som producenten måste ha i åtanke under 

produktionens gång och måste även vara beredd på att lägga stor vikt vid just 

detta, både vid inspelning och vid redigering. 

 

Redan innan och även under inspelningen är det bra om producenten börjar 

tänka på hur materialet senare ska framställas och redigeras eftersom detta 

underlättar redigeringsprocessen. På så sätt kan producenten i förväg bygga upp 

en slags mall av dramaturgi som man sedan följer vid redigeringen. Att i förväg 

tänka ut ”den röda tråden” i produktionen underlättar även producentens arbete 

med att skapa begriplighet då denne inte behöver sätta sig ned och tänka ut en 

handling och hur olika scener ska hänga ihop vid inspelningens slut. Begriplighet 

är som sagt viktigt men som producent måste man även vara försiktig med 

övertydlighet i händelser och inte ”skriva lyssnare på näsan”. (Enkvist & 

Hansson, 2009)  

 

Vad som menas med övertydlighet är till exempel en speakerröst som säger 

”Jocke är stressad för att han har försovit sig och kommer att komma för sent till 

skolan” och följs sedan av ett ljudklipp där man hör en person säga ”Jag är 

stressad för att jag har försovit mig och kommer komma för sent till skolan.” För 

att undvika övertydlighet måste producent kunna urskilja de tillfällen då det är 

lämpligt att förklara vad som händer. Detta är oftast vid sådana tillfällen när det 

inspelade huvudmaterialet inte verkar vara tillräckligt för att ensamt kunna 

skapa begriplighet hos lyssnaren. 
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3.7 Inspelningsutrustning 

 

Vi valde Lars Hallberg (chef för avdelningen medier och upplevelseproduktion) 

som vår handledare på ljuddelen av det här arbetet för att han kan mycket om 

ljud och har arbetat många år med radio. Efter att vi haft ett möte med honom 

där vi talade om inspelningsutrustning och teknik testade vi ett av sätten han 

föreslog. På vårt första inspelningsstillfälle satte vi myggor på Erik och Jocke när 

de skulle sitta still i ett rum och skriva manus. Myggorna var kopplade till en stor 

mottagare som var kopplad till en Nagra1.  

 

Vi hade problem hela dagen med att det inte gick att få samma inspelningsnivå 

på de två myggorna. Hur vi än gjorde var den ena myggan mycket svagare i signal 

än den andra. Det var ett problem sedan när vi skulle redigera det vi spelat in, om 

det var en dialog mellan två människor och den ena hördes mycket starkare än 

den andra.  

 

Vid vårt nästa inspelningstillfälle använde vi också myggor men en annan sort, 

och dessutom andra mottagare som var mindre till storleken och därför lättare 

att ta med sig och handskas med. Vi hade tyvärr samma problem då, att den ena 

myggans inspelningsnivå var starkare än den andra. Efter det tog vi beslutet att 

använda Nagra och en vanlig mikrofon kopplad till den som var fastsatt på en 

mikrofonbom. Detta fungerade mycket bättre, och sättet att spela in med myggor 

lades ned under tiden vi spelade in. Vi lyssnade på materialet vi hade spelat in 

och insåg att spela in med en mikrofon och inga myggor var ett lika bra sätt och 

mycket lättare för oss. 

 

Det ska även tilläggas att utrustningen på skolan är begränsad och det är många 

elever som ofta behöver samma utrustning samtidigt. Vi hade inte tillgång till 

                                                
1
 En Nagra är en sorts inspelningsutrustning 
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egna mikrofoner eller inspelningsutrustningar och fick därför rätta oss efter 

tillgängligheten på skolans utrustning. 

 

Att ha bra kvalitet på ljudet i en radioproduktion är mycket viktigt eftersom den 

visuella delen inte finns. Det går inte att texta i radio, därför måste ljudet hålla så 

hög klass som möjligt för att man ska kunna förstå och höra vad som händer.  

 

 

3.8 Handledning och tillgänglighet 

 

Ulf Olofsson arbetar på Servicecenter på Institutionen för musik och medier i 

Piteå. Där hämtar studenterna ut sin inspelningsutrustning. Ulf är tekniker och 

även ansvarig för radiodelen i skolan, därför känner vi honom sedan innan och 

vet att han har stor kompetens, precis som Lars Hallberg. Under veckorna vi 

spelade in föll det sig så att Ulf var den som vi frågade om hjälp med tekniken 

eftersom det var honom vi träffade varje dag. Han har hjälpt oss mycket. Lars 

Hallberg hjälpte oss att komma igång, men Ulf har hjälpt oss under fler tillfällen 

och kommit med förslag på hur vi ska lösa problem och även hjälpt oss att boka 

utrustning ibland. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de olika inspelningssätten som vi pratade om 

med Lasse Hallberg, som senare visade sig vara ganska otympliga, lades på 

hyllan. Vi löste det med hjälp av Ulf Olofsson och självklart genom vår egen 

förmåga 

 

 

3.9 Att handskas med för mycket material 

 

Det uppstår ofta problem när man spelar in material för radio. När du ska spela 

in någon eller några som gör något, och inte vet när något användbart material 
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kan dyka upp är det lätt att sätta igång inspelningen på din utrustning och sedan 

spela in hela tiden. Fördelen är att det är ett säkert sätt att inte missa något för att 

du aldrig stänger av mikrofonen. Nackdelen är att du sedan sitter vid 

redigeringen och har väldigt mycket material, och ofta är större delen sådant du 

inte kommer att använda. Det blir då både tidskrävande att lyssna igenom allt 

ditt material och leta upp det du vill använda. Det blir helt enkelt svårt att 

handskas med materialet. 

 

Till exempel skulle vi vid ett tillfälle spela in Jocke och Erik när de skulle skriva 

manus. De var i början av manusskrivarstadiet, och de satt och diskuterade idéer, 

brainstormade och provade sig fram med olika typer av text. Eftersom vi inte 

visste när de skulle säga något (för oss) användbart, spelade vi in i flera timmar.  

För att lösa det problemet försökte vi anteckna när vi spelade in under längre 

tidsperioder för att undvika att sitta med väldigt många timmars material och 

inte minnas när något bra har sagts. Detta sätt använde vi oss av under stora 

delar av inspelningsperioden.  

 

 

3.10 Längden på avsnitten 

 

Vi hade innan vi började redigera vårt material kommit överens om att varje 

avsnitt skulle vara tio minuter långt. När vi under redigeringsprocessen insåg att 

alla avsnitt inte blev tio minuter, utan trettio sekunder till en minut kortare 

diskuterade vi länge hur vi skulle göra. 

 

Vi hade två alternativ. Det ena alternativet var att vi skulle lägga till material som 

vi egentligen inte ville ha med, bara för att avsnitten skulle bli tio minuter. Det 

andra alternativet var att låta avsnitten vara som de var fast de var för korta 

enligt vår planering. 
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Vi kom fram till beslutet att vi skulle låta en del av avsnitten vara för korta 

eftersom vi var nöjda med dem och inte ville lägga till ljud ”bara för att”. Det 

kändes viktigare att avsnitten var så bra de kunde bli utan onödig utfyllnad. 

 

I vanliga fall i radio när du producerar ett program som ska läggas i en tablå är det viktigt 

att längden på ditt program är exakt. Till exempel om du har sändningstid mellan 19 

och 20 och det ska sändas ett annat program klockan 20 får du inte dra över 

tiden och inte heller ha ett för kort program. Är ditt program för långt tar du 

sändningstid från programmet efter dig, och är ditt program för kort blir det tyst i 

radio. Men i vårt fall låg det inte något annat program efter oss i tablån, därför 

kunde vi göra som vi gjorde.  

 

 

3.11 Konflikter 

 

Realitygenren är en genre som till stor del kretsar kring konflikter som uppstår i 

människors vardag. I vår produktion dök det inte upp många naturliga konflikter 

och därför fick vi framtvinga reaktioner som kunde leda till konflikter.  

 

Konflikt ett – Bråk om pandakillen (spår 9) 

I avsnitt två under fotosessionen dök den första konflikten upp. 

Huvudkaraktärerna Jocke och Erik blev oense angående vem som ska vara med 

på en specifik bild som skulle vara med i andra akten på SMASK. I klippet (se 

bilaga 2, spår 9) hörs det tydligt att båda var väldigt irriterade på varandras 

envishet men till slut gav Erik med sig och gav bilden till Jocke. Denna konflikt 

valde vi att introducera med en prata som lyder: ”Ibland har Jocke och Erik lite 

svårt att komma överens om hur de ska göra saker. Till exempel blir det 

problem när de har helt olika tankar om fotografier som ska användas i andra 

akten på showen” och som följs upp av själva klippet med konflikten. 
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Konflikt två - Heinz Majestät (spår 10) 

I det femte och sista avsnittet av Rampljuset får vi höra när Erik och Jocke pratar 

om bidragen i SMASK. Ett av bidragen är en lovsång till ketchup. Jocke och Erik 

förstår inte riktigt varför man har valt att framföra just en sådan låt och pratar 

öppet om deras ogillande av artisten som framför bidraget men även bidraget i 

sig (se bilaga 2, spår 10). Detta klipp introduceras av en prata som lyder: ”I logen 

sitter Erik och Jocke och pratar om deltagarna i årets föreställning”. 

 

För att spinna vidare på detta valde vi att ta ett av citaten från klippen till själva 

marknadsföringen av serien. Vi skapade affischer i form av löpsedlar (se bilaga 1) 

där ett av citaten var ”SMASK-Jockes hatattack mot Heinz Majestät” i hopp om 

att väcka uppmärksamhet och nyfikenhet att lyssna.  

 

Konflikt tre – Manusskrivandet (spår 11) 

Redan vid inspelningens början försökte vi framtvinga en konflikt. Detta genom 

att vi hade fått höra av andra medverkande i SMASK att Jocke och Erik tog 

väldigt lång tid på sig när det gällde skrivandet av manus. Detta gjorde att 

radiokonferenciererna inte kunde färdigställa sitt manus eftersom de först måste 

ha ett färdigt manus av Jocke och Erik för att kunna planera upp 

radiosändningen och deras eget manus.  

 

Vid ett tillfälle intervjuade vi de båda radiokonferenciererna, Malin och Gustav, 

för att försöka framtvinga en reaktion på detta. Reaktionen blev inte riktigt som 

vi ville. De var väldigt försiktiga med vad de sa och hur de uttryckte sig, men lite 

av deras irritation fick vi med och detta går att höra i avsnitt fyra (se bilaga 2, 

spår 11). 

 

Dagen före showen skulle äga rum följde vi upp denna konflikt efter att vi hade 

fått höra att Jocke och Erik fortfarande gjorde ändringar i manus. Vi intervjuade 

den kreativa producenten Anthon Berg och radioansvarige Annika Petterson och 
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båda två uttryckte irritation och frustration kring detta (se bilaga 2, spår 12, 13). 

Vi berättade sedan vad vi hade fått veta för Jocke och Erik för att få en reaktion 

av dem (se bilaga 2, spår 14). 

 

 

3.12 Konsten att prata i hela meningar 

 

Att lära dem man spelar in att prata i hela meningar är något som är viktigt att 

tänka på eftersom detta underlättar vid redigering. Eftersom vi i förväg hade 

bestämt att vi ville ha med reporterrösten så lite som möjligt i vår produktion såg 

vi det som självklart att använda oss av denna metod. Vad som menas med hela 

meningar är helt enkelt att en intervjuperson under en intervju inte svarar kort 

på en fråga som ställs utan utvecklar svaret. Följande scenario ägde rum under 

vår inspelning (se bilaga 2, spår 15). 

 

Gabriella: ”Vad är det som händer här? Berätta var vi är och vad du gör.” 

Jocke: ”Nu är vi alltså hemma hos oss i villan.” 

 

Jockes svar är ett exempel på hur man pratar i hela meningar.  Om han bara hade 

svarat ”hemma hos oss” hade det inte varit en hel mening. Varför det är viktigt 

för reportrar att få svar i hela meningar är som sagt för att det underlättar vid 

redigering. Man har större möjligheter att introducera miljöer, personer och 

händelser när man har hela meningar att jobba med istället för några få ord som 

utan dess kontext inte framstår som begripliga. Hela meningar bidrar till många 

olika redigeringsmöjligheter medan korta svar ger begränsade 

redigeringsmöjligheter. Redan vid början av inspelningen av vår produktion bad 

vi Jocke och Erik att besvara våra frågor på detta sätt. Vid en del tillfällen då de 

inte svarade i hela meningar stoppade Gabriella dem och bad dem att ta om 

svaret och gav dem samtidigt förslag på hur de kunde börja svaret. (se bilaga 2, 

spår 16). 
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Ett journalistiskt knep för att få människor att svara i hela meningar är att ställa 

öppna frågor eftersom frågor av den typen kräver att du förklarar eller utvecklar 

svaret. Öppna frågor börjar oftast med frågeorden: Vad, hur och varför? (Häger 

2009:61) 

 

 

3.13 ”Fluga på väggen” – ett sätt att spela in 

 

Den andra inspelningsmetoden - ”fluga på väggen” (Olsson 2001) - som vi lärt 

oss under vår utbildning går ut på att reportern tar ett steg tillbaka från 

reporterollen och undviker att ställa frågor för att istället låta intervjupersonerna 

interagera fritt. Detta för att kunna få material som innehåller naturlighet hos de 

man dokumenterar.  

 

Eftersom vår produktion är en realityserie, där man dokumenterar människors 

liv och vardag, föll det sig naturligt att vi skulle använda oss av just ett sådant sätt 

att spela in. Meningen med det hela var att vi skulle befinna oss i bakgrunden och 

dokumentera det våra huvudkaraktärer skulle ha gjort även om inte vi var där. Vi 

ville att huvudkaraktärerna själva med hjälp av dialoger och situationer dem 

emellan, och även mellan dem och andra människor, skulle få utgöra den 

bärande delen i vår produktion. Detta skulle inte ha gått om vi hade valt att 

basera vår inspelning med att ha en reporter som hela tiden ställde frågor och 

redogjorde för vad som hände och skedde vid olika situationer. Om vi inte hade 

valt att använda oss av ”fluga på väggen” som inspelningsmetod fanns det en stor 

risk att vårt slutresultat hade blivit något helt annat än en realityserie.  
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3.14 Fördelen med att arbeta utan bild 

 

Det finns självklart inte bara nackdelar och svårigheter med att inte arbeta med 

ett visuellt medium som teve. Till exempel är det en stor nackdel för att vissa 

saker – som en mikrofon - inte får synas i bild. Vanligt är att använda myggor för 

att ta upp ljud från personer, och då döljer man ofta dessa så gott det går. 

Dessutom är det viktigt att tänka på att andra kameror, ljudtekniker eller andra 

personer som är med i inspelningsteamet inte syns i bild. 

 

I radio finns inte detta problem eftersom lyssnaren inte har någon aning om hur 

det ser ut när du spelar in. Du kan springa runt med en mikrofon precis bredvid, 

över eller under en persons ansikte utan att det spelar någon roll. Då går det att 

endast fokusera på hur bra ljudet tas upp istället. Du har inga restriktioner för 

detta, du kan till och med tejpa fast en mygga i pannan på den du ska spela in om 

du vill, eftersom ingen ser detta i den färdiga produktionen. Du kan också, när du 

intervjuar någon, stå var som helst och hur nära som helst utan att det spelar 

någon roll. Det ger ett stort utrymme att fokusera på det en av de viktigaste 

aspekterna när du producerar radio, att få så bra ljud som möjligt. 

 

 

3.15 Brytljud – någonting nytt händer! 

 

Ett bra sätt att få lyssnaren att förstå att något nytt händer eller att vi förflyttar 

oss mellan miljöer och händelser är att använda sig av ett så kallat brytljud. Detta 

betyder ett kort ljud på någon sekund som bryter av talet. I vår produktion har vi 

använt oss av ett ”svisch-ljud”. Vi tyckte att det skulle passa för att just den typen 

av ljud kopplar många till att något flyttar på sig eller händer (se bilaga 2, spår 8). 

Vi har använt brytljud vid byte av miljö och händelser, och ibland för att 

förtydliga när någon annan börjar prata. 
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Problemet som kan uppstå med brytljud är att det är lätt att använda det för 

mycket, vilket kan resultera i att lyssnaren blir förvirrad istället för motsatsen. 

Det gäller att lägga in brytljudet när det behövs och att inte överanvända det. Det 

gäller att lita på att lyssnaren ska förstå och inte vara rädd för att produktionen 

inte är tydlig nog. 

 

 

3.16 Lokal marknadsföring med affischer 

 

På vår skola Institutionen för musik och medier i Piteå är det många studenter 

som vill marknadsföra just sina projekt. Det rör sig om allt från konserter till 

hemsidor, events och program, och de flesta väljer att marknadsföra sitt projekt 

med affischer.  

 

Vi valde också att göra affischer, men istället för att göra en helt ”vanlig” affisch 

med information om när vårt program sänds bestämde vi oss för att göra dem i 

löpsedelsform (se bilaga 1).  Detta gjorde vi för att löpsedelsformatet känner folk 

igen och vi tror att de flesta slänger ett öga på kvällstidningarnas löpsedlar när de 

ser dem. Våra affischer stod ut från de andra som finns uppsatta i skolans lokaler 

eftersom de ser ut på ett sätt som folk känner igen. Vi valde citat från vår 

produktion men spetsade till dem lite för att öka nyfikenheten hos den som såg 

affischen.  

 

Under en veckas tid satte vi upp en affisch om dagen som såg ut som en löpsedel 

med ett lockande citat för att den som såg affischen skulle bli nyfiken på vad det 

handlade om och vilja lyssna på programmet. Längst ner på affischen står 

programmets namn och sändningstid samt att det sänds i Pite FM. 
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Våra löpsedlars rubriker: 

1. Jocke Österbergs hatattack mot Heinz Majestät 

2. Smask-Jockes dolda talang. Jocke Österberg: ”Jag är Idol 2009” 

3. Smask-Jockes nakenchock på Norrmalmia. Jocke Österberg: ”Titta om ni vill” 

4. Smask-Eriks hemliga diettips. Jocke Österberg: ”Du är snart nere på large 

Erik” 

5. Smask-Eriks nervösa sammanbrott bakom scenen 

Längst upp på affischen står ”Pite FM News” som tidningsrubrik och längst ner 

står det ”Rampljuset vardagar 22:00 – realityradio i Pite FM”. 

 

 

3.17 Global marknadsföring på internet 

 

Vi valde att starta ett så kallat ”event” för programmet på communitysajten 

Facebook (facebook.com). Facebook har miljontals medlemmar och då kunde vi 

vara relativt säkra på att många skulle lägga märke till vår marknadsföring på 

sajten. Genom att bjuda in människor på våra kontaktlistor på Facebook gjorde vi 

dem uppmärksamma på att programmet skulle sändas.  

 

När man skapar ett event på Facebook skapas en egen sida där det finns 

möjligheter för alla att skriva till oss med synpunkter eller frågor. När vi till 

exempel hade tekniska problem med sändningarna kunde vi uppdatera våra 

lyssnare på den sidan och förklara varför programmet inte sändes i tid och så 

vidare. Därför slapp de som lyssnade på radio undra varför inte programmet gick 

igång klockan 22:00 som det var utlovat (vilket vi ska berätta om i nästa kapitel). 
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3.18 Tekniska problem med sändningen av programmet 

 

Vår realityserie sändes på Pite FM Studentradion 92,8 och på webbradion via 

Pite FM.se under vecka 17, måndagen den 20 april till fredagen den 24 april. 

På studentradiostationen sänder många studenter livesändningar. När det inte är 

någon som sänder live spelas musik som är läggs i förväg varje dag i en så kallad 

Ap:1 (Auto Playlist 1). Ska ett program som inte är live sändas (som vår 

produktion skulle) lägger man in sitt program i denna Ap:1 vid rätt tidpunkt, till 

exempel klockan 22:00. Då ska programmet gå igång automatiskt klockan 22:00.  

 

På vår första sändningsdag (måndag 20 april) skulle en student sända ett 

program innan oss fram till dess att vårt program skulle gå igång. Vi hade talat 

med honom tidigare på dagen och sagt att det var bara att sätta igång Ap:1 som 

vanligt när han sänt klart, och då skulle vårt program börja.  

 

När vi satt hemma och lyssnade på radio märkte vi att det blev helt tyst i radion 

klockan 22:00 när studenten innan sänt klart och vårt program skulle börja. Vi 

blev oroliga för vad som hände och ringde upp honom (som stod kvar i studion i 

skolan). Han förklarade att det var något fel på Ap:1 och vi bad honom då att 

manuellt sända vårt program. Med ungefär femton minuters försening sändes 

avsnitt 1 av Rampljuset. 

 

Andra dagen (tisdag 21 april) gjorde vi likadant som dagen innan, det vill säga att 

vi lade in programmet i den förlagda musikspellistan (Ap:1) vid rätt tid. När 

klockan slog 22:00 gick vårt program inte igång. Istället spelades musik från 

spellistan. Efter tjugosju minuter satte vårt program igång, trots att det var inlagt 

att sändas klockan 22:00. Detta berodde på att en student på skolan lagt in en 

repris som var tjugosju minuter lång i Ap:1 före vårt program skulle börja. Det 

gjorde att vårt program flyttades ner tjugosju minuter i tid. Studenten glömde att 
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titta efter så att inga program som låg efter det han lade in försköts, och vårt 

program gjorde det. 

 

Resten av veckan gick vi till skolan varje kväll innan 22:00 och drog igång 

programmet manuellt för att vara säkra på att det sändes utan problem eller 

förseningar. Vid de tillfällena som programmen inte sändes i tid tror vi att vi kan 

ha tappat lyssnare som inte förstod anledningen till varför programmet inte 

sändes på utsatt tid.  

 

I en perfekt värld ska det gå att lägga in ett program i systemets Ap:1 och vara 

säker på att det sänds i tid men tydligen är inte det helt tillförlitligt. Ett program 

ska sändas när det har sagts att det ska. När det är många personer som arbetar 

med Pite FM och spellistan är det svårt att hålla reda på alla andras sändningar, 

och vi ville inte riskera att samma sak hände igen. Så för att vara på den säkra 

sidan gjorde vi på detta sätt istället. 

 

 

4. Slutsats 

 

Att göra ett arbete i den här storleken tar väldigt lång tid. Det handlar inte bara 

om att spela in och sedan redigera sitt material, utan förarbete och efterarbete är 

lika viktigt. Utan en rimlig planering hade detta projekt varit nästan omöjligt att 

genomföra. Det har varit viktigt för oss att hålla reda på och sortera allt material 

vi har samlat på oss under inspelningsperioden för att underlätta 

redigeringsarbetet. 

 

Det vi ville ta reda på genom att göra detta arbete var hur man skapar en 

förståelig och bärande story med endast ljud. Det tycker vi att vi har fått ett bra 

svar på. Sett utifrån den färdiga produktionen (se bilaga spår 1-5) och genom 
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respons från lyssnare är vår uppfattning att man kan skapa en förståelig och 

bärande story i dokusåpagenren med endast ljud. 

 

Genom att hitta två personer (Jocke och Erik) som arbetat mot ett speciellt mål 

(SMASK) har vi haft en story. Vi har redigerat på ett sådant sätt så att lyssnaren 

ska kunna hänga med i vad som händer. Där något har behövts förtydligas har en 

speaker lagts in. Vi har gjort vårt bästa för att bygga upp en spänning och en 

dramatik (delvis genom konflikter) genom avsnittens gång så att lyssnaren ska 

vilja lyssna på nästkommande avsnitt.  I slutet på varje avsnitt hörs 

speakerrösten säga: ”I nästa avsnitt av Rampljuset” följt av ett par korta klipp 

från nästa avsnitt. 

 

Mycket tack vare vår effektiva marknadsföring (se kapitel 3.16) har relativt 

många människor hört hela eller delar av vår produktion på Pite FM 

Studentradion 92,8. Genom att fråga lyssnare vad de tyckte har vi bland annat 

fått reda på att de inte hade några svårigheter med att följa med i storyn, att de 

tyckte att serien var underhållande och gav ett fortsatt intresse att lyssna vidare 

på nästa avsnitt. Vi har också fått veta att vissa lyssnare har tyckt att det har varit 

spännande och roligt. Det har tydligt hörts vem som är vem i produktionen och 

lyssnaren har inte haft svårigheter med att hålla isär huvudkaraktärerna Jocke 

och Erik.  

 

På kommande sida följer en lista på aspekter som är viktiga att tänka på när du 

vill göra en produktion liknande denna. Detta har vi kommit fram till under 

arbetet med vår produktion. 
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4.1 Fem viktiga punkter för dig som vill producera realityradio: 

 

1. Ha något att berätta och fokusera på en intressant händelse som avgränsas i 

tid.  

2. Tekniken – se till att ha bästa möjliga inspelningsteknik och utrustning, att 

den fungerar och att du behärskar använda den 

3. Se till att hitta människor att följa som har något att berätta 

4. Anteckna medan du spelar in för att under redigeringsfasen lättare hitta det 

användbara i allt material du har inspelat 

5. Leta konflikter och dramatik och försök bygga upp dem genom seriens gång så 

att lyssnaren vill fortsätta lyssna och veta vad som händer sedan 
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