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Förord. 

Att få följa ett radioprogram och dess redaktion under två veckor har varit både intressant och 

givande. Jag vill tacka min handledare Jenny Gleisner som under engagerande 

handledarträffar hjälpt mig med att strukturera arbetets innehåll och med konkreta förslag fört 

arbetsprocessen framåt. Tack till min familj och vänner som har varit ett stort stöd under 

arbetets gång. Jag vill rikta ett särskilt tack till de observerade och att jag fick störa några 

dagar i oktober, utan er medverkan hade det inte blivit något arbete.  

Leo Holte 

Stockholm, 2010. 
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1.0 Inledning 

Sen unga år har det alltid funnits ett intresse för radio i mitt liv. Min pappa jobbade på 

Sveriges Radio under många år, och jag fick göra min radiodebut vid 5 års ålder då jag sjöng i 

ett program. Jag kommer ihåg att jag blev oerhört fascinerad av miljön, tekniken och all 

personal som sprang runt i byggnaden. Institutionen Sveriges Radio står för mig för något 

ansvarsfullt och med ett yttre ansvar gentemot Sveriges befolkning. Jag har alltid lyssnat 

mycket på radio, och det är på senare år när mitt engagemang inom Studentradion uppstod 

som jag började fundera på, vad är det som händer egentligen när det spelas musik i radio? De 

har ju alltid så roligt i radio, är det något som fortsätter även off air? Vilka roller finns det i ett 

radioprogram? Och hur uttrycks dessa under sändningstiden? Därför valdes att göra en 

observation på ett radioprogram. Vi vet redan från början att det finns en redaktion med olika 

roller som tillhör gruppen. Det blir nu intressant att ta reda på vilka roller som finns inom 

redaktionen, men även att försöka ta reda på hur dessa roller och individer samspelar med 

varandra. Björn Nilsson skriver: 

[…]Större delen av våra liv försiggår i grupper; vi finns med i olika grupper, på väg in eller 

ut ur dem. Vi kan bli så vana med grupper att vi till och med slutar se dem, fr.a. deras 

inflytande över oss och hur förändringarna böljar fram och tillbaka i gruppen.1 

Denna studie är fokuserad på ett och samma radioprogram av typen liveprogram, det vill säga 

att det inte är något som är förinspelat. Till skillnad från exempelvis radioteater så kan 

rollerna i ett radio program inte vara lika tydliga. Trots det så går det att likna rollerna vid ett 

skådespel. Då yrkesrollen är en roll vi tar på oss. Sociologen Erving Goffman menar att vårt 

sociala samspel sker på en arena likt en scen där vi alla är skådespelare i dramat. Hur 

förhandlas det om rollerna i ett radioprogram? Varför är det så intressant att vilja se på radio? 

Studien ämnar se hur rollerna i ett radioprogram yttrar sig under tiden då lyssnarna vanligtvis 

inte vet vad som försiggår. Jag blev exklusivt inbjuden för att se vad som hände i studion för 

att ta reda på det sociala samspelt inom gruppen. Jag fick möjligheten att se om det fanns 

skillnader inom gruppen mellan on air och off air. All sändningstid observerades under två 

veckors tid. Situationer som on air, off air, kroppsspråk, rumsliga dimensioner och sociala 

situationer togs in.  

                                                 
1 Björn Nilsson, Socialt samspel i grupp. Lund, 2005, s. 98. 
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2.0 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de roller som vi hör under sändningstid i radio 

är konstruerade och om det sker en förhandling om hur dessa roller upprätthålls under 

programmets tid. Uppsatsen ämnar reda ut vad som synliggörs när ett dramaturgisk perspektiv 

används under en observation på ett radioprogram. Finns det ett samspel inom redaktionen 

som vi som lyssnare inte ser? I denna uppsats vill jag försöka se om det finns några outtalade 

rangordningar inom gruppen och hur dessa kommer till uttryck. Vidare syftar studien till att 

titta på hur pass fria programledarna är i sina roller och försöka utreda om det är mer styrt än 

vad vi som lyssnare uppfattar. Går det att se en skiftning bland rollerna beroende på vilken 

gäst som kommer? Och hur yttrar sig denna? Fokus i studien kommer att ligga på hur de 

befintliga roller som vi som lyssnare hör uttrycker sig under musiktid,
2
 och detta kommer att 

analyseras med Erving Goffmans dramaturgiska modell för socialt handlande. 

2.1 Frågeställningar 

- Vilka roller finns det inom det observerade radioprogrammet? 

- Hur yttrar sig rollerna under sändningstid? 

- Förändras rollerna beroende om det är On air eller Off air och hur yttrar sig 

förändringen i så fall? 

- Hur yttrar sig samspelet inom gruppen?  

3.0 Disposition 

Här presenteras materialet i den ordningen som uppsatsen följer. Först följer en teoretisk 

ingång som är hämtad ur Erving Goffmans dramaturgiska synsätt på socialt handlande, 

avsnittet ger en överskådlig beskrivning av den teori som sedan applicerades på empirin. 

Sedan berättas det om vilken analysmodell och metod som använts för att samla in och 

bearbeta materialet.  Därefter så kommer analysen, där kommer empirin att diskuteras i 

förhållande till teorin genom en tematisk disposition. Specifika händelser från observationen 

kommer att tematiseras och de olika aspekterna kommer rubriceras i analysen.
3
  De teman 

som är framtagna är begrepp ur Goffmans dramaturgiska modell, som anses vara relevanta för 

studiens innehåll. Dessa är social ordning, rumsliga dimensioner, hemligt samförstånd, 

intrycksstyrning och främre och bakre scen. I slutdiskussionen kommer jag lyfta mina 

                                                 
2 Med musiktid så menas det när programmet spelar musik under sändningstid. 
3 A. Jarrick & O. Josephson, Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund, 1996, 

s. 50. 
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frågeställningar och visa på hur dessa roller inte är statiska utan föränderliga med vissa 

begränsningar.  

4.0 Teoretiska perspektiv 

Här presenteras de analytiska begrepp som används för att problematisera och förstå roller 

och interaktion i studion på en radiostation. Nyckelbegreppen för undersökningen är 

grupperingar, roller, interaktionism, personlig fasad, främre och bakre regioner, hemligt 

samförstånd, intrycksstyrning, rumsliga dimensioner och social ordning vilka ingår i Erving 

Goffmans dramaturgiska synsätt på socialt handlande. Forskningen om Erving Goffmans 

dramaturgiska modell är hämtad och tolkad från författaren Thomas Johansson. 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism handlar om att försöka få förståelse för socialt handlande och 

samspel mellan människor. För att få förståelse för detta, så är det viktigt att ge sig ut i fältet 

där samspelet äger rum och analysera hur personerna kommunicerar med varandra.
4
 Teorin 

symbolisk interaktionism kommer ursprungligen från Chicagoskolan.
5
 

Författaren Thomas Johansson refererar till George H. Mead som var en de tänkare som 

associeras till Chicagoskolan och symbolisk interaktionism.
6
 Mead menade att samhället 

skapas genom handling.
7
 I uppsatsens fall så kommer radiostudion agera som samhälle som 

skapas av de sex invånarna i nuet. Och det är genom deras handlande som det sociala livet 

objektifieras. 

Sociologen Erving Goffman (som presenteras mer ingående nedan) menade att vi bara delvis 

kan distansera oss från det sociala livet, och de regler som styr samspelet mellan människor 

kan ha en tvingande kraft. Men Goffman menar vidare att dessa regler går att spela med och 

att medvetet använda sociala regler för att presentera jaget på ett tilltalande sätt gentemot 

omgivningen och att omgivningen accepterar individens identitetsspråk.
8
 Goffman kallar det 

för intrycksstyrning, och kommer från om individen känner sig otrygg i situationen så 

försöker personen framstå på ett sätt som döljer osäkerheten.
9
 I studiens fall så har det visats 

exempel på hur intrycksstyrningen från en gäst har påverkat gruppen att agera på ett visst sätt. 

                                                 
4 Thomas Johansson, Socialpsykologi. Lund, 2004, s. 81. 
5 Oscar Andersson, Chicagoskolans urbansociologi: forskare och idéer 1892-1965. Lund, 2007, s. 71. 
6 Johansson, 2004, s. 84. 
7 Ibid. 
8 Johansson, 2004, s. 88. 
9 Thomas Hylland-Eriksen, Små platser stora frågor: en introduktion till socialantropologi. Falun, 2004, s. 55. 
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Då handlar det snarare om bekräftelse än osäkerhet.  

 

Rollerna har funktioner inom gruppen, de skapar struktur och arbetsfördelning, de ger 

även en förutsägbarhet och bidrar till den gruppidentitet en viss medlem får.10 

 

Rom Harré refererar till Goffman som menar att personligheter inte existerar i individer, utan 

i hur individen uppfattas av andra och i viss mån hur individen uppfattar sig själv.
11

 Detta är 

även kopplat till resten av gruppens beteende och att det finns en nära relation mellan 

individens inre och rollen han eller hon tar på sig. 

4.2 Erving Goffman 

Erving Goffman spelade en stor roll inom den moderna socialpsykologin. Ur traditionen 

symbolisk interaktionism utvecklade Goffman en egen begreppsapparat som använde sig av 

en dramaturgisk modell för socialt handlande. I denna dramaturgiska modell så ingick det 

termer som till exempel, mask, fasad, bakre och främre regioner och rolliscensättning.
12

 Av 

dessa kommer bakre och främre regioner/scener användas, men även de verktyg som behövs 

för en dramaturgisk modell. Goffman använde sig av den dramaturgiska modellen för att göra 

observationerna tydligare, för att göra detta så kräver modellen att scener, rollbesättning och 

att en publik identifieras. Genom att göra detta så kunde Goffman tänka sig de observerade 

som ett team som gav stöd åt varandras prestationer. För den här studien blev studion scenen, 

rollbesättningen var redaktionen och publiken är lyssnarna. Det som blev intressant för just 

den här studien är att jag klev in som publik på scenen och fick följa med bakom scen.  

Genom att vara aktiv i konstruktionen av den personliga fasaden, så lyckas människor 

upprätthålla sin sociala identitet.
13

 Johansson förklarar att Goffman menar, om individen 

handlar på ett specifikt sätt så definieras också situationen, detta kan resultera i en fasad av 

samstämmighet.
14

 En negativ aspekt på detta är vad som kan hända när det gemensamma 

försöken för att definiera en situation bryts, då kan detta skapa en osäkerhet inom gruppen. 

För studiens fall så kan detta exemplifieras när programledarna exempelvis stöter på en gäst 

som blir svårhanterlig. Då har det upptäcks att irritation har uppstått, men de observerade är så 

professionella att de inte låter detta påverka sändningen. Goffman vill särskilja på våra 

                                                 
10 Björn Nilsson, 2005, s. 73. 
11 Rom Harré, Viktiga tänkare i psykologin. Stockholm, 2008, s. 206. 
12 Thomas Johansson, Socialpsykologi och modernitet. Lund, 1996, s. 29. 
13 Johansson, 1996, s. 31. 
14 Johansson, 1996, s. 32. 
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mänskliga jag och våra sociala fasader.
15

 Han menar på att de sociala fasaderna inte behöver 

vara mindre mänskliga i den meningen, men att när individen misslyckas med sin fasad, så 

kan omgivningens reaktioner påverka individen till att exempelvis känna skam.  

4.3 Socialt samspel mellan individerna 

Det sociala samspelet mellan individer bestäms inte enbart av situationen eller individerna, 

utan den rumsliga dimensionen spelar en stor roll i det hela.
16

 För denna studie så kommer 

rummet att definieras och särskiljas genom ”on air” & ”off air”. När programmet är On air, så 

blir rummet mycket större eftersom det flyttar ut ur rummet genom radion och till lyssnarna. 

(se begreppsförklaring för tydligare förklaring av on air och off air). 

Med den främre regionen eller scenen, så menar Goffman att individen är högst medveten om 

sig själv och sin självkontroll, men i de bakre regionerna så vågar individen slappna av och 

kan släppa på sin självkontroll.
17

 Distinktionen mellan dessa behöver inte vara förpassade till 

ett specifikt rum, utan det har att göra med individens kännedom om det egna jaget.  

Goffman pratar om hemligt samförstånd, vilket är en metafor som snarare framhäver hur 

människor ger stöd åt varandras prestationer, än att gruppen går emot en annan medlem i 

gruppen.
18

 Det handlar alltså om att individer inom gruppen kan bete sig på ett visst sätt för 

att lyfta en annan individ i gruppen. Ur studiens perspektiv så kan det röra sig om att en gäst 

som har en viss seriös ton, då agerar programledarna utifrån den tonen, så att gästen inte ska 

känna sig obekväm. 

Om personligheter uppfattas som en kollektiv produkt, så måste interaktionen inom 

gruppen analyseras, och om det inte fanns något som upprätthåller den sociala 

ordningen så skulle denna vara bräcklig.19 

Goffman menar på att gruppen hålls samman och strävar åt samma håll om det finns någon 

eller något som är där och leder gruppen. Det kan exempelvis vara en person som har 

ledaregenskaper som tar kommandot, eller regler och direktiv som gruppen måste följa. Finns 

inte det, är risken stor att individerna inom gruppen drar åt olika håll och gruppen splittras till 

slut. Tänk exempelvis om ett fotbollslag skulle ha spelare på plan där alla skulle göra sina 

egna regler och spela hur de själva ville. Där behövs det en tränare och domare som 

                                                 
15 Johansson, 1996, s. 33. 
16 Johansson, 1996, s. 33. 
17 Johansson, 2004, s. 88. 
18 Harré, 2008, s. 206. 
19 Ibid. 
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upprätthåller ordningen på planen. På samma sätt fungerar det i studiens syfte, där finns det en 

producent och en radiostation som har regler och riktlinjer för hur de ska jobba och hur de ska 

agera utåt mot publiken. 

4.3.1 Socialt samspel i gruppen 

Att människan är en gruppvarelse är inget nytt, det är den mest fundamentala formen för 

personligt stöd och socialt samspel.
20

 En stor del av människans liv kretsar kring 

gruppsammanhang, och även när de inte är medvetna om det, så befinner de sig i en grupp. 

När vi exempelvis står i en kö som väntar på bussen, så ingår vi i en grupp med andra 

människor som vi inte känner. Men vi är alla där för en och samma sak. Det går att titta på 

grupper ur två olika perspektiv, det ena är ur ett förutsägbart perspektiv och det andra är det 

oförutsägbara.
21

 Det båda perspektiven kanske säger sig själv vad det innebär men det kan 

behövas en förklaring. När det handlar om att gruppen är förutsägbar menar Björn Nilsson att 

lyssnarna, publiken eller medlemmarna inom gruppen kan förvänta sig att gruppen ska bete 

sig och vara på ett speciellt sätt. De andra utanför gruppen vet vad som kommer att ske. Det 

oförutsägbara perspektivet innebär att det inte går att veta när eller hur detta sker. För studiens 

fall så blir det intressant att se hur den observerade gruppen fungerar under den tiden då det 

inte finns en grupp utanför som förväntar sig något av dem, det vill säga när det inte finns 

någon eller några som lyssnar. 

4.3.2 Roller inom gruppen 

Inom gruppen kommer det alltid att finnas roller, oavsett hur mycket gruppen försöker hålla 

en jämn nivå, kommer det alltid att vara några eller någon som är mer drivande än de andra 

förklarar Björn Nilsson i Samspel i grupp. Med detta sagt så behöver inte det vara något 

negativt, det gäller att hitta sin roll i gruppen så att individerna kompletterar varandra, istället 

för att köra över varandra. Rollerna som finns inom gruppen är även kopplade till statusen 

inom gruppen, det kan ha att göra med hur viktig personen är för att driva gruppen framåt.
22

 

Björn Nilsson menar att det finns likheter och skillnader mellan vardagens roller och de roller 

som utspelar sig på en teaterscen.
23

 Nilsson menar att en skådespelare/skådespelerska sätter 

sig in i olika karaktärer och deras liv, och försöker sedan på ett professionellt sätt visa upp 

dessa. De sociala roller som finns inom vardagen liknar de teaterroller som utspelar sig på 

scen, men förväntningarna som privatperson ligger inte på dig utifrån ett manus, utan ifrån 

                                                 
20 Nilsson, 2005, s. 13. 
21 Nilsson, 2005, s. 17. 
22 Nilsson, 2005, s. 76. 
23 Nilsson, 2005, s. 74. 
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hur andra människor uppfattar dig.
24

 Det handlar alltså om att till de sociala rollerna finns det 

en hel del förväntningar, och inte minst om det rör sig om offentliga personer. Inom gruppen 

så kompletterar rollerna varandra, de bildar ett nätverk. På ett liknande sätt går det att beskriva 

ett radioprogram där publiken finns via radion, och det ligger på programledarnas uppgift att 

underhålla sina lyssnare såsom en skådespelare underhåller sin publik. 

4.4 Diskussion av tidigare forskning 
Här följer en redogörelse för begrepp som har varit avgörande för denna studie. Forskning 

kring hur individer agerar i grupp och vad som definierar en grupp, samt vilka roller som 

finns inom gruppen har varit relevanta. Forskningen är hämtad från författarna Björn Nilsson, 

Rom Harré och Thomas Johansson. 

Då det har varit svårt att hitta relevant forskning inom mitt ämne, väljer jag nu att diskutera de 

tidigare kapitlen; socialt samspel mellan individerna, socialt samspel i gruppen och roller 

inom gruppen. De anser jag sammanfattar tydligt hur det sociala samspelet i grupp går till. 

Det som Björn Nilsson och Rom Harré samt Erving Goffman diskuterar är alltså hur individer 

kan samspela med varandra inom gruppen och hur detta påverkar gruppen, samt vilka olika 

roller som finns inom gruppen. Det blir relevant för denna studie att ta upp detta då fokus i 

studien kommer att titta på samspelet mellan individer och vilka roller som finns. Den tidigare 

forskning kring roller och samspel i grupp som jag har tittat på har oftast handlat om barn och 

skolans värld. Att jämföra roller hos elever och yrkesroller kändes inte relevant för studien 

och kopplingen verkade långsökt. Därför valde jag istället att redogöra för begreppen, 

samspel i grupp, roller och interaktionism.  

  

                                                 
24 Ibid. 
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5.0 Metod 

Detta avsnitt behandlar uppsatsens metod. Här beskrivs det tillvägagångssätt som valts för 

att ta fram empiri och besvara frågeställningarna i studien. 

En kvalitativ forskningsmetod valdes till uppsatsen för att ett öppet förhållningssätt till 

empirin vart viktig. Jag  använde mig av deltagande observation som insamlingsmetod. 

Metoden valdes för att få en empiri som uppfattades på plats, och för att observationen hjälpte 

till att kartlägga rollerna som upplevdes och hur gruppen fungerade i praktiken. Alan Bryman 

beskriver en sexstegsmodell för hur materialet bör insamlas och bearbetas.
25

 Modellen 

underlättade förarbetet samt observationen. 

Nedan följer en förklaring till modellens sex steg. 

fig. 1 En översiktlig beskrivning av de steg som ingår i en kvalitativ undersökning. 

Steg 1 handlar om generella frågeställningar, vilket innebär i denna studie att de generella 

frågeställningarna kommer att handla om roller och samspelet i grupp under sändningstid. 

Steg 2 rör sig om att hitta relevanta platser för studien och blir i detta fall arbetsplatsen för ett 

rikstäckande radioprogram. Insamling av data som är steg 3 kommer att bli en två veckors 

                                                 
25 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, översättning Björn Nilsson, 2002, s. 252. 
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observationsperiod, där programledarna följs under sändningstid. Det insamlade materialet 

kommer att bestå av fältanteckningar över relevanta händelser för studien, samt en första 

kartläggning av rollerna i dess befintliga skick. Steg 4 hör ihop med steg 3 och i detta steg ska 

den data som tagits in ska tolkas enligt en hermeneutisk tolkningsmodell. Modellen är vald för 

att gå in i studien med ett sådant brett perspektiv som möjligt, där de egna tolkningarna kan 

spela roll för studiens syfte. I steg fem så ställs det empiriska materialet mot den teoretiska 

ingångspunkten, där Erving Goffman teorier kring socialt handlande och roller spelar stor roll. 

I Steg fem (a) specificeras frågeställningarna. Frågeställningarna har under processen 

utvecklats och till slut fått relevans i relation till det insamlade materialet. I Steg fem (b) 

samlas ytterligare data in. I det sista steget, nummer 6 så skrivs själva forskningsrapporten. 

Där ställs det insamlade materialet mot teorin och efter det så skrivs en slutdiskussion där 

författaren själv resonerar kring det resultat som kom fram ställt mot undersökningens 

frågeställningar. 

Kaijser & Öhlander menar att en observation eller fältarbete är som ett socialt projekt. 

Observatören måste vara aktiv för att knyta och upprätthålla kontakter, i detta fall blir de 

redaktionen i studion. De skriver följande: 

Fältarbetet är ett samlande begrepp för undersökningar, vars främsta kännetecken är att de utförs 

i de sociala och fysiska miljöer där den verksamhet eller de aktiviteter som en forskare 

intresserar sig för äger rum.26 

Kaijser & Öhlander förklarar att under en observation så går det att växla mellan tre olika 

nivåer, öppen, fokuserad och bedömning av material.
27

 Nivån ”öppen observation” handlar 

om att observatören tar in allt, ställer många öppna frågor till sig själv och till andra. Det är 

inte avgränsat utan allt som kommer för observatörens väg tas in och bearbetas. Öhlander 

menar att en öppen observation fungerar som underlag för att formulera nya frågor.
28

 En 

fokuserad observation är en vidareutveckling av den öppna, där antagande och tidigare 

hypoteser testas. Under en fokuserad observation så är det viktigt att observatören vet vad 

denne ska titta efter.
29

 Det som är att rekommendera under en observation är att observatören 

tar sig tid att få distans från fältet, så att denne kan få möjligheten att utvärdera arbetet och det 

insamlade materialet. Under utvärderingen så kan observatören se vad som saknas och vilka 

viktiga frågor som har dykt upp, samt om det behövs kompletteras något. Efter ett kortare 

                                                 
26 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete. Lund, 1999, s. 24. 
27 Kaijser & Öhlander, 1999, s. 78.  
28 Ibid. 
29 Kaijser & Öhlander, 1999, s. 79. 
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uppehåll, så fortsätter observatören med en fokuserad observation.
30

 I denna studies fall så har 

observationen utgått från denna modell, men har på grund av studiens tidsram valt att bortse 

från vissa moment. Ett exempel på detta är exempelvis momentet att ta distans från fältet.  

5.1 Rollen som observatör 

Termen observera kan vara missvisande, det kan uppfattas som att ”bara se” men det 

innefattar alla sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
31

 

Då studien gjordes på en mindre avgränsad plats var det oundvikligt att bli en del av det 

sociala samspelet, genom att jag vistades på platsen, samtalade och antecknade.
32

 Det ska tas i 

beaktande att rollen som observatör kan variera, ibland blir det deltagande observatör och 

ibland endast observatör. Exempelvis när jag blev inbjuden i samtalet, och fick bidra med 

mina åsikter till diskussionen. Sista dagen för observationen fick jag även en bekräftelse på att 

jag var en i gänget av en av de observerade, och fick vara med på bild på hemsidan. Det var 

hela tiden viktigt för mig att hålla på deras integritet, därför behövde jag hela tiden tänka över 

det som antecknades. Vissa saker var inte relevanta för studien. Redan från första dagen fanns 

det en öppenhet i studion vilket gjorde att jag kände mig välkommen, och allteftersom så blev 

det lättare att prata med de observerade om vardagliga saker. Det ska dock poängteras att 

stundtals var det svårt att skilja på rollen som observatör och jaget, som i att; det är väldigt 

roligt att vara här och detta är en fantastisk möjlighet för mig att få träffa folk i branschen. 

  

                                                 
30 Ibid. 
31 Kaijser & Öhlander, 1999, s. 77. 
32 Kaijser & Öhlander, 1999, s. 74. 
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5.2 Reflexivitet 

Begreppet reflexivitet är ett centralt begrepp när handlar om observation på fältet. Det handlar 

om självmedvetenhet och skilja på sig själv som individ och observatör, samt mötet med den 

Andre.
33

 Billy Ehn och Barbro Klein skriver i från erfarenhet till text att en grundläggande 

tanke kring reflexivitet är att observatören blir en del av det fält som observeras. Att studera 

andra blir i viss mening en studie av sig själv.
34

 Författarna menar att det inte går att beskriva 

en omgivning eller en verklighet utan att själv vara med och påverka den. Under 

observationen så är det ett intensivt tillstånd där observatören både är aktör och åskådare, som 

sedan ska få ner sina personliga intryck och sociala situationer till en logisk text. 

5.3 Urval och genomförande 

Programmet som observerades är ett radioprogram som sänds varje vardag och består av tre 

programledare, en producent, en researcher och en webbredaktör. Varje dag så kommer det en 

ny gäst till programmet. På grund av integritet och sekretess så kommer inte programmet 

beskrivas utförligare och de namn som figurerar i uppsatsen är påhittade för att de 

observerade ska få vara anonyma. Namnen som kommer att dyka upp i uppsatsen är: Klara, 

Stefan, Anna, Petra, Sanna och Filip (en mer ingående beskrivning kan läsas under 

karaktärsbeskrivning). Jag kunde ha valt namn med attribut som exempelvis Stefan Skojig, 

men valde att inte att göra det för att då lägger jag ner en personlig värdering av de 

observerade redan i namnet. 

Observationen ägde rum under två veckors tid och var fokuserad under sändningstid. Ingen 

annan tid observerades då programledarna ofta gick hem direkt efter sändning. Materialet 

bearbetades under tidens gång, och till en början så var observationen så kallad öppen, och allt 

som skedde togs in och analyserades. Därefter så var det lättare att fokusera på specifika 

händelser som visade sig vara väsentliga för uppsatsen. Under observationens tid så fanns den 

teoretiska ingången hela tiden med, då Goffmans dramaturgiska modell var ett centralt 

begrepp för studien. Empirin skrevs ner, och nyckelsituationer ringades in för att sedan 

återkopplas med teorin. 

Det pågick en intern kommunikation via en intern chatt som jag inte hade tillgång till, där 

kunde producenten styra programmets innehåll och även ge tips på artiklar och lyssnarfrågor. 

Alla i studion hade en egen dator med denna chatt-funktion. Detta gjorde att den verbala 

                                                 
33 Billy Ehn & Barbro Klein, Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig reflexivitet. Stockholm, 2007, s.10 
34 Ibid 
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kommunikationen i rummet skiftade. Vad jag uppfattade så var det mer jobb via chatten och 

mer vardagligt prat och skämtsamheter verbalt. Detta gjorde att jag inte alltid kunde se de 

tänkbara direktiven som exempelvis producenten skickade till programledarna, eller om 

programledarna ställde frågor till producenten vilket gjorde observationen lite svårare. Jag 

fick det bekräftade för mig i ett senare skede av redaktionen att de skickade nyheter och 

aktuella händelser via chatten, men även att Klara och Anna kunde skicka skämtsamma 

meddelande till varandra. De visade detta för mig, för att jag inte skulle tro att de skrev något 

om mig.  

5.4 Begreppsförklaring 

I studien så förekommer det två begrepp som kan behöva en tydligare förklaring. De har 

tidigare kallats för prattid och musiktid, det kommer hädanefter att kallas för On air respektive 

Off air. On air är den tiden då sändningen går ut till alla lyssnare, och Off air är tiden då det 

spelas musik. Sändningstiden växlar mellan dessa hela tiden, och det är Off air som har varit 

mest intressant att ta in under observationen. Dock behöver det poängteras att det när det är 

Off air så är det fortfarande arbetstid för de observerade, men att arbetsuppgifterna kan skifta. 

För att relatera till Goffmans dramaturgiska modell så kan det exempelvis likställas med en 

teatergrupp. On air är på scen och Off air är i kulisserna där skådespelarna förbereder sig inför 

nästa scen. 

5.5 Etiska överväganden  

Innan observationen genomfördes kontaktades producenten för att få klartecken för att få 

komma och observera gruppen. För att redaktionen samt alla gäster i programmet skulle få 

bibehålla sin integritet kommer inga riktiga namn att figurera i uppsatsen. Detta var jag också 

tydliga med att berätta för alla inblandade parter i början av observationen. Jag berättade för 

redaktionen vad syftet med studien var då redan vid första kontakten. För redaktionens skull 

så var det inga problem att jag skulle komma dit, men de var tvungna att kolla med sin 

kanalchef så att det inte var några problem eller liknande att jag skulle vara där i två veckor. 

5.6 Karaktärsbeskrivning 

Här kommer läsaren att ges en kortare beskrivning av de karaktärer som har observerats för 

att det ska ge ett tydligare sammanhang i studien. 
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5.6.1 Redaktionen 

Klara – Programledare. Vars uppgift är att ha ett övergripande ansvar för att sändningen följer 

programmets riktlinjer, samt sätta på musik och påannonsera nyheterna. Leder programmet 

tillsammans med Anna och Stefan. 

Anna – Programledare. Leder programmet tillsammans med Klara och Stefan. Humoristisk 

och spontan karaktär. 

Stefan – Programledare. Leder programmet tillsammans med Klara och Anna. En karaktär 

med humoristiska inslag som har flera alter egon som ibland dyker upp i sändning. 

Petra – Producent. Projektanställd och har ett yttre ansvar gentemot stationens riktlinjer. Men 

håller sig inom programmets ton. 

Sanna – Researcher. Projektanställd. Positiv attityd och vars huvuduppgift är att ta fram 

material inför kommande sändning. Jobbar med hemsidan och är ibland delaktig i 

programmet. 

Filip – Webbansvarig. Vars huvudsakliga uppgift är att underhålla hemsidan, samt att 

fotografera under sändningstid. 

5.6.2 Gäster 

Katja – Känd författare. 

Karin – Komiker som varit gäst tidigare. 

Camilla – Sångerska. 

Sara – Nyhetsankare och krönikör. 

Jennifer – Journalist och anställd på stationen. 

Daniel – Skådespelare. 

Simon – Komiker som varit gäst tidigare. 

Markus – Artist som har varit gäst tidigare. 

Karl – Journalist och anställd på stationen. 

Dennis – Sångare. 
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5.6.3 Gruppbeskrivning 

Inom redaktionen finns det strukturella roller, som de ovan beskrivna. Dock kan gränserna 

mellan rollerna vara flytande. Exempelvis så kan programledarna fråga saker som rör 

samtalsämnet till den resterande redaktionen. Då plockas även dessa med i sändningen.  

6.0 Analys/Resultat 

Nedan så kommer empirin presenteras utifrån en tematisk disposition, ställd mot de teoretiska 

perspektiv som kommit fram ur Erving Goffmans dramaturiska modell. Begreppen som 

används är; rumsliga dimensioner, främre & bakre scen, hemligt samförstånd, social ordning 

och intrycksstyrning. Begreppen kan stå för sig själva, men är flytande och kan lätt gå in i 

varandra. 

6.1 Sammansättningen av gruppen under observationen 

Det går att dela upp den observerade gruppen i två delar. Det finns en yttre grupp och en inre 

grupp. Den inre gruppen består av programledarna, och den yttre gruppen är redaktionen 

bakom programledarna. Redaktionen består av en producent, en researcher och en 

webbansvarig. Det är främst producenten som har det yttre ansvaret, som ser till att program 

följer public service riktlinjer.
35

 I vissa fall så kom det direktiv ovanifrån som redaktionen i 

sin helhet var tvungna att svara till. Dessa direktiv kom via telefon, de ansvariga utgivarna 

kom aldrig ner personligen. Under de två veckor som observationen ägde rum så varierade 

sammansättningen av gruppen på grund av sjukdom. Om det inte är relevant för analysen så 

kommer det inte presenteras vem som var borta när. Det bör dock poängteras att vissa 

skiftningar inom gruppen gick att notera. 

6.2 Rumsliga dimensioner 

Begreppet rumsliga dimensioner handlar om de faktorer som ett rum har som kan spela in på 

det sociala samspelet. Exempelvis så beter sig individen på olika sätt beroende på vilket rum 

han eller hon befinner sig i. Det finns olika sociala regler på hur individen beter sig i ett 

bibliotek och på en restaurang. 

För att få en insyn i hur rummet ser ut så kommer läsaren här ges en kortare beskrivning. 

Rummet ser kanske inte ut som en studio som den generella uppfattningen är, med en studio 

och tillhörande kontrollrum där en tekniker sitter. I den här studion så sitter alla i samma rum, 

                                                 
35 Vad är Public Service, 2010 http://www.publicservice.se/ senast besökt 2010-12-12 

http://www.publicservice.se/
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programledarna, producent, researcher och webbansvariga rör sig alla inom samma rumsliga 

dimensioner. Tekniken sköts av Klara, vilket hon valt själv då det ger henne mer kontroll över 

sändningen. Klara sitter mittemot Anna och Stefan och de resterande inom redaktionen sitter 

en bit ifrån. På väggarna finns det en digital klocka som visar sekunderna, en monitor som 

visar vilken låt det är som ska spelas, hur lång den är samt att tidsstapeln börjar lysa rött när 

det är 15 sekunder kvar av låten, det sitter även en tv på ena väggen. Det är ett fönster i 

studion. De resterande av väggarna är täckta med teckningar inskickade från lyssnarna, 

signerade cd-skivor, artiklar om programmet och programledarna och foton på olika kända 

personer. Det finns en soffa, vilket är från den soffans perspektiv som hela observationen 

skedde. Att hela redaktionen sitter i samma rum ger en intim och vänligt sinnad miljö, alla är 

hela tiden medvetna om vad som pågår, och det pratas kors och tvärs i rummet. Att alla 

befinner sig i rummet präglar även sändningen till viss del. Till exempel att Filip 

webbansvariga kan få frågor som rör film eller musik, då han uttryckt ett stort intresse av 

detta. 

En bekräftande iakttagelse av den gemenskap som finns inom rummet uppstår när Filip som 

är webbansvarig kommer sent. Det har tidigare funnits en uttalad irritation och oro över att 

han inte dykt upp inom gruppen. När han väl dyker upp så gör Sanna en imitation av hur han 

kommer in i studion, vilket blir ett tecken på gemenskapen och tryggheten inom gruppen, då 

Filip inte tar illa upp. Snarare så vill han filma det så att han kan lägga upp det på hemsidan. 

Denna händelse skulle även gå att placera under rubriken hemligt samförstånd, då exemplet 

tyder på att gruppen har råd att skoja med och om varandra. Men rummet påverkades genom 

att resten av gruppen stämde in i imitationen och skrattade. Godhjärtade skratt, för i 

efterspelet så var det ingen som verkade ta illa upp. Exemplet om att Filip kommer in sent, ger 

en förståelse om att det är ett tryggt rum som vi har att göra med. Detta märks även på de 

gäster som kommer till programmet, då de uttrycker och upplevs som avslappnade. Detta är 

något även som Petra, producenten, förklarade. Programmets mål med gästen är att få en så 

avslappnad stämning som möjligt, och att samtalet ska kunna ta oanade vägar. Det dök upp ett 

tillfälle att få prata med Karin, en komiker som var en av gästerna under de observerade 

veckorna. Hon höll med om den avslappnade stämningen, och att det är ett personligt möte 

som gästerna får uppleva. Hennes uttalande blev även en bekräftelse på den slutsatsen som 

hade börjat ta form under observationen. 

En observation av kroppsspråket. Klara säger aldrig till när det är dags att börja prata efter en 

låt eller nyheter, inte ens till gästen, utan hon signalerar genom att ta på sig hörlurarna. 



 

16 

 

Monitorn som visar var i programmet de är och hur långt det är kvar på låten som spelas är 

placerad bakom Klaras rygg, så den är till för Anna och Stefan. Stundtals så tittade de på den, 

men oftast om de skulle lämna rummet för exempelvis ett toalettbesök. Annars så förlitade sig 

Anna och Stefan på Klaras signal, då hon sätter på sig hörlurarna. När hon tar på sig lurarna 

då tar resten av gruppen på sig lurarna. Då hon är programledare och sköter all radioteknik 

själv, så är det även hon som kör igång musiken och nyheter bland annat. Nyheterna kommer 

alltid vid ett visst tidsslag och efter en låt, och då tar Klara på sig lurarna och kör igång 

nyheterna, då tar Stefan och Anna också på sig lurarna på ren reflex även fast de inte behöver 

detta. Detta sker till oftast hela tiden, annat är det när det är en gäst, då kan de vara fullt 

upptagna med gästen att de inte reagerar på Klaras signal att det är dags för nyheter. Men som 

tidigare nämnt så behöver de inte ta på sig hörlurarna, utan nyheterna påannonseras av Klara 

och det tar hon hand om själv. Exemplet skulle kunna placeras in under den sociala ordning, 

då Klara visar att hon är ledargestalten här. Men eftersom det rör sig om en kroppslig 

observation som påverkar rummet så pass mycket anses det passa in under rumsliga 

dimensioner. Det visar på en tydlig rumslig distinktion mellan on air och off air.  

 

6.3 Främre & bakre scen/region 

Uttrycket främre och bakre scen handlar om individens prestation på olika arenor. Begreppet 

härstammar från Goffman och hans användning av teatermetaforen för socialt handlande. För 

studien så kommer den främre scenen vara under den tid som de sänder, on air. Den bakre 

scenen kommer vara all tid off air, det vill säga under all musik och andra inslag som 

exempelvis nyheter. 

Den övergripande jargongen inom gruppen upplevs som rolig och de gillar att retas och driva 

lite med varandra. Jargongen är något som är bestående och existerar både på den främre och 

på den bakre scenen. Goffman menar att som individ är det lättare att koppla av på den bakre 

scenen. Ställs Goffmans teori i jämförelse med exempelvis ett klassrum så blir det väldigt 

tydligt att individer, i det här fallet elever agerar på ett sätt i klassrummet och på ett annat sätt 

i korridoren på rasten. Då kan även hierarkierna skifta. För denna studies fall så blir det 

intressant eftersom de bakre scenerna existerar under så korta perioder under en sändningstid. 

Den större delen av off air tiden ägnades åt olika förberedelser inför on air. Men det kunde 

skifta beroende på vem inom redaktionen som det handlade om och beroende på var i 
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sändningen programmet var. Exempelvis kunde Klara ägna sig åt att förbereda sig för att 

påannonsera nyheter när det var dags. 

De befintliga rollerna hos programledarna verkar bestående, som att Klara är den mer 

drivande bland programledarna. Men när ett skämt dras under on air så lämnas det ganska fort 

när det går över till off air, då går de över till sitt arbete som pågår off air, som kan vara 

förbereda frågor från lyssnare, kolla upp nyheter och andra aktualiteter att ta upp. Tiden på 

dygnet har visat sig spela roll för hur kommunikationen och det sociala samspelet uttrycks 

under sändningstid. I början av programmet och fram tills när gästen kommer så sköter alla 

sitt, sen desto mer programmet börjar lida mot sitt slut eller i alla fall den sista timmen/ en och 

en halv timme, så blir det mer prat om vardagliga saker som inte rör programmet, utan de 

observerades personliga vardag. Här går det att visa på hur de observerade agerar på olika sätt 

ur det främre och det bakre scenperspektivet. De blir mer och mer avslappnade desto längre 

tiden går under programmets gång. 

I studion kan det uppfattas att programledarna är klart medvetna om hur de ska bete sig och 

vilka roller de ska ta sig an, för att leverera till den lyssnarpubliken som är där ute och 

förväntar sig att programmet ska vara på ett visst sätt. Rom Harré skriver i viktiga tänkare i 

psykologin om det oförutsägbara och förutsägbara perspektivet och under on air kan gruppen 

sägas agera genom det förutsägbara perspektivet. Men när så fort on air lampan släcks så 

släpper det på prestationsnivån och de agerar genom ett oförutsägbart perspektiv. Ett exempel 

på det oförutsägbara perspektivet kommer nedan. 

Anna kommer lite sent och har med sig ett uppstoppat djur som kommer att bli denna 

sändnings samtalsämne. Anna kommer även lite senare än Klara och Stefan, det kommer 

aldrig fram någon förklaring. Situationen i studion går att dela upp i två sekvenser. När Anna 

tar med sig det uppstoppade djuret så sker det på den bakre scenen, och det är även där som 

samtalsämnet tar fart kring djuret. Men att hon tar med sig djuret är ur det oförutsägbara 

perspektivet som Harré skriver om. Det som är intressant i exemplet är att programmet kan 

ändras under själva programtiden och att en sådan sak som ett uppstoppat djur kan prägla 

sändningen. Inträdandet av det uppstoppade djuret sker på den bakre scenen, men 

programledarna har pratat flera gånger om Annas uppstoppade djur på den främre scenen, det 

vill säga on air. Här blir det tydligt att de integrerar den främre och bakre scenen. Goffman 

menar att på den bakre scenen så kan det vara mer avslappnat och rollerna skiftade, men för 

studiens fall så är det ofta som rollerna stämmer överrens oberoende vilken scen de befinner 
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sig på. Vilket blir en intressant aspekt för studien, då de är rollerna som är i fokus. Som 

tidigare nämnt så menar Goffman att det är förmodat en mer avslappnad stämning på den 

bakre scenen, men han skriver även att det har att göra med individens självkännedom. I fallet 

med Anna och det uppstoppade djuret så blir det klarare att Anna är mer av den spontana 

karaktären som handlar mer ur det oförutsägbara perspektivet. Det finns dock ett 

återkommande fall när Anna tar fram en annan sida av sig själv, vilket en av gästerna kom att 

kalla för hennes ”dramatenröst” (teaterröst), det är när det är dags att läsa upp vädret efter 

nyheterna. Då Stefan har läst upp vädret har han ibland skojat till det med ett av hans alter 

egon, men när Anna läser upp det läser hon det varje gång lika seriöst. Det har blivit en grej 

inom gruppen att försöka psyka ut Anna att hon ska tappa kontrollen, men det är väldigt sällan 

någon lyckas. Under min tid där som observatör var det endast en gäst som lyckades. Det ska 

poängteras dock att Anna klarade av att läsa upp vädret men att det var svårare än vanligt 

under just den situationen. Här blir det tydligt hur Anna skiftar mellan sina roller på jobbet, 

när det handlar om något som ska levereras ut till lyssnarna som hon själv inte skrivit eller 

kommit på, gör hon detta med en mer seriös ton. 

Det verkar finnas en bekvämlighet med de roller som lyssnarna hör, på det sättet att det är lätt 

för exempelvis Stefan att koppla på och koppla av hans roliga jag. Under ”musiktiden” kan 

han sitta och läsa i tidningen för att kolla upp nyheter, men sen när ”prattiden” går igång så 

går han direkt igång och kör sitt race. Här agerar Stefan på olika sätt beroende på vilken scen 

han befinner sig på. I den bakre scenen så har han ingen publik att framträda inför, och där 

kan han gå in och ur rollen som komiker och fokusera på att hitta nyheter som är relevanta att 

ta upp under sändning I detta fall så sker händelsen på den bakre scenen och då Stefan inte har 

en publik som han ska agera framför så framträder han genom ett oförutsägbart perspektiv, 

även om det kanske förväntas av resten av gruppen att han ska leta nyheter. 

Det blev tydligt hur gruppen agerade på olika sätt på den bakre scenen beroende på vem som 

var dagens gäst. Klara pratade inte så mycket off air när författaren Katja var på plats. Om 

detta berodde på att hon ville avvakta med frågor till on air eller om det speglade hennes 

missnöje med att gästen var svår att hantera blir svårt att dra någon slutsats om. Tidigare 

observation har visat att Klara jobbar mycket med tekniken under musiken, men i just detta 

fall med gästen så pratade de knappt med varandra. Att Klara hade svårt att hantera gästen är 

även något som diskuteras inom gruppen efter sändningen (mer om det under hemligt 

samförstånd). Ställs detta i jämförelse med andra gäster som exempelvis nyhetsankaren och 
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krönikören Sara så gick det att se en markant skillnad. Då Sara var där så pratades det mycket 

under off air, och det var en betydligt lättare stämning då inom gruppen. 

 

6.4 Hemligt samförstånd 

Hemligt samförstånd handlar om att bekräfta och lyfta varandras prestationer, även att 

individerna inom gruppen kan gemensamt jobba mot samma mål. 

Efter en intervju med författaren Katja berättade Klara att hon hade svårt för gästen, att hon 

inte fick ut det hon ville, och att gästen inte riktigt ville svara på hennes frågor. Det märktes 

att hon blev irriterad över det, men både Anna och researchen Sanna insisterade på att Klara 

gjorde ett bra jobb, men de både märkte att gästen var lite svår. Goffman använder sig av ett 

begrepp som kallas för fasad av samstämmighet, i exemplet med gästen Katja så försöker 

Anna och framförallt Klara få till intervjun i linje med programmets ton. Begreppet handlar 

om som tidigare nämnt i teorin de gemensamma försöken inom gruppen för att definiera en 

situation, men om detta bryts så kan det skapa en osäkerhet inom gruppen. Eftersom att Klara 

pratade med resten av redaktionen om gästen och sin osäkerhet efter programmet och 

ifrågasatte sin egen prestation tolkas det som att Klara upplevde en osäkerhet för sin 

prestation och att Katja var den faktorn som bröt försöket till samstämmighet. Sanna och 

Anna bekräftar Klara att hon gjorde ett bra jobb, och att de bekräftar hennes uppfattning om 

att gästen var svår att hantera. Det blir ett tecken på det som Goffman menar med hemligt 

samförstånd. Anna och Sanna ger stöd åt Klaras prestation och menar på att hennes osäkerhet 

inte lös igenom samt att de tycker att den var obefogad. Anna och Sannas reaktion visar på att 

det är en sammansvetsad grupp och att de är väl förtrogna med varandra och gruppen och 

individernas prestationsnivå. 

Stefan och Annas relation upplevs som en syskonrelation, de gnabbas och retas som ett 

syskonpar, sen är det mycket fysisk kontakt. Anna är mycket mera på än Stefan, och Stefan 

varierar i sin tolerans. Ibland kan han tycka att det är helt okej, och ibland drar han sig undan. 

På grund av den fysiska kontakten blir det tydligt att Stefan och Anna är bekväma med 

varandra, de bekräftar varandra ständigt genom fysiska kontakten som är där hela tiden. Björn 

Nilsson menar att en sammansättning av individer kompletterar varandra i gruppen. Det är 

som i exemplet ovan, Anna och Stefan skulle inte ha denna bekväma kontakt med varandra 

om det inte var så att de visste att de behövde varandra för att lyfta varandras prestationer. 
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Efter en tids observation blev det tydligt att vissa gäster behandlades på olika sätt, detta är ju 

såklart inget ovanligt, eftersom alla individer behandlas på olika sätt i olika situationer. Det 

finns gäster som blir lite mer avslappnat mottagna än andra, exempelvis med artisten Markus, 

som har varit gäst tidigare i programmet. Då är det inte vad han gör just nu i sin karriär som är 

i fokus, utan intervjun blir mer som att han blir en del av programmet. Vad det är som avgör 

om en gäst får komma tillbaka eller inte kom aldrig fram, men en generell slutsats kan vara att 

det beror på hur gästen agerade första gången han eller hon var där. Att personen ifråga föll 

programledarna i smaken. Eftersom observationen ägde rum under en sådan kort tid så var det 

svårt att bilda en uppfattning om det fanns någon speciell inträdesrit för att vissa gäster ska få 

komma tillbaka. Dock så förklarades det av producenten att programmets mål med en gäst var 

att de skulle få igång ett samtal snarare än att det skulle ställas en massa frågor kring 

exempelvis gästens karriär. Att vissa gäster har mottagits på ett mer avslappnat sätt har visat 

sig vara återkommande för de gäster som tidigare varit där, som exemplet ovan med Markus 

men även med Karin den kvinnliga komikern. 

Off air så utväxlades denna konversation mellan Stefan, Anna och Klara. 

Stefan: - Jag har ingenting 

Klara: - Inte jag heller, (15sek kvar av musiken, förf. anmärkning) 

Anna, du får ta något, jätteroligt, tokigt, sprudlande, intressant ska det vara (skämtsamt, förf. 

anmärkning) 

Kör!  

Klara presenterar endast låten och är sedan tyst. Både Klara och Stefan tittar och väntar ut 

Anna. Anna axlar rollen som programledare på ett professionellt sätt och det blir inte tyst i 

radio, utan hon sätter igång ett samtal. 

Inom gruppen så finns det hemliga samförståndet som Erving Goffman pratar om, han menar 

på att resten av gruppen ger stöd åt individens prestation, och de observerade visar i det här 

fallet att de är en sammansvetsad grupp som vågar utsätta varandra för saker som exemplet, 

just tack vare att det finns en tillit till varandra. Ett tecken på den tryggheten som finns inom 

gruppen, och hos dem själva. De har ”råd” att sätta varandra på prov utan att det drabbar 

sändningen. 
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6.5 Den sociala ordningen 

Goffman menar på att inom gruppen måste det finnas någon som upprätthåller den sociala 

ordningen för att gruppen ska sträva åt samma håll, och som även har det övergripande 

ansvaret. Denna roll kan komma att skifta inom gruppen. 

Anna tar ett eget initiativ och vill köra en nyhet efter låten, en nyhet som hon tycker är riktigt 

rolig. Klara ifrågasätter om händelsens aktualitet, ”har du inget mer nytt”. Detta blir ett 

exempel på en händelse som går att sätta under två rubriker, dels så går den under den sociala 

ordningen, men även under den främre och bakre scenen, för att det är på den bakre scenen 

som detta utspelar sig på. Dock så är händelsen mer relevant att placera under den sociala 

ordningen, då Anna frågar Klara om det är okej att köra den nyheten hon har hittat. Klara som 

här visar att hon är den som upprätthåller den sociala ordningen inom gruppen, och visar på 

den sociala hierarkin inom gruppen. Vilket även Björn Nilsson skriver om när han pratar om 

hur det går att koppla rollerna inom gruppen med statusen inom gruppen. Det vill säga att 

högre status inom gruppen resulterar oftast i mer ansvar och att bli tilldelad ledarrollen.  

Då Petra som är producent och har det yttre ansvaret för programmet, så dyker det upp olika 

direktiv från henne. Ett tydligt exempel på att hon svarar gentemot en högre chef är när Petra 

säger till programledarna att inte prata för mycket om sprit. Anledningen till det är att de ändå 

är ett ungdomsprogram och programmet måste följa stationens riktlinjer. Goffman menar på 

att det kommer alltid att finnas individer inom gruppen som har eller tar sig an ledarrollen. 

Petra är anställd som producent, och det ingår i hennes arbetsuppgifter att vara den ledande 

och se till att redaktionen sköter sitt arbete, och att den resterande redaktionen är medvetna 

om att Petra har just det här ansvaret, så de kan förvänta sig av Petra att hon ska vara ledande 

inom gruppen. 

En diskussion kring statusuppdateringar och hur man använder sig av de sociala medierna 

twitter och facebook uppstod under off air, och denna diskussion fortsätter on air. 

Detta kommer att prägla resten av sändningen, till slut så reagerar Petra så här: 

Petra: - ni kanske inte behöver säga facebook så ofta 

Stefan och Klara tysta 

Sanna: - Det är ju helt sjukt 

Petra: - det är ju inte sjukt, det är ju en kommersiell sajt. 
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Sanna: - Jo jag vet, men det är ju så vedertaget. 

Här uppstår det en intressant aspekt på gruppens sociala ordning. Klara och Stefan väljer att 

inte svara, utan de förblir tysta, de kollar sms och mail som har trillat in under sändningen. 

Den som reagerar på Petras direktiv är researchen Sanna. Fortsättningsvis så säger de 

facebook, men då det inte fanns möjlighet att se sms och mail från lyssnarna så vet jag inte 

hur mycket de låter bli att säga Facebook. Eller om Petra gav ytterligare direktiv via chatten. 

Här blir empirin bristfällig, men exemplet visar ändå på att Petra går in som den ansvariga 

personen, som ska se till att som Goffman menar med den sociala ordningen, att gruppen ska 

sträva åt samma håll och att det bör finnas någon som upprätthåller detta.  

Klara: - Vi tar något annat nu! 

Stefan: – Jag har något. 

Klara: - Har du något Anna? 

Stefan: - Jag har ju en grej! 

Klara: (lite suckande) Jag vet.. 

Stefan: - you take my shit for granted [..] 

Anna: - Jag har en grej annars. 

Anna tog sin nyhet, det framgick inte om Stefan skickade sin nyhet till Klara via chatten. Men 

om han gjorde det, så tyckte Klara att den inte var tillräckligt bra eller att det inte följde dit 

sändningen var på väg. 

Nedan följer ett tydligt exempel på när rollerna förhandlas om.  

Stefan säger till Anna: - nu har du gjort henne (Klara) sur 

Anna: - Har jag? Varför då? 

Klara till Stefan: - nu tar vi något roligt, Stefan! 

Stefan: Ger tummen upp. 

Händelserna ovan är tagna ur två olika sammanhang och dagar, men det blir exempel på de 

befintliga rollerna som finns inom gruppen. Klara agerar här som den programledaren hon är 
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och ger direktiv till Stefan att han behöver ta något roligt för att lätta upp stämningen. 

Goffman menar att det behövs en person som upprätthåller den sociala ordningen inom 

gruppen för att den inte ska falla samman. Vilket Klara gör här, utan att Stefan ifrågasätter 

direktiven så ger han en tumme upp för att bekräfta att direktiven är hörda, och kommer att 

följas.  Detta blir ett exempel på att de roller vi hör, inte alltid finns där utan de behöver 

plockas upp stundtals, här rör det sig om en order från Klara snarare än om en förhandling om 

rollerna. 

6.6 Intryckstyrning 

Begreppet intrycksstyrning handlar om att individer kan anpassa sitt personliga jag, beroende 

på vilka andra det är i gruppen. Det kan handla om som i hemligt samförstånd att lyfta en 

annan. I studiens fall så kan det exempelvis handla om att programledarna beter sig på ett 

visst sätt beroende på vem det är som är gäst. 

Anna är vanligtvis den personen som gillar att sätta lite press på de manliga gästerna, som hon 

själv uttryckt det. Exempelvis så kan hon vara väldigt närgången. Ett moment som ruckade på 

den här rollen var när sångaren Dennis var gäst. Han spelade på Annas beteende, tog till sig 

det och gav tillbaka med samma mynt. Anna reaktion var att hon inte visste hur hon skulle 

hantera situationen, hon blev fnittrig och sprang runt i studion. Rollerna som programledare 

och gäst kastades om mellan dem, då Dennis blev den som styrde samtalet och situationen. 

Han började bete sig om Anna vanligtvis gör med sina manliga gäster, och han styrde det 

intrycket han ville ge henne, vilket kunde utläsas på sättet han betedde sig. Exemplet är något 

som var ovanligt för programmet, och det var den enda gången som detta hände under 

observationens tid. 

Det har tidigare nämnt i analysen att programmet inte känns lika styrt när gäster som de 

brukar ha kommer till programmet. Detta blev även bekräftat av producenten Petra, då målet 

med programmet är att få igång ett samtal. Programmet känns då lite mer improviserat, de 

lägger inte ner så mycket frågor på att ta reda på var gästen ifråga befinner sig just nu och vad 

som väntar, utan gästen kommer dit och snackar. Detta sker ofta med den gästen som kommer 

i slutet av veckan. Under observationens tid så kom det flera av deras kompisar (som de själva 

uttryckte det) till programmet. Det gjorde att programmet fick den spontana känslan flera 

dagar i rad. Det här visar på att programledarna kan styra hur de vill bli uppfattade av gästen, 

och att de agerar på ett sätt som får gästen att känna sig bekväm. 



 

24 

 

Stefan som har en humoristisk karaktär fick den sidan av honom bekräftad när Simon som är 

en svensk komiker var där. De två drog upp stämningen, och skämtade om det mesta. Här blir 

det tydligt att Stefan betedde sig på ett visst sätt när Simon var där än när journalisten Karl var 

där och berättade om sin tid i New York. Då blev det mer viktigt att diskutera hur New York-

borna beter sig. Stefan styrde då sitt beteende för att det skulle passa gästen. Kan det vara det 

som gör att programledarna får sina gäster att slappna av? De är så professionella att de vet 

hur de ska bete sig för att locka fram det bästa ur sina gäster.  

I ett tidigare exempel med författaren Katja, så diskuterades kring hur Klara hade svårt att få 

ut det hon ville ur gästen, i exemplet nedan följer nu händelsen med samma gäst fast off air.  

Författaren Katja är på ingång till studion. Anna verkar inte vara överförtjust i just denna gäst, 

och kastar ur sig ”boring”. Men hennes reaktion på denna gäst är inget som märks när Katja 

väl är på plats. Det visar sig att det har en gemensam kompis, och när intervjun väl är över så 

har Anna fastnat för att gästen har ett husdjur, som de står och pratar om och visar varandra 

bilder på deras husdjur, Anna på sina två djur och gästen på sin hund. Klara sitter kvar bakom 

tekniken och jobbar, och det blir snart dags att sända och Anna är inte på sin plats, då hon 

fortfarande pratar med Katja, utan får snabbt kasta sig till micken. Här visar det på att Katja 

och Anna ingår i ett hemligt samförstånd som är likt begreppet intrycksstyrning där de ger en 

bekräftelse åt varandras prestationer och personligheter. Då en gäst har ett husdjur, så är Anna 

snabb på att spinna vidare på den tråden. Det blev tydligt när nyhetsankaret och krönikören 

Sara var där, då ägnades ett helt program åt deras husdjur, och det utlystes en tävling om vems 

husdjur som var sötast mellan Anna och Sara. 
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7.0 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att försöka utreda om de roller vi hör på radio kan vara 

konstruerade, och försöka se genom Erving Goffmans dramaturgiska modell för att komma åt 

situationer och händelser som inte hörs på radio. 

Det speciella med radio är att som lyssnar så blir publiken inbjuden att använda ett sinne, att 

lyssna. Genom att bara få lyssna så bildas det en egen bild av radiopratarna. Utseende eller 

karisma spelar inte så stor roll. Men däremot spelar personligheten in en stor del, och som 

lyssnare går det inte att veta säkert att det är den privata personligheten som hörs. Publiken 

vet inte vad som händer i rummet under sändningstid, och händer något i rummet som sätter 

programledarna på prov, måste de hålla masken. Kroppsligt kan de reagera hur som helst, för 

det syns inte, men eftersom det är endast rösterna vi hör så är det viktigt att dessa håller 

masken.  

Genom att använda Erving Goffmans dramaturgiska modell under en observation så kan det 

gå att se det sociala handlandet i radio, samt hur individerna inom gruppen samspelar. Det 

som inte hörs på radio blir plötsligt synligt. 

Vilka roller är det vi hör på radio? Kan det vara så att det är ett skådespel som spelas upp för 

lyssnarna varje dag? Det har blivit klarare och klarare under observationen och bearbetningen 

av materialets gång att de roller vi hör på radio är en spegling av de observerades privata 

personligheter, det är det som bidrar den avslappnade stämningen i studion.  

Det finns en klar struktur i hur programmets befintliga roller är, det vill säga roller som 

programledare, producent, researcher, webbansvarig. Med dessa kommer en 

arbetsbeskrivning, som följs av de observerade. Dock har det upplevts att dessa 

arbetsbeskrivningar snarare kan ses som ramar än direktiv. Men den tydliga indelningen finns 

för att behålla strukturen av programmet. Det som är intressant är att redaktionen, det vill 

säga, producenten, researchern och webbansvariga jobbade längre än vad programledarna, 

som gick hem eller till andra uppdrag efter sändningstiden. Det visade på det samspelet som 

finns inom gruppen. Under sändningstiden så ligger det stora uppdraget på programledarna att 

underhålla lyssnarna, och efter sändningstid så jobbar redaktionen med att förbereda material 

inför kommande sändningar. Det visar på att det finns en tillit inom programmet då 

programledarna inte verkar allt för inblandade i det redaktionella arbetet innan och efter.  
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Rollerna som programledare och producent med mera, är bestående under programmets 

sändningstid, visserligen kan de skifta en aning beroende på om det är off air eller on air. Men 

det handlar inte om att de observerade inte jobbar off air, utan de jobbar på ett annat sätt. Som 

med alla yrken så är det viktigt med förberedelser. Visst så kan programmet upplevas som 

improviserat och spontant, och det är det till en viss del. Exempelvis när Anna kom in med det 

uppstoppade djuret. Utan att det tas något demokratiskt beslut så blir djuret en del av den 

resterande sändningen. Där blev det improviserat, men bakom de roller vi hör finns 

professionalism och erfarenhet. Trots den avslappnade stämningen som upplevdes i rummet, 

så finns det en tydlig struktur i gruppen som lyser igenom ibland. Det kan exempelvis röra sig 

om när Klara ger Stefan direktiv på att vara rolig, eller när Petra producenten ger direktiv om 

att släppa en diskussion som har pågått för länge. Förändringen i gruppen beroende på om det 

är on air eller off air, är alltså inte markant, utan det som blir tydligt är att de jobbar på olika 

sätt. Precis som skådespelare så är tiden medan en låt spelas till för att förberedelser inför 

kommande scener. Goffman menar att individen har det lättare att slappna av på den bakre 

scenen snarare än den främre. I denna studies fall så är det intressant att se om det passa in på 

de observerad. Det går kanske att se en mer avslappnad stämning inom gruppen när det är off 

air, men det som gör detta program så pass unikt är att de är minst lika avslappnade på den 

främre och den bakre scenen, genom att de observerade inte lade på en annan karaktär på 

rösten när det blev on air.  

För att den sociala ordningen ska upprätthållas så har Petra det största ansvaret, samtidigt som 

att det upplevdes som att programledarna har lite högre social status än vad producenten har. 

De är ändå programledarna som är de kända i sammanhanget. Med detta sagt menas det inte 

att de är diviga eller på något sätt översittare. Med högre social status syftas på exempelvis att 

programledarna kommer till programmet och gör sitt program sen åker de hem medan 

redaktionen stannar kvar och arbetar. Detta skulle kunna peka på en högre social status 

eftersom de inte är kvar och gör något förberedande jobb inför kommande sändning. Men 

eftersom det inte gjordes några intervjuer så går det inte att säga att de inte jobbade efter fast 

på en annan plats, då fokus för studien låg enbart på observation av sändningstiden, och det är 

den empirin som har tagits in och analyserat. Det blev tydligt i slutet av observationen att den 

inom den sociala hierarkin så är det Klara och Petra som ligger högst upp, då det är dem som 

de andra vänder sig till, och det är från dem som det oftast kommer direktiv. Det finns en 

familjär stämning inom gruppen som uttrycktes on air och off air, det blev tydligare under 

observationens gång att de är så pass bekväma i sig själva och sina roller på arbetsplatsen att 
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lyssnarna blir inbjudna till ett samtal mellan goda vänner. Programledarna gör sin yrkesroll 

personifierade, med detta menas att i deras yrkesroller så lyser deras personlighet igenom. 

Utan denna personliga karaktär hade det inte gått att göra denna typ av radio annars. Detta 

avspeglas även på gästerna som upplev som avslappnade och även där så blir gästerna 

inbjudna till ett samtal mellan vänner snarare än en intervju. Dock så skildes detta åt ibland 

beroende på vilken gäst det är. De roller som har blivit klarare efter en två veckors period är 

att Klara är en strukturell visionär som ror hem programmet, det är hon som upprätthåller 

ordningen mellan de tre programledarna. Stefan är också en visionär som vill väldigt mycket, 

han har en förmåga att anpassa sig efter gästen, och liva upp stämningen när det krävs av 

honom. Anna är den som tillför det spontana i gruppen, med henne så är det oförutsägbart och 

impulsivt. De här tre karaktärerna som har varit huvudsakligen i fokus under observationen 

kompletterar varandra och genom det hemliga samförståndet så lyfter de varandras 

prestationer. Den fjärde personen som har figurerat i flera situationen är producenten Petra, 

hennes roll har varit att hela tiden se till at redaktionen strävar framåt och åt samma håll. Det 

märktes att hennes roll var mer ansvarstagande i och med det yttre ansvaret gentemot 

radiostationens chefer. Trots de olika karaktärerna så är det en sammansvetsad grupp, som 

erbjuder en avslappnad och familjär stämning. Stefan och Anna har upplevts som ett 

syskonpar och Klara har agerat som storasyster till dem två, vilket hon själv uttryckt. Detta 

pekar på det samspelet som finns inom gruppen. Det blev tydligt att min närvaro påverkade 

gruppen. Stefan tog det för vana att varje gång en situation uppstod i rummet så frågade han, 

”skriver du ner det här?”. Det blev en standardfras och även om han hade en humoristisk ton 

när han sa det, så tror jag att det var ett sätt att neutralisera min närvaro.  

Som tidigare i analysen så bekräftades mina tankar om det är en spegling av deras identiteter 

som vi hör, det ansågs av en gäst att det är därför detta program lyckas och att de andra 

liknande programmen är mera som ett skådespel. Nu har det inte funnits någon tid att 

genomföra en jämförelse mellan olika program. Så gästens åsikter får stå för sig själva. Men 

poängen är att det är ett familjärt program som har observerats och att det är en version av 

deras personligheter som lyssnarna får höra. Och de roller vi hör och jag som observatör fått 

uppleva är dynamiska och föränderliga, det är inte det minsta statiska. Programmet hade nog 

inte haft samma genomslagskraft som det har om det inte var på det sättet. 
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