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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats behandlar samtalet mellan en programledare i radio och personer 

som ringer in till programmet via telefon, så kallade inringare. Interaktionen undersöks med 

fokus på programledarens omständigheter och ämnar reda ut vilka förväntningar som finns 

på denna roll, vilka strategier de använder under samtalen och slutligen även hur det 

kommunikativa formatet ser ut i samtalen.  

I studien jämförs samtal från de två radioprogrammen ”Ring P1” och ”Karlavagnen” med 

hjälp av metoden samtalsanalys. Den teoretiska grunden är förankrad i teorier om 

inramning, makt och samtalsstrukturer. 

Studiens resultat tyder på att programledare använder sig av olika strategier från program 

till program, men att somliga gemensamma nämnare finns. Exempelvis frågor används flitigt 

i båda program som studerats, men ämnar ofta uppnå skilda saker så som att förtydliga ett 

argument eller lyfta en personlig upplevelse/känsla. Ännu ett resultat på forskningen är att 

programstruktur har en stor inverkan inte enbart på samtalslängd och ton, utan även 

exempelvis på det djup som nås i ämnet. Ur ett forskningsperspektiv nås även argument för 

att den tidigare teoribildningen varit för snäv gällande kategoriseringen av inringningsradio, 

och att en tredje typ vilken både är strukturerad och vardaglig går att återfinna.    
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1. Inledning 

Alla människor som rör sig i samhället stöter dagligen på media av olika slag. Bara på vägen 

till arbetet är det fullt rimligt att ta reda på de senaste händelserna genom att läsa en 

tidning, underhållas genom något morgonprogram i radio, läsa en artikel som en bekant 

länkat på sociala medier. Medan allt detta försiggår fullständigt matas vi med reklam från 

företag som tycker att du absolut borde spendera pengar på just deras produkt.  

Allt detta är andra människor som producerar information med målet att nå ut, att 

kommunicera med så många som möjligt för att helst av allt; påverka. De flesta människor är 

nog överens om att de faktiskt, i varierad utsträckning, lyckas med just att utöva en inverkan 

på sina konsumenter. 

 Det är ingen slump att massmedia ofta går under benämningen ”den tredje statsmakten”. 

Detta hänvisar ursprungligen till uppdraget att granska riksdag och regering (de två första 

statsmakterna)1, men har i idag utvecklats till att bli en vardaglig benämning på många olika 

medieplattformer. Framför allt konnoterar det till en maktposition som har möjligheten att 

påverka samhället, ett inflytande över allmänhetens tillvaro, tankar och åsikter.  

Det är många människor som är inblandade i arbetet att producera just massmedierna radio 

och television. Många syns inte själva, utan kan ha roller som inte visas utåt. Andra inom 

skrået har dock en markant mycket synligare roll, det finns en kategori av mediearbetare 

som på ett mer direkt vis kommunicerar med människorna som konsumerar vad de 

producerar, nämligen programledarna. Deras uppgift är att synas och höras, att förmedla 

information och underhållning medan de befinner sig i rampljuset. Dessa människor blir i 

viss mån ansiktet utåt åt det bolag de arbetar åt. De har en direktkontakt med tittare samt 

lyssnare och tack vare deras position som en del av den tredje statsmakten, innehar de även 

möjligheten att påverka. 

Mycket av det som kommuniceras från programledares sida är i monologform, men i somliga 

fall uppstår en annan situation. I vissa radioprogram genomförs så kallade lyssnarsamtal, en 

möjlighet för personer från allmänheten att ringa in till programmet och prata direkt med 

                                                      
1
 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/statsmakt/ - 2014-12-01. 
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programledare likväl som övriga lyssnare. I programmen Ring P1 och Karlavagnen har dessa 

inringare möjlighet att själva vara en del av medias påverkansprocess genom att förmedla 

egna åsikter och tankar, detta är den plats där befolkningen får en egen röst.  

Det är dessa två program, med tyngd på hur programledaren hanterar de interaktioner med 

privatpersoner, som kommer undersökas i följande studie.   

1.1 Syfte 

Forskningen som presenteras i denna uppsats ämnar undersöka interaktioner mellan 

programledare i radio och lyssnare som ringer in till programmen, med huvudfokus på den 

förstnämnda av dessa två deltagare. Det här är intressant eftersom det finns förväntningar 

på Sveriges Radio som offentlig arena, och programledarna är de som fått uppgiften att 

administrera detta offentliga vardagliga samtal. Ur ett forskningsperspektiv är således 

ambitionen att förstå det kommunikativa handlandet som denna yrkesgrupp utövar.  

1.2 Frågeställningar 

 Vilka förväntningar finns det på programledaren i respektive program, ifrån 

inringarnas likväl som Sveriges Radios sida? 

 Vilka strategier använder sig programledaren av under samtalen i respektive 

program? 

 Hur ser samtalets kommunikativa format ut i respektive program? 

1.3 Problemformulering 

Att det är radiomediet som undersöks genom denna studie grundar sig i många saker. Den 

som måhända väger tyngst är det faktum att medieforskning tidigare ofta åsidosatt just 

radio till förmån för studier kring television2. Det är således ett fält värt att undersöka mer, 

och ny information går att nå inom forskningsområdet. Inte minst inom svenska 

sammanhang och kring den typ av radioprogram som är aktuella här finns det en brist på 

undersökningar. 

Den kunskap som går att nå fram till kan bidra med en förståelse kring hur programledaren 

agerar i dessa situationer likväl som hur programmet (och i förlängningen, Sveriges Radio) 

                                                      
2
 Ian Hutchby, Media talk: conversation analysis and the study of broadcasting. Maidenhead: Open University 

Press, 2006. 



3 
 

faktiskt påverkas av just deras sätt att hantera inringningarna. Genom att besvara syfte och 

frågeställningarna ovan går det även att få en djupare förståelse kring påverkansprocessen i 

det unika medieinslag som lyssnarsamtal utgör. Genom att nå fram till svar på dessa frågor 

kommer det även bli möjligt att reda ut större problematiker, så som hur dessa samtal 

påverkar demokrati och delaktighet i det öppna samtalet. Det blir alltså möjligt att se hur 

personer i egenskap av programledare kan påverkar vilka ämnen som behandlas och tas upp 

inför ett mycket stort antal lyssnare, med andra ord vad radiomediet (och public service) 

förmedlar åt allmänheten.  

Anledningen till att det är huvudsakligen programledarens roll som undersöks grundar sig i 

att dessa genom sin påverkan i stor utsträckning influerar samtalen och därigenom även 

personerna som ringer in till programmet. De är en mycket viktig pusselbit i sammanhanget 

och har en mångfacetterad uppgift, vilket innebär att en studie utan problem kan ägna sig åt 

deras förfarande. Skulle även inringare och lyssnare behandlats i samma utsträckning hade 

området blivit markant mycket mer svårhanterligt och platskrävande. Det i sin tur skulle 

medföra risken att djupet i undersökningen skulle gå om intet, och enbart ett yt-skrap skulle 

bli möjligt. 

Programledaren har vidare även en stor erfarenhet inom området och således mer 

etablerade i den roll de utgör, till skillnad från inringarna som måhända för första gången 

befinner sig i situationen. De har med det, eventuellt, en mer etablerad uppsättning 

strategier som går att lokalisera. Det underlättar för en studie på denna nivå att de är 

permanenta, eftersom flyktigheten i att varje inringare utgör en ny individ hade varit mer 

problematisk att arbeta med.  

Ovan tituleras de privatpersoner som kontaktat programmet och pratar med 

programledaren som ”inringare”. Det finns sen tidigare inte någon generellt vedertagen 

benämning på dessa människor i den forskning som stötts på. Det behövs dock ett ord för 

personerna, för att påvisa att de är en aktiv del av kontexten.  De är inte professionella men 

heller inte enbart allmänhet eller privatperson, de går in i en roll i den specifika aktiviteten. 

Eftersom följande studie grundar sig i att det en person gör definierar vem den är i en 

kontext behövs ett ord för kategorin. Av denna anledning kommer titeln ”inringare” att 
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genomgående användas för att fylla den språkliga lucka som sen tidigare finns inom 

forskningsområdet.   

1.4 Disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av det textmässiga upplägget genom denna uppsats. 

Det första kapitlet är titulerat Bakgrund och behandlar inledningsvis Sveriges radio och det 

public service-uppdrag som organisationen i stor utsträckning styrs av. Avslutningsvis 

beskrivs även de två program som utgör empirin i studien, Karlavagnen respektive Ring P1. 

Följande del benämns Teoretisk referensram & tidigare forskning. Här förklaras de teorier 

som valts ut för att hantera informationen som samlas in, samt exempel på hur dessa har 

applicerats i tidigare studier och vilka resultat som då nåtts fram till. Denna information 

kommer även fungera som en typ av referensram senare i uppsatsen, då den inte bara 

kommer användas för att förstå resultat utan även jämföra vad som nås fram till med den 

kunskap som finns tillgänglig sedan tidigare.  

Efter det är Metod-delen av uppsatsen presenterad. Där förklaras bland annat empirisk-

insamling och analys samt urvalsprocesser och bortfall.  

Genom resultatdelen, vilket är det sjätte kapitlet i uppsatsen, presenteras det empiriska 

materialet. Det är uppdelat i underkapitel, där de två huvudprogrammen är separerade och 

behandlas var för sig. Efter detta genomförs en analys av materialet, där jämförelser med 

teori och tidigare forskning tar en stor del. Även jämförelser de båda programmen emellan 

äger rum i denna del. 

Avslutningsvis genomförs en diskussion där informationen som inhämtats genom resultat 

och analys diskuteras djupare, samt även relateras till samhället i stort och hur 

informationen förhåller sig till forskningsfältet.   
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2. Bakgrund 

2.1 Sveriges Radio 

Sveriges radio etablerades som företag år 19253 under namnet AB Radiotjänst och sände då i 

väldigt begränsad utsträckning. Ursprungligen fanns enbart en kanal, vilken sände några 

timmar varje kväll. Vid uppstarten ägs AB Radiotjänst av tidningarna, nyhetsbyrån TT och 

radioindustrin. Sedan sin start har företaget nära på årligen tagit viktiga steg, stora som små, 

för att utvecklas till den organisation det är idag. Sedan 1997 ägs Sveriges Radio AB av 

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB. Det är en stiftelse vars enda uppgift består i att se till så att de 

underordnade bolagen är självständiga i sin verksamhet, och således inte påverkas av 

utomstående krafter4.  

Det är just detta som är Sveriges Radios huvudsakliga uppdrag, att sända radio som inte 

påverkas av externa organisationer eller människor, skapa produktioner med stark integritet 

och framför allt; alltid verk a i allmänhetens tjänst5.  Det här brukar framställas och tolkas 

som att de ska hålla sig obundna till politiska likväl som ekonomiska externa aktörer, stater 

(den svenska men även utländska sådana) och företag. Detta är en grundbult för 

verksamheten och speglas i de mer specifika uppdrag som lyfts fram på hemsidan.  

 Ha ett mångsidigt och brett programutbud och ett särskilt ansvar för det svenska språket. 

 Spegla hela landet och variationen i befolkningen utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv. Vara opartisk och saklig. 

 Att fortsätta att fördjupa, utveckla och vidga kulturutbudet. 

 Nyhetsverksamheten och samhällsbevakning ska utgå från olika perspektiv och utifrån 

olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. Bidrar till mångfald i nyhetsurval, 

stimulerar till debatt, granskar myndigheter, organisationer och företag. 

 Ha ett utbud på de nationella samiska, finska, meänkieli och romani chib, jiddisch samt andra 

minoritetsspråk.6 

Dessa fem punkter är ett urval av Sveriges Radios uppgifter. 

                                                      
3
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=1971599 –2014-09-29. 

4
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=2615151 -2014-09-29. 

5
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=1971435 2014-09-29. 

6
 Ibid. 
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2.3 Public service-uppdraget 

Public service mediaföretag är ägda av allmänheten och finansieras av dem som konsumerar 

det. Detta är skapat för att vara ett medie vilket inte påverkas av marknaden och 

intressekonflikter ifrån finansiärer. Public service ska alltså vara oberoende och därigenom 

opåverkad ifrån externa påtryckningar. Det anses vara en viktig del av det demokratiska 

samhället i Sverige (likväl som resten utav i vilket fall Norden) genom att förmedla mångsidig 

information till allmänheten gällande samhällsfrågor likväl som att förmedla en bild av den 

allmänna debatten. Genom att förmedla dessa saker på ett så objektivt vis som möjligt, samt 

förmedla många olika vinklar på frågan, ämnar public service ge alla människor möjligheten 

att delta i den demokratiska processen. Det ska representera och producera program åt alla 

grupper i samhället7.  

För att kunna uppfylla dessa funktioner finns det speciella lagar och regler public service-

företag måste följa inom sin verksamhet. Bland annat lagen om opartiskhet, som har tre 

olika beståndsdelar och i korthet innebär att parter som blir utsatta för kritik även ska få 

tillfälle att besvara den, kontroversiella händelser och ämnen måste behandlas utifrån alla 

inblandades synvinkel (så att inte enbart en parts version lyfts fram). Avslutningsvis innebär 

den även att programledare och reportrar inte får uttala sig värderande eller ta ställning i 

kontroversiella frågor8.  

Sveriges Radio själva menar att de gör sina program enbart med dem som lyssnar i åtanke, 

och förklarar vidare sitt public service uppdrag såhär: 

”Vi på Sveriges Radio vill vara viktiga i människors vardag och i det 

demokratiska samhället. Det kräver dock ett sändningstillstånd som garanterar 

Sveriges Radios oberoende uppdrag, utvecklingsfrihet och en finansiering som 

är tillräcklig. 

Sveriges Radios uppdrag är att informera, folkbilda och underhålla. Publiken 

ska kunna lita på att innehållet står fritt från kommersiella, politiska eller andra 

påtryckningar. 

                                                      
7
 Eva Harrie (red.), A Nordic public service media map: [Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden]. Göteborg: 

Nordicom, 2013; Björn Häger, Reporter: en grundbok i journalistik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014. 
8
 Häger, 2014. 
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Att kunna titta på tv-program och lyssna på radio som är oberoende är ingen 

självklarhet. På många ställen i världen finns inte oberoende medier över huvud 

taget.”9 

Det är alltså efter dessa grundprinciper som Sveriges Radio producerar sina program, som en 

del av public service i Sverige. De specifika inslag i sändningen som ska undersökas i denna 

studie, alltså Ring P1 (i kanalen P1) samt Karlavagnen (i kanalen P4), är producerade i denna 

anda och är en ansats till att inkludera allmänheten i sändningarna. Genom det låter Sveriges 

Radio gemene människa påverka vad som sänds i radion även i praktiken. Nedan presenteras 

programmen och deras funktion närmare. 

2.4 Ring P1 

Programmet har sänts sedan den 10 januari 200010, och går att lyssna på live varje vardag 

mellan 09:30 till 10:00. Programledare för programmet varierar veckovis mellan ett antal 

bestämda personer. 

Ring P1 är ett debattprogram som tar upp vad än lyssnaren ringer in och vill prata om. 

Programledaren vet alltså inte vad som kommer pratas om i ett program, utan anpassar sig 

efter vad lyssnare väljer att lufta. De båda diskuterar sedan det ämne som lyfts och primärt 

den som hört av sig vädrar sina åsikter under ett kortare samtal.  

2.5 Karlavagnen 

Karlavagnen sändes första gången 18 januari 199311 och är ett nationellt Live-sänt program i 

P4. Varje vardag 21:40 startar programmet som sedan varar fram till 00:00, med paus för två 

nyhetssändningar under den tiden. Vem som är programledare varierar mellan 

sändningarna, och roterar mellan ett antal förbestämda personer.  

Programmet är lyssnarbaserat på så vis att redaktionen väljer ut ett (ofta nyhetsmässigt 

aktuellt relaterat) ämne för kvällen, vilket lyssnare sedan får ringa in och dela med sig av 

egna upplevelser, tankar och åsikter kring. Ämnena som tas upp rör många olika kategorier, 

allt från aktuella nyhetshändelser till mer generella frågor om exempelvis livet. I 

beskrivningen på programmets sida under Sverigesradio.se domänen menar de själva att 

                                                      
9
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=20752&artikel=5790860 – 2014-11-17 

10
 http://smdb.kb.se/catalog/search?q=%22Ring+P1%22+typ%3Aradio&sort=OLDEST – 2014-09-24 

11
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3117&artikel=1978963 – 2014-09-24 
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även programledarens roll i det hela är central, att dennes uppgift går ut på att vara ”bra och 

lyssnande”12. 

  

                                                      
12

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3117&artikel=1978963 – 2014-09-24. 
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3. Teoretisk referensram & tidigare forskning 

3.1 Inramning 

Erving Goffman skriver om det sociologiska begreppet frame13, vilket hädanefter kommer 

benämnas som ram för att undvika blandning av språk. Det är en väldigt bred teori som 

behandlar mänsklig interaktion i många former och sammanhang, allt från vanliga 

interaktioner till de mediala ramar som skapats inom tv, radio och tidningar. Det är just det 

sistnämnda som kommer vara relevant i denna uppsats. Att tydliggöra de ramar som finns 

inom radioprogrammen som ligger till grund för analysen är till stor hjälp. Med hjälp av 

Goffmans teorier blir det enklare att lokalisera när något utanför det vanliga, utanför ramen, 

sker och således kan vi hitta interaktionsstrukturer genom att undersöka vad som sker när 

de bryts. Hur programledare och inringande lyssnare agerar och reagerar. 

Goffmans Frame Analysis14 är en mycket heltäckande bok som går att skriva en 

doktorsavhandling om utan större problem. Om de vidareutvecklingar av teorierna som finns 

adderas till detta går det att spendera en livstid till att förkovra sig i teorierna djupare. Gary 

Aln Fine och Philip Manning skriver att många sociologer har arbetat vidare på ram-

begreppet och att Goffmans tankar således ligger till grund för en hel del utveckling inom 

hela forskningsområdet15. Det handlingsutrymmet finns olyckligtvis inte i denna 

undersökning, vilket innebär att ett urval inom ram-teori kommer göras. Det som lyfts nedan 

är således aspekter som är handplockade på grund av sin relevans gentemot just detta 

arbete. 

Goffman menar att det i alla sociala situationer finns ramar av förväntningar (ifrån 

deltagarna i interaktionen) kring vad som kommer ske, samt hur detta ska gå till. Det är 

sociala ramar skapade av människor, subjektiva ramar som hjälper en individ komma till 

insikt kring hur en situation kommer utspela sig. På sätt och vis är det spelregler och 

förhållningssätt dessa ramar utgörs av, en outtalad guide kring en viss given situation och 

                                                      
13

 Erving Goffman, Frame analysis: an essay on the organization of experience. Northeastern Univ. Press ed. 
Boston: Northeastern Univ. Press, 1986. 
14

 Ibid. 
15

 Gary Alan Fine & Philip Manning, The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists. Ritzer, George & 
Stepnisky, Jeffrey (red.) John Wiley & Sons. 2011. 



10 
 

hur den går att orientera sig i. Dessa är ofta mellanmänskliga överenskommelser, men inte 

uttalade sådana16.  

Ramar ger människor förmågan att definiera olika situationer i en människas liv och ger med 

det ordning i tillvaron. De här ramarna styr och organiserar olika händelser och gör dem, i 

viss mån, förutsägbara. De medför att varje situation en person hamnar i inte är outforskad 

och ny utan igenkänd utifrån våra erfarenheter. Ramarna ger struktur i tillvaron och riktlinjer 

i vilka beteenden som är passande och (socialt) accepterade17.  

Hur tydliga dessa ramar är skiljer mellan olika situationer, och inte minst från person till 

person. Vissa situationer har uttalade ramar inom vilka inblandade människor tillåts verka, 

de kan vara tydliga i sina direktiv och utgöras av explicita regler. Men de flesta ramar menar 

Goffman är otydliga och outtalade. De ger till människor bara en vag förståelse, det är just 

därför som samma situation kan tolkas på något olika sätt varje deltagare emellan. Det blir 

ett perspektiv att se på saker ifrån. Det är dessa osynliga ramar som utgör de absolut flesta 

förhållningsregler i en människas liv, och eftersom de är vaga kan de anpassas för att täcka in 

oräkneliga sociala situationer, nya som gamla. Det finns hos dessa en bred applicerbarhet till 

ordinära situationer. De är omedvetna och utövaren kan praktiskt taget inte sätta ord på 

dem även om frågan skulle ställas, men inte desto mindre används dessa ramar många 

gånger dagligen genom en persons liv18.  

Genom att som forskare analysera dessa ramar går det att uppnå många saker i studiet av 

mänskliga interaktioner. Det kan hjälpa till i väldigt stor utsträckning när det kommer till 

uppgiften att förstå en situation, och sätta ord på det som sker i den. Det går att definiera en 

situation genom att upptäcka och synliggöra de ramar som finns för den. Det visar efter vilka 

förväntningar och förutbestämda uppfattningar individer i den givna situationen handlar. 

Med hjälp av dessa går det vidare att på ett tydligt sätt förstå hur en individs personliga roll i 

undersökningsområdet är organiserat och vilken funktion de förväntas fylla19.  

I denna undersökning innebär det här mer konkret att analys av ramar kommer bidra med 

ett sätt att definiera de olika radioprogrammen som ska undersökas. Det kommer tydliggöra 

                                                      
16

 Goffman, 1986. 
17

 Goffman, 1986. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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olika regler för de interaktioner som sker mellan programledaren och de lyssnare som ringer 

in, samt inte minst vad som förväntas från de olika parterna. Genom att skaffa denna 

grundläggande förståelse går det sedan att hitta struktur och ordning även i samtal som 

handlar om olika saker, förstå hur programmen fungerar och vad som skiljer dem åt. Inte 

minst går det att när ramarna definierats se när någon av parterna inom en interaktion 

bryter den tysta överenskommelse som finns, och går utanför det vanliga. När interaktionen 

hamnar i det outforskade bortom det inrutade förhållningssätt som annars bygger 

programmet. Genom att hitta och sedan undersöka de situationer som ”går fel”, uppstår en 

möjlighet att få en ännu större förståelse kring vad som utgör samtal mellan programledare 

och lyssnare. Med hjälp av ramarna går det att besvara frågan om vad som är karaktäristiskt 

för varje enskilt program, likväl som vilka förväntningar som finns på de olika deltagarna i 

samtalet. 

3.2 Lyssnarsamtalet 

Först ut genom detta delkapitel kommer exempel på forskning som bedrivits inom området 

ges, efter det följer en teoretisk fördjupning. 

3.2.1 Ett erbjudande till deltagande 

I forskning av Ekström och Moberg20 genomförs en jämförande studie som berör hur olika 

ramar för interaktionen samt programledarens utförande av sin roll påverkar den 

inringandes makt och position. Den typen av radioprogram som de undersöker genomförs 

under valkampanjer i Sverige 1970 respektive 2002-2010, och är av det slag att politiker 

befinner sig i studion för att svara på personen som ringts frågor. De använder sig av 

samtalsanalys för att nå fram till sina resultat.  

Studien kommer fram till att makten som inringaren har i samtalet har minskat över de 

trettio år som skiljer de olika programmen åt. Det huvudsakliga ansvaret som författarna 

lokaliserar gällande varför denna maktminskning ägt rum vilar på programledarnas axlar. 

Fastän huvudmålet med denna typ av program är att ge medborgarna möjligheten att vara 

                                                      
20

 Mats Ekström & Ulla Moberg, ‘Welcome to participate!’: Host Activities and Caller’s position in Swedish 
election campaign Phone-ins in 1970s and the 2000s. Journalism juni 17, 2014: 1-19, 2014. 
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delaktiga tycks programledare tendera till att försvåra för inringaren då det kommer till 

dennes möjlighet att skapa ett direkt samtal med de olika politikerna21.  

Detta innebär att personer som ringer in ofta enbart får tillfälle att ställe endast en fråga, 

utan möjlighet till följdfrågor och vidare samtal kring det ämne de lyft upp. I de program som 

ägt rum under tidigare val, vilka undersökts i studien, hade personen som ringt in till 

programmet en vidare möjlighet att ha just den efterföljande dialogen med politikern i fråga. 

Författarna menar att lyssnarsamtalet idag blir invävt i konversationen med övriga deltagare 

i programmet och fastän programledaren visar intresse för vad personen har att säga gör 

denne det svårt för inringaren att prata direkt med politikern. Programmen har som mål att 

istället för att skapa samtal mellan medborgare och politiker, låta folkets röster och åsikter 

bli hörda. 

3.2.2 Kontroll i radiosamtal 

Joanna Thornborrow22 lyfter i sin studie frågor kring vilken makt lyssnare som ringer in till 

radioprogram har då de ska fråga ut politiker i Storbritannien. Hon menar att rollen som 

utfrågare har en inneboende makt i förhållande till personen som ska svara på frågorna. Den 

som ställer frågor har möjligheten att styra vilka ämnen som ska tas upp och åt vilket håll 

samtalet ska röra sig. Människan som blir utfrågad däremot har vanligtvis enbart 

möjligheten att prata om det som lyfts i just föregående fråga och är därför på sätt och vis 

inom interaktionen utlämnad. Det finns med detta en skevhet i relationen de båda emellan, 

där en stor del av makten, i många framför allt institutionella situationer, ligger hos 

personen som innehar rollen som utfrågare.  

Inom radioprogram där lyssnare som ringer in får möjlighet att ta rollen som frågeställare är 

situationen inte den samma. Fastän samtalet är till synes mer avslappnat och mindre 

formellt än många andra utfrågningssituationer finns det ett starkt ramverk och en kraftig 

struktur kring hur ett lyssnarsamtal ska äga rum. Thornborrow23 menar att det är just tack 

vare detta som den annars förekommande maktfördelningen till utfrågarens favör inte 

infinner sig i denna typ av interaktion.  

                                                      
21

 Ibid. 
22

 Joanna Thornborrow, Questions, Control and the Organization of Talk in Calls to a Radio Phone-In. Discourse 
Studies nr 3 2001: 119-143, 2001. 
23

 Ibid. 
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Tack vare att det är tre deltagare i den typen av situation (den som ringt in för att ställa 

frågor, politikern respektive programledaren) förminskas möjligheterna till ett vidare 

handlingsutrymme för den som ringt in för att ställa frågor. Tack vare samtalsstrukturer som 

finns i programmet har inringaren sällan möjlighet att ställa mer än en fråga. Sen bryter ofta 

programledaren in för att antingen plocka upp tråden själv med egna inlägg och frågor till 

politikern, tacka för lyssnarens samtal och gå vidare till nästa, eller ge inringaren möjlighet 

till att prata en sista gång (vilket oftast enbart innebär att de ger en kommentar på 

politikerns svar, snarare än att ställa en följdfråga eller driva samtalet vidare)24. 

Programledaren har således möjligheten att avgöra huruvida inringaren får fortsätta delta 

eller inte, vilket också oftast accepteras av denne genom att vänta på en inbjudan till att 

prata. 

I de situationer som programledaren tappar sin roll som moderator, och den som därmed 

avgör vems tur det är att prata i interaktionen, uppstår en intressant situation och 

förändring i samtalets balans. Inringaren och politikern pratar mer direkt med varandra 

medan programledaren får arbeta med att återfå kontrollen som annars är inneboende i 

dennes roll. I dessa situationer, då inringaren har större frihet i förhållande till 

programledarens modererande roll, har de större möjlighet att få fram sina poänger och 

återfå den makt som ofta går att se hos rollen som utfrågare25. Det är dock ovanligt att 

personen med frågor skapar sig denna möjlighet och bryter de samtalsstrukturer som 

vanligtvis infinner sig.  

Studien visar den stora vikt som roller i samtalet bär med sig för hur en interaktion utvecklar 

sig. Maktbalanser påverkar vilka möjligheter olika deltagares inflytande gällande hur 

samtalet ser ut och fort flyter. 

3.2.3 Normer och politik i radio 

Gonen Dori-Hacohen26 genomför en jämförande studie vilken behandlar struktur och 

organisation i aktualitets radioprogram där inringningar genomförs. Radioprogram från USA 

                                                      
24

 Thornborrow, 2001. 
25

 Ibid. 
26

  Gonen Dori-Hacohen, Spontaneous or controlled: Overall structural organization of political phone-ins in two 
countries and their relations to societal norms. Journal of Pragmatics, Volume 70, 1-15, 2014. 
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och Israel jämförs och strukturer som återfinns relateras till generaliseringar kring det 

specifika landets kultur och sociala normer.  

Resultatet visar att samtal i Israelisk radio inleds som vanliga telefonsamtal, med 

hälsningsfraser och presentation från inringarens sida. Programledaren vet således inte vem 

denne ska prata med innan samtalet inleds. Avslutningarna förhandlas mellan deltagarna i 

interaktionen och hittas gemensamt samt inkluderar avslutningssekvenser. Den struktur som 

återfinns i programmen uppmuntrar en icke-hierarkisk relation mellan deltagarna och de ses 

på som jämlika. Inringningar i USA är däremot mycket organiserade i sin struktur och 

programledaren styr samtalet i stor utsträckning. När samtalet inleds presenterar 

programledaren personen som ringer in (och vet således redan vem det är) samt avslutar på 

egen hand interaktionen. Det finns även en hierarkisk ordning i interaktionen till skillnad från 

samtalen i Israel. 

Dori-Hacohen27 menar i sin studie att strukturen på dessa radioprogram, och interaktionerna 

som genomförs däri, på ett korrekt sätt representerar en generalisering av hur de olika 

ländernas kultur faktiskt är. Inte nog med att de även liknar ländernas normer, de återskapar 

dem också. Radioprogrammen blir således en reflektion likväl som en förmedlare av de olika 

ländernas utseende. 

3.2.4 Teoretisk fördjupning 

Lyssnarsamtalet är både den empiriska grunden genom denna studie, likväl som kärnan i 

syftet. Det är därför viktigt att klargöra vad som är karaktäristiskt för detta inslag i 

radioprogram. Nedan följer en beskrivning över vad som utgör denna typ av samtal. 

Ian Hutchby28 menar att prat på pratradio generellt går att dela in i två olika kategorier. Å 

ena sidan finns det avslappnade samtalet med vardaglig ton om världsliga och ofta ganska 

triviala ämnen. Det är en avspänd konversation som efterliknar ordinära dialoger utanför 

mediet, i vardagen.  

Hutchby29 skriver vidare att den andra typen av prat som är vanligt förekommande inom 

radiomediet utgörs av mer strukturerade och upp styrda samtal. Dessa förekommer 

                                                      
27

 Ibid. 
28

 Ian Hutchby, Broadcast talk. Scannell, Paddy (red.)  London: Sage, 1991. 
29

 Ibid. 
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vanligtvis i nyhetsintervjuer och dylika sammanhang. Samtal av den här typen går att kännas 

igen på att det är designat enbart för lyssnarens skull, och framställer sig själv som att vara 

just det. Det förstnämnda, mer avslappnade samtalet är istället konstruerat för att framstå 

som ett utbyte mellan deltagarna, för deras egen skull (även om lyssnaren är den som 

samtalet genomförs för).  

Lyssnarsamtalet, där en person som följer programmet väljer att ringa in för att framföra 

sina tankar och åsikter, som står i centrum genom denna undersökning går dock inte att 

karaktärisera efter någon av dessa olika typer av radiosamtal. Det är på så vis ett 

undantagsfall som står med en fot i vardera samtals typ, det har karaktärsdrag från båda 

läger. Interaktionen har en oförberedd samtalsstil och fortskrider till synes relativt spontant 

mellan programledaren och den som ringt till programmet, vilket är snarlikt med det 

avslappnade samtalet. Men det får inte en privat känsla utan skapas i en situation där båda 

samtalsparter hela tiden är medvetna om att det är ett offentligt sammanhang, vilket inte 

produktionen hymlar om30.  

Lyssnarsamtalet går att likna vid vanliga telefonsamtal, men det finns dock en del skillnader 

som är viktiga att peka ut, inte minst för att skaffa en förståelse kring denna typ av intervjus 

natur. Tack vare att hälsningsfraser och inledning skiljer sig från det vanliga samtalet 

påverkas hela den struktur som annars ligger till grund för telefonsamtal. Det ändrar således 

hur, i vilket fall inledningen, ser ut och därefter fortsätter31.  

Genom att programledaren startar konversationen med att berätta vem som nu ska få prata 

(samt inte helt sällan varifrån personen ringer) hoppas de ordinära hälsningsfraserna över 

och samtalet leds direkt in på själva kärnan. Det tar även bort känslan av att det exempelvis 

skulle vara två vänner som pratar, ett typiskt drag från de mer strukturerade intervjuerna i 

exempelvis nyhetssammanhang32. Istället bantas inledningen ned så mycket som möjligt, för 

att kärnan i samtalet ska nås snabbt33.  

Detta möjliggörs genom att lyssnaren som ringt in identifierat sig själv och sin bostadsort för 

dem som sitter i radions växel. De i sin tur förmedlar den informationen vidare till 
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programledaren, som väver in upplysningen i öppningsfrasen när det är denna specifika 

lyssnares tur. Personen som ringer in behöver alltså inte presentera sig själv, utan kan direkt 

efter att ha hälsat gå direkt på ämnet som denne ringer om. Detta påvisar att lyssnaren som 

ringer in vet om vad som förväntas av denne, att personen blivit tilldelad utrymme i 

programmet just för att förmedla den åsikt eller berättelse som är relevant för programmet. 

Programledarens inledning blir därmed även en uppmaning för personen att rättfärdiga sin 

roll i interaktionen34. 

Lyssnarsamtal, till skillnad från vanliga samtal, följer även ofta en tydlig struktur i 

konversationen. Samtalet är sekventiellt och kan delas in i fyra olika faser som innefattar 

specifika delar av en typisk dialog i sammanhanget. De fyra faserna är: 

1. Påannonseringar och hälsningsfraser (vilket är beskrivet ovan). 

2. En ganska lång fas där inringaren får tid till att berätta om sitt ämne och åsikt. 

3. Programledaren argumenterar och ställer frågor kring det inringaren har sagt. Detta 

följs ofta av ett meningsutbyte där deltagarna turas om ganska fritt i att diskutera 

ämnet.  

4. Programledaren inleder ett avslut som ibland inkluderar avslutande fraser så som 

”tack för ditt samtal” och dylikt35.  

Avslutningen skiljer också från vanliga sammanhang, där de personer som pratar ofta ganska 

långsamt arbetar sig fram till ett avslut i samtalet, genom överenskommelse om att dialogen 

är just avslutad. Så är dock inte fallet i lyssnarsamtal, där programledaren kan välja att 

avbryta samtalet mycket abrupt och ibland utan direkt förvarning36. Detta påvisar att det 

inte är en jämn maktfördelning i samtalet, och att de båda deltagarna har olika roller att fylla 

i sammanhanget.  

3.3 Maktfördelning inom lyssnarsamtalet 

Teoretikerna inom forskningsområdet kring inringningssamtal i radio är eniga kring att makt 

är ett ständigt förekommande inslag i interaktioner, inom vardagliga privata samtal likväl 
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som i de uppstrukturerade radiosamtal denna studie behandlar37. Genom detta delkapitel 

kommer ämnet behandlas och teori relevant för undersökningen presenteras. 

Hutchby38 menar att makt i sammanhang där privatpersoner får ringa in till ett radioprogram 

för att framföra sina åsikter primärt uppstår i den struktur som samtalet formas efter och 

framför allt turtagandet som är inneboende i denna. Beroende på vem som pratar när 

påverkas de olika parterna olika då det kommer till deras handlingsmöjligheter och potential 

att begränsa den andres handlingsmöjligheter i samtalet.  

Makten i turtagandet är uppdelat på ett ganska lättförståeligt sätt som dock medför en stor 

inverkan på samtalet. Teorin menar att personen som framför sin åsikt först (kallat first 

position, hädanefter benämnt som förstaposition) per automatik befinner sig i ett underläge 

jämfört med den som får tillfälle att prata direkt efter (kallat second position, hädanefter 

benämnt som andraposition). Anledningen till denna snedfördelning av makt inom samtalet 

är för att personen i andraposition inte behöver förmedla en egen åsikt, utan kan 

argumentera med den i förstaposition enbart genom att ifrågasätta och bryta ned dennes 

argument39. 

Personen i förstaposition måste sätta sina åsikter på spel, konstruera en hållbar 

argumentation och, i diskussionssammanhang, ett försvar. I andraposition är detta in på 

något vis en nödvändighet utan personen bestämmer då helt själv när (eller ens om) denne 

vill lyfta in sina egna åsikter eller enbart fortsätta fråga ut och ifrågasätta den andres 

ståndpunkt40.  

Vad detta innebär i praktiken när det kommer till denna studie är att programledaren, tack 

vare det inneboende turtagande som finns i samtalet, har markant mycket större makt inom 

diskussionen jämfört med personen som ringer in. Detta tack vare att denne systematiskt 

befinner sig i andraposition, till skillnad från inringaren som alltid förväntas lyfta sina åsikter 

först och därför hamnar i förstaposition. Programledaren kan alltså se svagheter i 

inringarens argument och åsikter och fokusera på dessa. De får alltid tillfälle att vara först ut 
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38

 Hutchby, 1996. 
39

 Hutchby 1996, 2006. 
40

 Ibid. 



18 
 

med motargument och vinner genom detta en uppsättning fördelar inom samtalet vilka 

inringaren inte innehar. Tack vare detta finns det alltid en obalans inom denna typ av samtal 

i radio41.  

Detta innebär inte att programledaren nödvändigtvis i varje givet samtal argumenterar emot 

inringaren, utan snarare att personer som ringer in måste vara beredda på att så kan vara 

fallet. Vad som ofta händer är att programledaren fungerar som en form av professionell 

skeptiker som ställer frågor kring det inringaren sagt utan att lyfta sin egen ställning i frågan. 

När inringaren väl får kritiska frågor och sin åsikt ifrågasatt hamnar de ofta i en 

försvarsställning som präglas av ett beteende som upplevs som defensivt42.  

Det här avsnittet innebär att det enligt teorin finns en ojämn maktbalans inom samtalen som 

kommer analyseras i denna undersökning. Det empiriska materialet kommer således att 

jämföras med vad som lyfts i delkapitlet ovan, för att se huruvida det stämmer överens eller 

inte. Vidare kommer detta användas för att fördjupa diskussionen kring materialet och vad 

det innebär inom forskningsområdet respektive vilken betydelse det har i relation till det 

övriga samhället. Innan detta, direkt nedan, presenteras först ett metodkapitel där 

information om hur studien genomförts lyfts fram. 
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4. Metod 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

4.1.1 Insamling av Empiri 

Eftersom denna undersökning handlar om samtal i två olika radioprogram är det just dessa 

som utgör den miljö inom vilken material kommer hämtas in. På Sveriges Radios hemsida, 

under respektive programs flik, finns varje avsnitt tillgängligt för lyssning43. Det är i dessa 

digitala filer studien genomförs och inhämtar empiri. Det skulle inte fungera att vara på plats 

eftersom samtalen äger rum via telefon, och en forskare olyckligtvis inte kan vara på två 

platser (både i studion och hos lyssnaren som ringer in) vid ett och samma tillfälle. 

Att inte vara på den fysiska platsen för att observera deltagarna medför både fördelar likväl 

som nackdelar. Ett huvudbry som ofta förekommer inom denna typ av forskning är huruvida 

forskaren, genom att enbart befinna sig i situationen, påverkar människor och deras 

handlingar. Det är alltså inte säkert att vad som observeras är obesudlat av själva 

undersökningen, och således autentiskt för sammanhanget44. Denna problematik berör inte 

forskningen i denna studie eftersom materialet som tas del av är inspelat utan deltagarnas 

vetskap om forskningen. Sammanhanget som fördjupningen sker i är tack vare detta en 

opåverkad del av verkligheten och interaktionerna i programmen utspelar sig som om 

undersökningen inte genomförts. Forskarrollen är således exakt vad Bryman benämner som 

en fullständig observatör genom att hålla mycket distans till området som undersöks45. 

En nackdel som finns i och med att allt material i undersökningen är av auditiv art och inga 

visuella intryck från interaktionen uppfattas är att denna forskning helt negligerar 

kroppsspråk och icke hörbara uttryck från deltagarnas sida46. Värt att minnas i relation till 

detta är dock att aktörerna själva upplever interaktionen på samma vis, eftersom ingen part 

ser den andra då alla samtal sker via telefon. Detta innebär dock självfallet inte att inget 

kroppsspråk uppvisas. Ansiktsuttryck och generellt kroppsspråk skulle varit ett intressant 

inslag i studien, men olyckligtvis inte gångbart här.  
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Vidare är det även viktigt att understryka att information tillgänglig för forskningen är den 

samma som lyssnare själva kan ta del av. Detta innebär att information kring i hur stor 

utsträckning programledaren styr vilka samtalsämnen som ska tas upp/släppas igenom 

slussen (eller vem det är som avgör dessa saker) inte finns tillgängligt genom studien. Inte 

heller vilka instruktioner eller upplysning som tillhandahålls av redaktionen är tillgänglig.   

Rent praktiskt utfördes den empiriska insamlingen genom lyssnande på avsnitt från de två 

olika programmen och följt av dokumentation av vad som händer i dem. Utifrån detta 

material valdes sedan delar som är relevanta för att besvara syfte och frågeställningar ut, 

transkriberades och analyserades enligt metoden nedan. 

4.1.2 Analys av empiri 

För att kunna hämta något ur, och skaffa en djupare förståelse för, de interaktioner i 

program och utdrag som samlas in kommer metoden Conversation analysis, eller 

samtalsanalys, att användas. Det är en metod som används för att analysera empiriskt 

material som består av prat i interaktioner, vilket är den exakta typen av material som finns 

till hands i denna studie. Samtalsanalys används vidare ofta i undersökningar som behandlar 

journalistiskt material47, och är därav väl beprövad för att fungera som huvudsaklig 

analysform av de två program som ligger till grund för det empiriska materialet. 

Kortfattat är samtalsanalys ett tillvägagångssätt med hjälp av vilket en forskare på en 

detaljerad nivå kan analysera för att skaffa en förståelse kring hur samtal mellan människor 

skapas via ett samspel parterna emellan och vilka strukturer/ordningsföljder de ömsesidigt 

verkar efter. Det studeras genom naturligt förekommande interaktioner, vilka spelas in och 

transkriberas för att själva analysen sen ska kunna genomföras. Fokus ligger inte på vad som 

egentligen sägs, utan snarare på hur det sägs och används inom själva interaktionen. 

Analysen ämnar slutligen uppvisa bakomliggande ömsesidiga samtalsstrukturer deltagarna 

emellan, samt på vilket sätt ordning skapas tack vare detta samspel48. 

Bryman lyfter upp tre grundantaganden inom samtalsanalysen, vilka är av stor vikt för 

förståelsen av analysformens mentalitet likväl som förfarande. Nedan redogörs för dessa tre, 
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tilläggas bör att tankarna som uttrycks även går att lokalisera som centrala i övrig litteratur 

som tar upp samtalsanalys. 

1. Samtalandet är strukturerat. Det finns mönster inom en interaktion vilka deltagarna 

är medvetna om. Dessa regler för hur interaktionen ska förflyta är strukturerade och 

samtalsanalysen tar således ingen notis om personliga egenskaper som deltagarna 

själva uppvisar. Subjektivitet hos dem vars interaktion analyseras är ointressant 

eftersom det är bakomliggande strukturer och samtalsmönster samt hur dessa visar 

sig i samtalet som står i fokus. 

2. Samtal formas i kontexten. En analys måste genomföras på sådant vis att forskaren 

försöker förstå det som sker utifrån den kontext personerna befinner sig i under det 

exakta tillfället samtalet äger rum. Om andra element än just dem som 

undersökningspersonen upplever i stunden förs in riskerar analysen att nå fram till 

saker som inte är grundade i vad den specifika situationen förmedlar. 

3. Analysen har sin grund i data. All information som samlas in under en analys ska vara 

inhämtad utifrån den situation som undersöks. Samtalsanalytiker distanserar sig 

således från i förväg utarbetade teoretiska scheman som verkar generellt. Tanken är 

att interaktionens kännetecken, i form av strukturer och regler, måste utvinnas ur det 

empiriska material som undersöks. En grundmentalitet inom samtalsanalysen är som 

tidigare nämnts att detaljer är av mycket stor vikt inom samspel. Dessa får därför inte 

avfärdas genom förbestämda analysstrukturer utan har sitt givna utrymme under 

analysen49.  

Ekström50 skriver att en av de fundamentala idéerna inom samtalsanalys är att det ständigt 

råder en form av ordning inom samtal. Just detta leder fram till inställningen att detaljer är 

av stor vikt (vilken även Bryman nämner i den tredje punkten ovan). Det här innebär, skriver 

Ekström vidare, att de minsta tendenserna som går att se i personers uttryck bär stor vikt i 

interaktionen. De kan hjälpa människor uppnå och genomföra olika saker, etablera sin roll i 

interaktionen och hantera problem som uppstått i samtalet. 

Det finns dock somlig problematik som uppstår vid användandet av samtalsanalys som 

metod för tolkandet av det empiriska materialet. Det är ett tillvägagångssätt som ger högst 
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kontextuell kunskap, eftersom det enda som analyseras är samtal inom en viss situation. För 

deltagarna i konversationen är det inte säkert att samtalet har lika täta ramar som dem 

samtalsanalysen verkar inom, deltagarna kan även basera mycket av sitt prat genom en 

ömsesidig förståelse av för situationen externa kontexter. Denna avgränsning hindrar 

således i somliga fall forskaren från att söka svar på bredare frågor inom sin undersökning. 

Denna snävhet i förfarandet medför dock även att forskaren löper mindre risk att formulera 

obefogade spekulationer kring vad som försiggår inom interaktionen, eftersom slutsatser 

enbart dras efter vad som faktiskt går att se51. Inom just denna studie är kritiken ovan inte 

heller fullt så relevant som inom somlig annan forskning vilken brukar ett samtalsanalytiskt 

förhållningssätt, eftersom samtalen som analyseras här sker inom just en mycket begränsad 

kontext inom vilken deltagarna för första gången träffas. Deras gemensamma kontexter kan 

således sägas vara enbart de radioprogram i vilket de samtalar. Understrykas bör dock de 

upptäckter som görs genom samtalsanalysen även kommer att sättas i ett vidare perspektiv. 

Genom diskussions-kapitlet, när information samlats in via samtalsanalysen, tas resultaten 

även upp i relation till samhället och media i stort.  

En snarlik problematik vilken är viktig att lyfta är även det faktum att den kunskap som 

utvinns med hjälp av samtalsanalytisk metod inte ger någon form av bakomliggande 

förståelse kring exempelvis hur ett fenomen uppkommit eller varför strukturerna som 

återfinns ser ut som de gör. En stor förståelse kring den specifika interaktionen och hur den 

ter sig nås, men inte varför det hela i förväg är legitimerade av aktörerna. Dessa nackdelar 

till trotts är samtalsanalys dock det mest passande tillvägagångssättet för denna studie och 

den kunskap vilken eftersträvas bli inhämtad.  

En annan metod som skulle kunnat användas i denna studie är ”membership categorization 

analysis”. En problematik som finns i den analysmetoden är dock att väldigt mycket fokus 

läggs på vad som faktiskt sägs, snarare än hur interaktionen ser ut i sig52. Det är alltså 

innehåll snarare än struktur som i så fall skulle vara huvudsakligt, vilket inte passar sig för 

syfte och frågeställningar genom denna undersökning. Samtalsanalysen är mer anpassad för 
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att nå fram till den typ av information som eftersträvas i detta sammanhang, och är således 

det bättre valet de båda emellan.  

4.2 Studiens upplägg och urval 

4.2.1 Upplägg 

Textmässigt kommer resultatdelen att konstrueras på ett så strukturerat och tydligt sätt som 

möjligt. Först presenteras de uppdrag inom programledarrollen som upptäckts genom den 

empiriska insamlingen för Ring P1, följt av samma information från Karlavagnen. Det blir 

således inte samma kategorier för båda programmen, vilket är enhetligt med 

samtalsanalysens mentalitet kring att förbestämda mallar inte bör användas, utan att 

informationen ska upptäckas inom de specifika samtalen.  

Inom kategorierna kommer sedan utdrag, i form av transkriberingar, från respektive 

program att i ordning presenteras. Det som sker i utdragen exemplifierar i relation till temat 

relevanta företeelser från programmen. Det viktiga i interaktionen förklaras sedan genom 

texter innan likväl som efter transkriberingspartierna.  

I det efterföljande analyskapitlet genomförs sedan (vilket namnet föreslår) analyser utav det 

material som presenterats. Den teoretiska referensramen nämns ibland och fungerar här 

som stöd för de slutsatser som dras och reflektioner som genomförs. Det jämförs 

avslutningsvis i detta kapitel även en kortare jämförelse de båda programmen emellan. 

När analysen är genomförd följer ett avslutande diskussionskapitel. I denna del genomförs 

jämförelser programmen emellan, samt även diskussion kring dem enskilt. Informationen 

som nåtts fram till genom resultat och analys ställs även i ett större perspektiv där teori och 

tidigare forskning används för att nå fram till ny kunskap. Det tas i denna del även upp vad 

den information undersökningen mynnat ut till innebär i ett mer ut-zoomat perspektiv, för 

dagens media likväl som samhället i stort.  

4.2.2 Urval 

Av vart och ett utav de två radioprogrammen finns det åratal av program tillgängliga för 

lyssning via Sveriges Radios hemsida. Detta material är allt för stort för att i sin helhet 

undersökas, vilket innebär att ett avsnittsmässigt urval måste genomföras.  



24 
 

Det är totalt 4 avsnitt av Karlavagnen, respektive 5 av Ring P1, som utgör den empiriska 

grunden för undersökningen. Detta är samtliga avsnitt från vecka 42 (13:e oktober 2014 till 

den 17e samma månad) med undantag av ett Karlavagnen avsnitt som valts bort inom 

undersökningen (detta bortfall tas upp närmare senare). Dessa valdes ut för att ligga 

undersökningen tidsmässigt nära, likväl som i jämförelsen de båda emellan ha sänts 

samtidigt. Inom programmen är det enbart samtalen som är relevanta för undersökningen, 

vilket innebär att eventuellt mellanprat i monologform från programledarens sida valts bort. 

De fem avsnitten inom Ring P1 resulterade i 37 samtal (i somliga av dessa lyftes dock två 

inringare in för att i viss utsträckning även samtala med varandra), inom Karlavagnen blev 

den totala summan samtal 39 ifrån de fyra avsnitten.  

Att det är just Ring P1 och Karlavagnen som valts till att utgöra den empiriska grunden är för 

att de är två stora radioprogram i Sverige, då det kommer till radio som är uppbyggda kring 

lyssnarsamtal. De har vidare även många gemensamma nämnare likväl som skillnader i 

programbeskrivningen vilket medför att analysen kring hur samtalen konstrueras kan 

jämföras på ett relevant sätt, men fortfarande har potential till att uppvisa skillnader de 

båda emellan.  

Inom analysen lyfts, som tidigare nämnt, transkriberingar från utvalda delar av olika samtal. 

Dessa väljs ut för vidare undersökning på grund av att de är typ-exempel på den specifika 

kategori som då behandlas, och således utgör goda exempel för att förmedla den tendens 

som upptäckts inom programmet.  

4.3 Bortfall 

Enbart ett bortfall har skett genom arbetet med denna studie. Inom Karlavagnen valdes, 

efter att programmet lyssnats igenom och i grova drag transkriberats, fredagens (17/10 

2014) avsnitt bort. Anledningen till detta var att programledaren i det avsnittet avvek 

avsevärt ifrån övriga programledare inom Karlavagnen. Skulle detta avsnitt ha ingått i 

studien skulle det generella resultatet blivit snedfördelat och inte på ett representativt sätt 

visat de i övrigt generella tendenserna inom programledarens roll. 

Programledaren i det avsnitt som valts bort avvek från programmets upplägg på många sätt, 

och gick även emot de förväntningar som finns från Sveriges Radios sida på deras 

programledare. Personen tog över samtalen i stor utsträckning och lät således inte fokus 
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ligga på inringaren och dennes historia, sa uttalat emot personer som ringt in till 

programmet genom att exempelvis mena att det uppenbarligen finns en andevärld, 

marknadsförde företag och uppvisade ett för programmet allmänt avvikande beteende.   

Det finns självklart nackdelar med detta beslut. Faktum är att programledaren i fråga är 

anställd för att leda Karlavagnen och utgör således en del av programmet. Denna specifika 

del faller bort inom undersökning och varken analyseras eller påverkar resultatet i övrigt. Ett 

problem med detta är huruvida beslutet påverkat resultatet i för stor utsträckning, genom 

selektivitet då det kommer till vad som inkluderas i analysen. 

Genom detta beslut blir dock resultatet entydigare och representerar programmet i övrigt 

på ett mer verklighetstroget sätt. Eftersom det är just generella tendenser och strategier 

syfte och frågeställningar söker efter skulle fredagens program riskera att ge en felaktig bild 

tack vare programledarens mer extrema sätt att hantera sin roll. Det var ett svårt 

övervägande att göra men detta beslut ger forskningen mer potential och representerar hur 

verkligheten generellt ter sig i större utsträckning än alternativet. Transparensen här är 

mycket viktig, och läsaren kan nu ha detta bortfall i åtanke under kommande kapitel. 
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5. Resultat 

I följande del kommer relevanta exempel ur de två radioprogrammen lyftas. Personerna som 

deltar i interaktionen är anonyma och benämns således med en versal med följande 

betydelse genom transkriberingarna: 

P = Programledare 

I = Inringare 

Efter respektive exempel följer stycken av text vilka förklarar vad som skett samt vad det 

betyder i relation till syfte och frågeställningar inom denna forskning. För tydlighetens skull 

är följande del indelad i kategorier, där varje av dessa representerar en funktion i 

programledarens roll. 

Den text som syns innan varje utdrag ger en kortare kontext till transkriberingen, dagen 

representerar från vilken veckodag samtalet är hämtat och siffermarkeringen tangerar hur 

långt in i programmet interaktionen äger rum.  

5.1 Programledarens roll i Ring P1 

5.1.1 ”Så du tänker att…” - Kondensera, förtydliga & sammanfatta vad I vill ha sagt 

Genom samtalen har en viktig funktion för programledaren varit att via egna inlägg, och 

ibland frågor, se till att inringarens åsikt blir presenterad på ett kortfattat och förståeligt sätt. 

Inte helt sällan framför I sina tankar i form av långa monologer vilka kan vara otydliga i sin 

presentation. Det är då programledarens uppgift att se till så att denne själv, likväl som de 

vilka lyssnar till programmet, uppfattar åsikten som presenteras korrekt. I utdraget nedan 

går det att se hur detta kan ta sig uttryck.  

Onsdag 19:08, Samtalar om ifall avhorning utav ekologiskt märkta nötkreatur 

ska vara lagligt eller ej.  

P: Vad tänker du om det här? 

I: Ehh, alltså jag lyssnar ju på dom ekologiska mjölkbönderna och dom som 

odlar ekologiskt kött, eller föder upp ekologiska djur 

P: Mm 

I: Ehh, och det är ju ett problem för dom detta, dels för att djuren stångar 

varandra och dels för att dom som arbetar med djuren kan bli, bli skadade. 



27 
 

P: Aa… 

I: Så att, vad detta kan leda till det är att den ekologiska trenden kommer gå 

ner vad gäller kött och mjölkproduktion, för att man kommer inte kunna odla, 

eller föda upp djur, och få mjölk och kött och så på samma sätt som man har nu 

på ett så naturligt sätt.  

P: Nae… 

I: Så att jag tycker att det är ett relativt litet ingrepp på djuren om man ser till 

vilken stor fördel det är med ekologisk mat.  

P: Så du tänker att om man liksom tvingas behålla hornen på korna så kommer 

flera ekologiska bönder och sluta ha kor eller? 

I: Ja det rapporterar dom ju själva om 

Programledaren lyfter själva kärnan i vad inringaren vill komma fram till, genom att kort 

sammanfatta vad det är denne pratar om på ett tydligt och konkret sätt. I det här fallet görs 

även en rörelse framåt i Ps uttalande jämfört med vad inringaren sagt hittills. P gör alltså en 

kondensering av poängen som I inte fullt hunnit komma fram till ännu. Det är en 

tidssparande och inte ovanlig företeelse. Åsikten, att de ekologiska bönderna kommer sluta 

ha kor, går att läsa mellan raderna i vad I säger men ännu inte uttalat genom sitt 

resonemang. Programledaren fångar upp vad I menar och får genom sin något retoriska 

fråga bekräftat att det var korrekt. 

Genom de samtal som analyserats skedde det enbart en gång att sammanfattningen P 

presenterat enligt I inte var korrekt. I fallet nedan, som äger rum tidigare i samma program 

som föregående exempel samt även behandlar avhorning av ekologiskt klassade nötkreatur 

missuppfattar programledaren vad inringaren menar.  

Onsdag 03:43, I har pratat om att horn borde få tas bort, och genomför 

liknelsen nedan.  

I: Och jag kan ta en parallell till va, som jag bara väntar på ska komma 

P: Okej 

I: Förvånad att det inte kommit långt tidigare från både djurrättsorganisationer 

och andra sådana här ytterlighetsivrare, och det är att dom har, att man har ju 

sen, sen hur länge som helst använt seminering idag för att ta fram lämpliga 



28 
 

djur, och hur, om det nu är bra eller dåligt, men lämpliga djur till det de ska 

vara till va. 

P: Man har avelstjurar helt enkelt. 

I: Jaa, Nae, man har seminering av avelstjurar där man tar ut sperma och sen 

seminerar på konstgjord väg, och det görs hos de flesta.  

Likt många andra situationer sammanfattar programledaren vad denne uppfattar att I 

menar. P har dock inte förstått att det är inseminering och inte avelstjurar liknelsen handlar 

om, ett snarlik men ändå skilt förfarande. I märker inte felet direkt utan säger först ja, för att 

sedan inse att samtalspartnern missuppfattat. Han rättar då utan agg av något slag genom 

att själv berätta kärnan i sitt prat. 

Att detta är det enda tillfälle som stötts på under den empiriska insamlingen där 

programledaren gjort en felaktig sammanfattning visar på hur effektivt, fördelaktigt samt 

annars träffsäkert tillvägagångssätt metoden är. Det har potential till att föra diskussionen 

framåt i ett snabbare tempo, förtydligar för lyssnaren vad samtalet handlar om och hjälper 

inte minst till att hitta fram till kärnan av samtalet. Vidare kan det även fungera som stöd till 

inringare som inte tänkt igenom sina ämnen till fullo på förhand, programledaren hjälper 

dem hitta i sina resonemang och sätter tydligare ord (i vissa fall även exempel) på vad de vill 

åt.  

5.1.2 ”Vi hinner tyvärr inte mer” – Att avsluta samtalet  

En av de tydligaste uppgifterna som går att höra explicit under ett samtal är 

programledarens ansvar att avsluta konversationen. Detta kan göras abrupt eller mer 

utdraget beroende på situation. Somliga anledningar till att samtalet avslutas är uppenbara, 

exempelvis avslut för att programmet närmar sig sitt slut eller för att samtalet bör hålla sig 

inom ungefärliga tidsgränser Ring P1 tycks ha för respektive samtal och det är dags att gå 

vidare till nästa. Andra anledningar är inte lika uppenbara och är med det heller inte 

garanterat skälet till avslutet. Dessa orsaker är sådant som att I inte kommer framåt i sin 

berättelse utan enbart upprepar samma saker gång efter annan, eller för att ämnet helt 

enkelt är uttömt.   

I transkriberingen nedan syns ett samtal i sin helhet. Programmet närmar sig slutet och P 

informerar om det direkt. Förbereder med detta I på att fatta sig förhållandevis kort.  
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Tisdag 28:09, från samtalets absoluta början. 

P: Vi tar ett sista kort samtal här från [namn på I], hej på dig. 

I: Ja hejsan hejsan.  

P: Nu har vi inte så mycket tid så vad vill du prata om? 

I: Ja jag förstod att tiden var väldigt knapp 

P: Aa 

I: Nae, men, ehh, jag måste säga att jag är, jag är lite besviken på speciellt 

svenskar som egentligen inte har, i det här fantastiska landet, lärt sig att 

folkrätten, eller mänskliga rättigheter i världen. Jag hörde en man som ringde 

och var väldigt frustrerad över varför Löfven har erkänt Palistinsk, palestinier 

som en självständig stat. Om det, om det kommer en person från tredje världen 

och har inte utveckla den här demokratiska principen i sin egen hjärna, och inte 

accepterar dom andra människors frihet och självbestämmande, det kan jag 

förstå. Men svenskar, jag har stora förväntningarna på svenskarna att vi är en 

civiliserad samhälle och jag förväntar att svenskarna…*Harklar sig* 

P: Du håller med Stefan Löfven helt enkelt? 

I: Absolut, jag tycker att både palestina… 

P: Vi hinner tyvärr inte mer. 

I: Palestinier, kurder, dom har ju faktiskt själv rätten att bestämma 

självständigt, Tack för programmet. 

P: Tack för att du ringde. 

I: Tack så mycket 

P: Tack så mycket, hejdå 

I: Hej, hej.     

Efter en monolog från inringarens sida bryter P in med en fråga, I påbörjar ett nytt 

resonemang till följd av detta men blir kort därefter avbruten av P då denne meddelar I om 

att samtalstiden är slut och programmet närmar sig vägs ände. Det som sker sen är typiskt 

för avslutningarna i Ring P1, personen som ringt till programmet får några sekunder på sig 

att kortfattat avsluta sitt inlägg. När programledaren avslutar samtalet på detta vis är det en 

uppmaning till I att komma till punkt snarare än ett direkt avslut. I får med detta vanligtvis 

det sista ordet, men respekterar även (med ett fåtal undantag, vilket tas upp senare) att 
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samtalet ska rundas av. I exemplet ovan är I mycket tydlig med detta, och tackar för 

programmet, vilket på ett tydligt sätt visar att denne pratat klart.  

Märk även att Ps första uttalande efter monologen är en sammanfattning av Is åsikter i 

frågan, något som påvisar att greppet som beskrevs i föregående underkapitel kan fylla fler 

funktioner. Genom att sammanfatta vad I säger påvisar P slutpoängen i monologen och kan 

med det sätta punkt samtidigt som det undviks att inringarens åsikt blir avslutad halvfärdig. 

Det visar även att de indelningar som gjorts kring programledarens roll inom denna studie, i 

praktiken inte bör ses som skilda delar utan snarare som en helhet. Indelningen är enbart ett 

sätt att förtydliga aspekter av programledarens funktion i lyssnarsamtal inom denna 

specifika forskning. Olika uppgifter inom rollen kan i praktiken ofta fungera i symbios med 

varandra för att uppnå flera saker, i det här fallet kondensera en åsikt likväl som avsluta 

samtal.  

5.1.3 ”Så känner du i vilket fall” – Fler infallsvinklar, faktakoll & förtydligande 

kring uttalanden 

Vid många tillfällen finns programledaren till som en hjälp i lyssnarens strävan att föra fram 

sin åsikt, inom detta ansvarsområde är så inte fallet. Det här är snarare en kvalités-

granskning där P utreder ifall inringaren har kött på benen i området de pratar om. Det görs 

genom inlägg som tar upp fler aspekter av ämnet än vad som pratats om dittills, samt frågor 

om hur I vet att dennes uttalanden stämmer. Vidare handlar det också om att utröna om det 

finns någon form av legitim erfarenhet av området samt slutligen be inringaren förtydliga 

uttalanden som inte är självklara vad de innebär.  

I det följande exemplet gör P ett inlägg som går emot hur I menar att verkligheten ser ut. 

Tisdag 17:02: I pratar om att det är bra att Sverige bekänner Palestina som 

självständig stat. 

I: Vi ska inte glömma också att det som kommer från media är en sak, men det 

som är i verkligheten är något helt annat. Israeler som bor i Pale… i, i, i Israel 

tillsammans med Palestinier dom är, dom är verkligen för att ha en två-statlig, 

statligt land.  

P: Det är väl ganska… Det finns väl i och för sig ganska vitt skilda åsikter där 
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bland israeler. 

I: Det finns det ja, men jag tror att dom flesta Israeler vill att det ska lösa sig 

Genom att inte passivt acceptera vad I säger, utan ifrågasätta och mena att verkligheten inte 

ser ut på ett så ensidigt sätt som uttalandet får det att verka, ändras det inringaren säger 

från att vara ett faktum till att enbart representera en person åsikt. Från ”verkligheten är” till 

”Jag tror”. Den här metodiken fungerar dock inte alltid för att påminna I om att det är få 

saker som är slagna i sten. 

Onsdag 07:19, I pratar om att höjd skatt på konstgödsel är dåligt, P lägger fram 

förslag på att subventionering skulle kunna lösa problemet. 

I: Subventioner vet du det kan sitta en byråkrat eller en… och en tjänsteman och 

inbilla en politiker att såhär ska vi göra och det kan gå bara över en natt så är 

det fixat vettu. 

P: Ahh, men okej  vi får väl passa… 

I: Det tråkiga, det tråkiga är att svenskt jordbruk blir mindre och mindre värt i 

ögonen i Stockholm till exempel.  

P: Så känner du i varje fall. 

I: Ja känner, det är bara så hörrdedu! 

P: Ahh, okej. 

I: Det kan du, det är lika tråkigt där uppe när de tar alla råvaror från er och inte 

får ett öre tillbaks.   

Än en gång lyfter I upp att det finns fler sidor på myntet, att uttalandet är en åsikt och att 

frågan (som i det här fallet är hur människor i huvudstaden ser på bönder) kanske inte är så 

enkel som I menar. Till skillnad från det första exemplet accepterar in I inlägget, utan håller 

fast vid att det är ett faktum. Det relevanta med uttalandets funktion är dock kanske inte att 

inringaren ska hålla med i vad programledaren säger, utan snarare att lyssnaren får höra och 

förstår att det finns mer än en sida av argumentationen.  

Inom denna gren av programledarens roll ingår även att granska hur inringaren vet det den 

pratar om. Nedan ställer P en fråga för att ta reda på vad I har för källor till sina uttalanden. 
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Onsdag 26:25, I svarar på ett tidigare samtal som sa att Ryssland och Kina inte 

hjälper till vid katastrofer. I menar att de faktiskt hjälper till internationellt. 

I: Det här är ju helt tokigt, jag vet inte, jag vet inte ifall västmedia kanske inte 

rapporterar så mycket men Kina hjälper ju till jättemycket nu när det gäller 

ebola 

P: Okej 

I: De har ju skickat läkarstationer och sånt till Sier, Sierra Leone och ställt upp. 

Och jag tänker att det här med att media, västmedia kanske inte rapporterar så 

mycket om det, det, och det, det ligger väl i linje med att det kanske inte är så 

intressant för västmedia att rapportera just dom sakerna.  

P: Nae, hur, hur tar du till dig den informationen? Var har du läst om dom här 

insatserna då från Kina bland annat? 

I: Ja, jag har läst på nätet, ja, och sen, sen har jag ju hört lite i radion också  

I och med denna fråga fyller Programledaren huvudsakligen två funktioner. Dels undersöker 

inlägget ifall det finns fog för uttalandet från Is sida. Det visar sig att det grundar sig i 

internet-läsning och radio-lyssning. I andra sammanhang kan frågan istället vara om I 

exempelvis jobbar inom området eller själv har upplevt det fenomen som lyfts, alltså vilka 

erfarenheter I själv har. Den andra funktionen som frågan ovan fyller är av mer 

innehållsmässigt slag. Det bidrar till den specifika diskussionen eftersom det handlar om 

huruvida media rapporterar om ländernas hjälp vid internationella kriser och det således kan 

bidra till samtalet att få reda på inom vilka kanaler det går att ta reda på mer. I denna 

diskussion är mediakanalerna således inte bara källor, utan även fakta i sig.  

Om det visar sig att I till synes inte är så trovärdig, exempelvis inte har någon egen 

erfarenhet utan bara levererar en åsikt, påverkar det inte bemötandet från Ps sida. Detta 

kan förklaras med att frågans funktion snarare är att lyssnaren ska få mer kunskap kring 

inringaren, och med det skaffa sig en egen uppfattning kring legitimiteten av dennes 

argument.  

I andra fall ställer P frågor för att inringaren behöver tydliggöra vad denne menar med sina 

uttalanden. Inte helt sällan sker detta när något som sägs går att uppfatta som någorlunda 

extremt. Utdraget nedan exemplifierar detta.  
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Tisdag 12:00, I har pratat om att religionsfrihet är ett måste, men att den inte 

heller alltid medför bra saker.  

I: Man bör, tycker jag, och göra såhär, här i Sverige och i flera länder är det 

förbjudet att aga barn, helt rätt. 

P: Mm 

I: Samma sak borde det va och hjärntvätta barn, och en form av hjärntvätt är 

att tutta i dom att ”så är det” när det gäller religion. Man kan upplysa dom att 

det finns religion möjligen, när dom själv börjar å.. det är ju olika med olika 

individer när de börjar tänka… 

P: Vad men… vad menar du med hjärntvätta barn? 

I: Ja hjärntvätt det är när man sätter i.. pumpar i barn någonting som inte är 

bevisat va, och då… naturligtvis kommer vi ut på lite öppet fält, där man inte 

vet vart det slutar, det förstår jag också. Men detta, detta det är hemskt alltså. 

Programledaren ger inringaren möjlighet att förklara sitt uttalande och med det förtydliga 

både i samtalet och för lyssnaren vad det är I pratar om. Att antyda att en hjärntvätt av barn 

försiggår inom Sverige är ovanligt och kan förmodligen lätt anses som provocerande, genom 

att se till så I förtydligar minskar risken för missförstånd både inom samtalet och den 

programövergripande diskussionen i stort. 

5.1.4 ”Försvaret är ju involverat i internationella insatser lite runt om i världen” – 

Att ställa frågor för att utveckla samtalet 

En av de mest innehållsmässigt relevanta uppgifterna som går att lokalisera i 

programledarens roll är att ställa frågor som får inringaren att föra diskussionen framåt, 

antingen djupare inom åsikten eller bredare kring frågan i stort. I utdraget nedan visas hur 

den förstnämnda typen av fråga kan se ut.  

Torsdag 08:58, Pratar om att Arla har för låg prissättning på sin mjölk, så att 

bönderna får för låg ersättning.  

I: Jag tror att svensken och konsumenterna dom är villiga att betala, det är inte 

det jag tror är felet utan det handlar om att det är Arla som måste gå in och 

höja mjölkpriset, det finns liksom bara det alternativet, det är liksom att 

butiken ska höja pris i affären eller, det är liksom inte rätt väg att gå. Det är ju 



34 
 

Arla som köper min produkt och det är dom som måste höja priset det finns 

liksom inga andra som kan göra något åt den här situationen som Sverige 

befinner sig i. 

P: Jag bara tänker att det hänger väl ihop om Arla ger dig en högre, ett högre 

pris så höjer dom ju säkert ute i butik också. 

I: Jo men alltså konsumenten säger att dom är villig å betala om dom vet att, 

att pengen går till bonden, till mig.  

P: Mm 

I: Men så länge Arla inte höjer sitt pris så är det ju liksom, ahh, vad är 

lösningen? Det finns och det är det jag liksom undrar så, varför är det inga 

organisationer typ regeringen, LRF Mjölk, eller varför går inte alla dom ihop och 

går på Arla? 

P: Va… hur se, hur ser du framåt då, utvecklingen för för Sveriges bönder om 

det fortsätter såhär? 

I: Ja det kommer, det blir bara dom här stora industrigårdarna kvar som har lån 

på 25 miljoner typ, som inte har något alternativ att sluta, tror jag. Alla dom 

här som jag, och, upp till hundra kor dom försvinner väl automatiskt. 

Efter att ha pratat om generella omständigheter i ämnet och förklarat problematik och 

samband ställer P en fråga som fördjupar resonemanget. En fråga om konsekvenserna till 

det I ser om ett problem leder till att inringaren pratar i nya banor och samtalet förs vidare 

samt utvecklas med det. Det tar reda på själva problematiken och får I att tala om kärnan i 

problemet, om det inte blir förändring kommer det inte finnas några småbönder kvar. 

Samtalet lyfts genom frågan till en mer utvecklad nivå. 

I nästkommande transkribering ges exempel på hur en breddning av ämnet kan skapas 

genom en fråga. 

Torsdag 05:30, I tycker att avveckling av försvaret skulle lösa problemet med 

oron mellan Sverige och Ryssland. 

I: Den där gamla rysskräcken, den… vi har ju inga ryssar, eller rysk minoritet 

eller majoritet i Sverige, som dom har i Ukraina. 

P: Nae, det har vi inte. 
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I: Och vad ska ryssarna hit och göra, vi har ju inte ens landgräns med dom, 

Finland och Norge har det men det har ju inte vi. Vi håller på med NATO 

samarbete väldigt nära ryska gränsen så det kanske är det. 

P: Ja det kan kanske provocera men jag tänker såhär om man, om man ser i lite 

vidare, vi använder ju, alltså... alltså försvaret är ju, är ju involverat i 

internationella insatser lite runt om i världen, du tycker inte vi ska hålla på med 

sådant heller då?  

I: Nae, då ska vi hellre ha hjälparbetare och som håller på som ungefär som 

läkare utan gränser och sånt. Det kostar alldeles för mycket och bidrar… Det är 

absolut den där alfa-hanne instinkten, vi krigar ju mot Norge och Danmark, har 

vi ju fört krig emot, skulle ju aldrig komma på tanken idag och göra det eller 

hur? 

Genom att bredda vad frågan tar upp, och inte enbart fastna i resonemang kring det 

osannolika i ett krig mellan Sverige och Ryssland, får programledaren inringaren att resonera 

bredare i frågan och argumentera för sin sak. Inlägget problematiserar Is förslag och breddar 

perspektivet för diskussionen i stort. Det påminner lyssnare och inringare om att försvaret 

fyller flera funktioner, vilket även I lyckas fånga upp och föra ett argument kring hur det 

skulle gå att lösa på andra vis. Samtalet lyfts även i detta exempel till en mer utvecklad nivå, 

tack vare att denna fråga med mål att utveckla samtalet ställs luftas fler aspekter av ämnet 

än vad som annars skulle ha varit fallet.  

5.1.5 ”Om vi håller oss till det här med religion” – Hålla inringaren till ämnet 

I vissa samtal flyter inringaren bort ifrån det ämne som de ringt in för att prata om. I dessa 

situationer fyller programledaren funktionen att föra dem tillbaka mot det ursprungliga 

området. Ett tydligt exempel på detta går att se nedan.  

Tisdag 13:06, I har pratat om att religionsfrihet är ett måste, men att den inte 

heller alltid medför bra saker. 

P: Hur ska man bemöta då, extrema uttryck? 

I: Hur man ska bemöta det, för det första så borde det inte vara tillåtet att 

blanda ihop politik med religion ju, det är två skilda saker egentligen. 

P: Ae, är de det? 
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I: Ja visst är det det, dä bör de ju va ju. Hur man ska skilja det åt det vet inte jag 

men där finns ju dom som, som är… har mycket mer i hjärnan än jag, men men 

jag menar om man uttrycker saker och ting enkelt så förstår alla människor det. 

Och dom som kan prata fort och mycket det… till sist vet man varken ut eller in 

va.  

P: Nae 

I: Men jag menar människan har ju, vi har ju problem ock med dom miljö… 

energiproblem och sen nu på det här med ebola som sprider, sprider ut sig va. 

P:Mm, men om vi håller oss till det här med religion då, va, va va menar du 

behöver, vad behöver göras? 

När I glidit bort från ämnet återför P samtalet till det grund-resonemang som inringaren från 

början tog upp. Det medför att samtalet följer den ram som finns inom Ring P1 gällande att 

varje inringare ska ta upp ett specifikt ämne eller åsikt. Det medför att strukturen blir 

konsekvent och lyssnaren på ett enklare sätt kan följa med genom samtal. Skulle varje 

person som ringer in kunna avvika fritt från ämnet riskerar programmet att bli spretigt och 

svårt att hänga med i. Eftersom avsnitten inte heller har övergripande teman kan detta 

anses än viktigare för just tydligheten. I presenterar ett ämne som denne vill prata om, och 

avviker sedan inte ifrån det i någon större utsträckning. Eftersom denna överenskommelse 

finns mellan deltagarna, där I är införstådd i vad som förväntas av den, blir detta sällan ett 

problem och ofta sker återföringen både tidigare och mindre tydligt/uttalat än i utdraget 

ovan.  

5.1.6 ”Det finns ko-raser utan horn” – Att ge kontext till lyssnaren 

Om programledaren uppmärksammar att det inringaren berättar om inte fått någon kontext, 

eller på annat vis misstänker att det som pratas om kan vara svårt för lyssnaren att sätta i ett 

sammanhang kan denne göra uttalanden eller ställa frågor som ska hjälpa till med att 

förtydliga samtalet. I samtalet nedan använder P den förstnämnda metoden för att skapa en 

kontext för Is uttalande.  

Tisdag 20:15, samtalets första halvminut visas nedan 

P: Jag tror att vi ska prata om något helt annat nu, eller hur [Ls namn], hej! 

I: Ja, hejhej! 
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P: Hej, vad ville du prata om? 

I: Jo jag ville lite mer… framför allt information om kossor, jag har hållit på med 

kossor i 25 år och det är så att det finns ko-raser utan horn. 

P: Okej, du menar… du har hört det här på nyheterna om att låta hornen vara 

kvar på kor helt enkelt. 

I: Ja, precis ja.  

Eftersom inringaren på direkten berättar kärnan i sin anledning att ringa in, att det finns ko-

raser som naturligt saknar horn, utan att ge en kontext till vad som gör inlägget relevant 

(diskussionen om huruvida avhorning ska vara lagligt eller inte på ekologiskt uppfödda djur) 

blir uttalandet mycket oförståeligt för lyssnaren. Programledaren upptäcker genast att I inte 

har givit någon kontext, och att uttalandet ”det finns ko-raser utan horn” kan upplevas 

väldigt förvirrande om det inte sätts i sammanhang. Därför bryter P in med ett snabbt 

uttalande för att klargöra i vilken aktuell diskussion detta samtal tillhör.  

Programledaren kan som tidigare nämnts även uppnå detta genom att ställa frågor. Detta 

sker ofta kring områden som inte är allmänt kända. I dessa samtal får I svara på frågor som 

ofta är av utredande slag, vilka ska förklarar omständigheter och ge lyssnaren insikt samt 

förståelse kring det problemområde som samtalet behandlar. 

Eftersom Ring P1 är ett mycket spretigt program av natur, inringaren kan ta upp praktiskt 

taget vad som helst är denna funktion programledarrollen fyller av stor vikt. Det ser till att 

samtalen blir förståeliga och inte enbart relevanta för dem som redan är insatta i 

problematiken som lyfts. P ser till så att lyssnaren förstår, vilket kan gör denna uppgift till en 

av Ps viktigaste uppgifter.  

 

5.2 Programledarens roll i Karlavagnen 

5.2.1 ”Jag har en dotter som är 8 år” - Delge egna erfarenheter och tankar 

En del av programledarens roll i Karlavagnen är att delge egna erfarenheter inom ämnet och 

lyfta egna tankar och funderingar kring problematiker och situationer som de anser vara 

viktiga nog i relation till det specifika ämne den dagens avsnitt behandlar. Ofta genomför 

programledaren detta mellan samtal och i inledningen av programmet. Vid somliga tillfällen 
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tas dock dess upp inom själva samtalet med inringaren, när en anekdot, tanke eller åsikt som 

passar in i situationen finns. Ett exempel på en sådan monolog återfinns i utdraget nedan.  

Tisdag 48:12, inringaren pratar om sorgen när ryttare blir av med sina hästar.  

P: Jag har en dotter som är 8 år, och rider en gång i veckan på en ridskola, och 

senast jag var där i lördags så kom vi helt oplanerat in på just detta, när Ellen 

då som hon heter och nån av dom andra tjejerna i den här småtjej-gruppen då, 

började prata om dom olika hästarna i stallet, det är en ganska stor ridskola 

och dom kan ju namnet förbluffande många olika häst och vet hur dom ser ut 

och vad dom har för egenheter och vilken som är argast och sådär. Och så var 

det nån då, jag tror… här är det ju viktigt att säga rätt namn, men jag tror det 

var hästen Lajka som dom inte kunde hitta då ”var är Lajka, hon stog ju där 

borta vid duschen tidigare, nu äre ju en annan häst, det är ju Bonny som står i 

den spiltan” eller vad den hästen hette. Och då var det ju då nån som jobbade 

där på ridskolan som sa att ”nae nu… då hade Lajka då haft ont i ett ben och 

då… så hon finns inte mer.” uhu? Stod dom då med öppnade munnar alla dom 

här fyra åttaåriga, nioåriga tjejerna… ”finns inte mer?” [P fortsätter berätta om 

hur den anställda på ridskolan berättade på ett bra sätt om hur hästen mår 

bättre av att bli borttagen] 

Programledaren berättar utförligt en anekdot som berör och är relevant i det sammanhang 

vilket inringaren velat prata om. Detta specifika exempel är ganska långt i jämförelse med 

många andra erfarenheter P delar med sig av. Funktionen inslag av typen ovan fyller ligger i 

linje med den kategori av program Karlavagnen utger sig för att vara. De vill ha en 

samtalsliknande situation mellan programledare och inringare, vilket i viss mån kräver av 

programledaren att inte enbart ställa frågor utan även själv bidra till innehållet av 

konversationen. Inom programmets ram tillåts programledaren ha egna utsvävningar, så 

länge de hålls inom rimliga gränser. Det finns dock, är viktigt att understryka, en stark 

snedfördelning kring just detta. Det är inte på något vis en jämn balans då det kommer till 

antal inlägg, och eftersom Ps bidrag präglas av att vara förhållandevis korta består 

huvudbulken inom varje samtal av vad inringaren har att berätta. 
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Det exempel som lyfts ovan är en berättelse som passar i den vinkel av programavsnittets 

tema (”Ett lag i sorg”, vilket tog upp inringarnas tankar och känslor kring när idrottsprofiler 

dör) som inringaren valt att ta upp. Den fyller således funktionen genom att enbart vara en 

berättelse och på så vis bidra med Ps egna upplevelser. Det här är dock inte den enda typen 

av egna inlägg som förekommer genom programmet. Rollegenskapen att bidra med egna 

inlägg har dock potentialen att passa in på fler sätt i samtalet. Nästkommande utdrag lyfter 

en annan typ av inlägg från programledarens sida. I detta fall är det istället en fundering 

denne fått i relation till vad inringaren tagit upp.  

Torsdag 09:11, Samtalet handlar om hur det är att ha en relation till sina före 

detta partners. 

I: Fast det tror jag ju ändå är man öppen och förklarar och… och säger att man 

känner på ett visst sätt då tror jag nog det mesta funkar. 

P: Mm 

I: Man måste nästan ha den relationen till barnen hela tiden att, att inte göra 

det nått krångligt och inte göra det nått märkvärdigt. Utan bara försöka att 

”såhär är det” och… aa. 

P: Sen är det väl också en tillgång o ha en kompis som känner en väl från jag 

menar även om ens förhållande tagit slut så äre ju en människa som, som… 

som man har stått nära. Det är ju en tillgång i livet, eller hur? 

I: Ja visst är det det. Och just det här o samarbeta kring barnen om det... om det 

är nått speciellt.  

I detta fall mynnar programledarens inlägg ut i en frågeställning riktad emot inringaren.  

Den skillnad som uppstår dessa båda exempel emellan, utöver att den ena är en anekdot och 

den andre är en tanke, är att de för samtalet vidare på olika sätt. Båda två är egna inlägg från 

programledaren, men den första förändrar relationen mellan programledare och inringaren, 

jämställer dem i viss mån och skapar en mer samtalsliknande situation. I det andra utdraget 

bibehålls däremot rollförhållandet mellan de båda parterna och den mer intervjuliknande 

situationen fortsätter. 
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5.2.2 ”vad är din känsla då” - Leta efter personliga tankar & känslor 

En central del i Karlavagnen är som tidigare framgått inringarens personliga tankar och 

känslor kring det ämne som behandlas. En av programledarens viktigaste uppgifter utgörs 

således av att få fram just dessa aspekter inom samtalet. Det finns dock, som hos de flesta 

frågekategorier som stötts på genom denna undersökning, flera olika sätt genom vilka detta 

kan ta sig uttryck. De varianter som återfunnits lyfts upp och förklaras nedan. 

I det första utdraget eftersöks en hypotes från inringarens sida, P frågar efter vad denne 

tänker sig åsamkar fenomenet som samtalet handlar om.  

Måndag 1:17:34, Inringaren anser att tv-kockar inte lever upp till hygienisk 

standard inom matlagning. 

I: Och är det så man inte använder bestick då tar man på sig en handske, en 

liten gummihandske eller plasthandske när man sysslar med mat, det ser man 

ju inte. 

P: Och vad tror du är orsaken till att man inte, att man inte håller dom här 

hygieniska reglerna? 

I: Därför att det ska vara snyggt och populistiskt, det ska va… blivit så 

vansinnigt populärt o liksom hålla på o smaka o joxa! 

Genom frågan som ställs uppmanar P inringaren till att förmedla sin tankar kring situationen 

i ett lite djupare perspektiv. Det har redan tydligt framgått att I har ett ogillande gentemot 

den typ av aktivitet som försiggår inom televiserad matlagning, därav gräver P istället 

djupare i varför hon tror att situationen är som den är.  

Vidare kan även vilken typ av samtal inringaren valt att föra spela in då det kommer till vilka 

frågor som ställs inom denna kategori. I det här fallet framför I en åsikt, vilket medför denna 

specifika typ av fråga som ämnar uppmärksamma just dennes tankar kring fenomenet. I 

andra fall, där inringaren istället deltar i programmet för att berätta om något denne varit 

med om, formuleras en annan typ av fråga om hur personen upplever en situation ur ett 

mer känslomässigt perspektiv.  

Onsdag 19:40, Inringaren har donerat organ till en vän. 

P: Nu när du ser din kompis och hon mår bra o sådära, är du liksom, vad är din 
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känsla då eller din tanke? 

I: Aa det är ju fantastiskt. Det är ju av egoistiska skäl som jag donerar min njure 

till henne, jag vill ju ha kvar henne här.  

P vill i detta samtal få reda på mer djupgående emotioner och tankar, låta henne förtydliga 

hur det är att befinna sig i den relativt ovanliga situation som beskrivits.  Svaret är dock 

ganska sparsamt när det kommer till känslor och inringaren går istället vidare till att prata 

om varför hon valt att donera. Fastän detta utdrag är ett tydligt exempel på vilken typ av 

fråga som är central för programledaren inom denna kategori, är det innehållsmässigt inte 

optimalt. Detta sker dock i somliga fall, och inte helt sällan fångar programledaren snabbt 

upp detta och nöjer sig inte, utan gräver helt enkelt djupare. Så är fallet i exemplet nedan.  

Onsdag 06:15, Inringaren har fått organ donerade till sig. 

I: Ja, alltså jag fick ju, jag fick ju gå på dialys och vänta på, vänta på en till chans 

om man säger, och det… Jag behövde inte vänta jättelänge utan det gick sex 

månader så… så blev jag kallad igen då om man säger. 

P: Mm 

I: Men då var man ju självklart nervös att ”gud hur går det den här gången” o… 

aa, man blir ju lite asså blandade känslor om en säger, man blir glad man blir 

samtidigt väldigt rädd och osäker o… man, man vet inte hur det blir efter heller 

så sen. 

P: Nä, liksom hur… aa, nu förklarar du lite av hur du tänker men om du skulle 

utveckla det. 

I: När man går och väntar så? 

P: Mm. 

I: Det… alltså egentligen så… tänkte jag ”nae, det där händer inte än, det tar 

lång tid, det tar jättelång tid innan jag får mina organ”  

Programledaren vill veta än mer om de känslomässiga upplevelserna och drar sig därför inte 

inför att be inringaren specificera än mer hur denne upplevt, i det här fallet, hur det var att 

vänta på att få besked om donationsmöjlighet. Fastän hon förklarar vilka känslor det är som 

präglar väntan vill P veta mer djupgående hur upplevelsen är. Hon ber därför I förklara 

ytterligare vad hon kände under den tiden, vilket resulterar i att exempel på konkreta tankar 
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som cirkulerade i inringarens huvud ges. Programledaren lyckas således tack vare sin fråga 

utröna mer om hur det var för I i den givna situationen, och få en mer ordrik beskrivning.  

Det är även relevant att här notera den förväntan som finns på inringaren inom samtalet. De 

som ringer in till Karlavagnen måste vara beredda på att dela med sig av mycket privata 

tankar och känslor, och det ligger i programledarens roll att kunna ställa frågor för att gräva 

djupare i sådant som annars kan tänkas anses relativt privat. Mer om detta senare. 

5.2.3 ”hur länge var ni isolerade?” - Utreda situationer inringaren varit/är med om 

Tillsammans med föregående kategori är denna den vanligast förekommande typen av fråga 

som förekommer inom Karlavagnen. I denna kategori eftersträvas dock ett mer objektivt 

präglat berättande kring situationer och skeenden som inringaren varit med om eller för 

tillfället befinner sig i, snarare än den subjektiva upplevelsen ovan. De ämnar utreda hur 

något gått till, snarare än hur det upplevts. Det kan både handla om personliga berättelser 

inringaren varit med om, men även generella saker I känner till och därmed får berätta om, 

förklara och utveckla. 

Måndag 1:18:03, Inringaren anser att tv-kockar inte lever upp till hygienisk 

standard inom matlagning. 

P: Men du har aldrig vart med om nånting då, att drabbas av salmonella eller 

nått såntdär, jag tänker det där med kyckling har jag varit lite orolig för… 

I: Jo, jag har varit med en gång. 

P: Vad hände då? 

I: Det blev salmonella, ja vi blev ju isolerade ett tag. Men det är många år sen 

det där. 

P: Men fick du salmonella alltså? 

I: Nae, jag fick inte. 

P: Utan vad hände? 

I: Vi blev isolerade ett tag i alla fall… 

P: Vilka, på restaurangen eller? 

I: Aa, men jag vill inte säga var och såvidare… 

P: Nae, jag förstår, men hur länge, hur länge var ni isolerade? 

I: Två… två veckor var det nog. Aa.  
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P: Och vad händer när man blir isolerad? 

I: Ja, då kan man inte arbeta till exempel. Man får inte arbeta då. 

P: Är det hälsovårdsmyndigheterna som kommer och så upptäcker dom att… 

Det framgår här tydligt att programledaren ställer frågor för att reda ut ett skeende. P vill att 

I ska beskriva hur isoleringen gick till och vilka omständigheter som uppstår i den 

situationen. Det handlar alltså snarare om en rapportering av vad som hände, snarare än hur 

det upplevdes. Det utreder kortfattat vad en person som hamnar i den situationen är med 

om. Det bidrar med en förklaring för lyssnaren, så att de ska förstå i större utsträckning vad 

det är som samtalet handlar om, och vad för typ av erfarenhet inringaren pratar ifrån. I 

nästkommande utdrag ses detta än tydligare, då programledaren tar reda på vilka faktiska 

konsekvenser en viss känsla får i inringarens tillvaro, hur denne i praktiken påverkas och 

lever sitt liv med de tankar om bakteriefobi som innan beskrivits.  

Måndag 41:40, Inringaren pratar om sin bakterieskräck i offentliga utrymmen.  

P: Så du äter inge gratisgodis och ingen gratismat i butikerna, vilka mer ställen 

undviker du? 

I: Vad sa du? 

P: Vilka… finns det några andra ställen du undviker? 

I: Ähm… Jag undvi.. jag gillar o gå o bada och sådär, men jag kan inte undvika 

badhus men jag måste ha med mig tofflor, alltid.  

P: Haha, okej… 

I: Alltså, jag vill inte nudda golvet, jag vill inte komma i kontakt med golvet. 

Vidare är detta även ett exempel på hur denna kategori inom programledarrollens uppgifter 

inte enbart behandlar sådant som redan skett och händelser från förr, utan även reder ut 

hur inringarens verklighet ter sig, sett lite mer utifrån, då samtalet äger rum. Det finns alltså 

två typer av situationer som denna kategori vänder sig till, historier från för respektive när 

samtalet cirkulerar kring något mer beläget i nutid.  

Genom den fråga som lyfts i det andra exemplet får lyssnaren en klarare bild av inringarens 

verklighet, och således hur den påverkas och lever sitt vardagliga liv under påverkan av det I 

ringt in för att prata om. Programledaren konkretiserar situationen och ger en klarare bild 

över sammanhanget till hela samtalets kärna.  
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Dessa typer av frågor kan simultant även fylla ännu en funktion, nämligen att reda ut hur 

situationer som gemene människa inte känner till så väl ser ut. Det är inte så säkert att 

majoriteten av lyssnarna vet exakt hur en isolering vid salmonella-smitta genomförs vilket 

medför att det kan vara relevant för programmets tydlighet att detta förtydligas. Nedan tas 

detta upp mer, men det är viktigt att redan här understryka den symbios dessa olika kapitel 

verkar under, och att programledarrollen med det är komplex. 

5.2.4 ”Kan dom bli sjuka av det här? Berätta kopplingen så jag förstår” - Förtydliga 

samtalsämne samt vad inringaren menar 

I vissa samtal uppstår oklarheter där det av olika anledningar kan vara svårt för lyssnaren att 

förstå vad samtalet handlar om. Det är då programledarens uppgift att uppfatta de 

otydligheter som uppstått och med hjälp av olika metoder, vanligtvis frågor, reda ut 

situationen och se till så att samtalet är förståeligt. 

I det första utdraget nedan är inringarens monolog otydligt kopplad till programmets 

huvudtema för kvällen, ”Ebolaskräck och förkylningssmitta”. P utreder detta med hjälp av en 

fråga.  

Måndag 1:16:03, Inringaren anser att tv-kockar inte lever upp till hygienisk 

standard inom matlagning. 

I: Jag har ju arbetat med restaurang hela livet, framför allt på restaurang-skola, 

man använder ju mössa när man sysslar med mat, framför allt när man ska 

syssla med mat till nån annan, det är en sak. Och sen, när man lägger upp 

maten på faten och tallrikarna, på brämen lägger man ju aldrig nånting så att 

det hänger utanför, maten hänger utanför. Och sen när man lägger, öhh, 

lämnar över maten för nån ska smaka, ja vad får dom? Jo en tallrik om dom är 

flera stycken, och så en varsin sked. Det är ju bara populistiskt det är ju inte alls 

fint på nått sätt. Varför inte lämna en, en vad heter det, en assiett åtminstone 

med en sked till varje person, och dom till och med kanske behöver en liten 

servett och torka munnen, men jag har aldrig sett att nån har fått en servett 

över huvud taget till å torka sig med. 

P: Men nånting som jag inte riktigt förstår det är kopplingen mellan… alltså, blir 

det något farligt… Kan dom bli sjuka av det här? Berätta kopplingen så jag 
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förstår.  

I: Man kan ju sprida smitta genom att använda händerna och plocka…  

Programledaren förklarar explicit att denne inte ser kopplingen och uppmärksammar genom 

detta inringaren om att denne inte kommit fram till någon poäng som går att föra samman 

med ämnet.  Via frågan som avslutar Ps inlägg leds I mot att nå fram till vad denne vill ha 

sagt i sammanhanget. Lyssnaren likväl som programledaren får då klart för sig vad 

problematiken ligger igenom den konkreta förklaring som görs av inringaren då. 

Programledarens inlägg har fyllt sin funktion och klargjort samtalets grundtes.  

I andra sammanhang är det inte otydlighet i budskap och sammanhang som är det vilket 

behöver förtydligas, utan snarare att programledaren behöver klargöra vad något inringaren 

pratar om faktiskt är.  

Tisdag 12:36, utdraget äger rum i samtalets uppstart, när inringaren ska 

berätta varför denne ringt in till programmet.  

I: Du vet det kördes Hedemora TT, på 50-talet här i södra Dalarna.  

P: Vad är, vad är det för nått?  

I: Ja, roadracing TT lopp alltså. 

P: Aa 

I: Och där kördes ju motorcyklar runt stadsberget ungefär 5 kilometer längd på 

sträckan… [fortsätter sedan berätta om loppet] 

För att lyssnaren ska förstå vad inringaren pratar om är det relevant att veta vad för något 

det var som kördes i södra Dalarna på 50-talet. Programledaren förstår att det inte tillhör 

allmänt vetande att ha koll på detta, och ber således om en förklaring kring detta, vilket är 

vad samtalet kommer cirkulera kring. Situationer som dessa uppstår tack vare att personer 

som ringer in inte tänker på att personer som lyssnar inte nödvändigtvis har samma 

kunskaps- och referensramar som de själva. De kan ta för givet att en sak som är självklar 

kunskap för dem, även är det för andra.  

I detta andra exempel är det som klargörs i grund och botten inte ett resonemang, som i 

samtalet om ohygieniskt förfarande i mat-tv-program, utan istället en faktisk händelse. 

Programledaren ser till så att inringaren ger en förklaring kring vad något faktiskt är. Det 
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finns många olika saker i ett samtal till Karlavagnen som kan vara otydliga. Programledaren 

måste således hela tiden vara observant på om något kan vara svårförstått för lyssnaren, och 

om så är fallet se till att hantera situationen på bästa möjliga sätt. Detta innebär att de får 

ställa olika typer av frågor för att styra inringaren till att förtydliga, ge kontext och helt enkelt 

se till så att det de vill ha sagt blir förståeligt för lyssnaren. Detta är av största vikt för att 

samtalet ska kunna drivas framåt och bidra till programmet. Det handlar inte minst om att 

lyssnaren inte ska behöva ha en mängd förkunskaper, utan genom samtalet förstå vad det 

hela handlar om. 

5.2.5 ”hur snabbt behöver du få ett nytt hjärta nu?” - Avslutande frågor 

Genom Karlavagnen går det att i många samtal se en avslutande fråga ställd av 

programledaren. Karaktären på fråga varierar men funktionen de fyller i själva interaktionen 

skulle kunna tolkas som samma. Genom att lyfta frågor som är avrundande och ”avslutande” 

kan programledaren hinta om att slutet på interaktionen närmar sig. Om inringaren förstår 

detta blir avslutet inte lika abrupt som om P enbart bryter in och tackar för att I ringt. Istället 

rundas samtalet mjukt av tack vare dessa frågor. Det blir således ett mer ”gemensamt 

avslut” parterna emellan, snarare än det brutna och abrupta som annars präglar samtal med 

allmänheten inom radio. De ger vidare även möjligheten att lyfta spörsmål som inte passat 

in tidigare, men ändå är relevanta och intressanta i sammanhanget.  

Samtliga utdrag nedan äger rum kort innan samtalet avslutas, det första behandlar en 

övergripande frågeställning som är genomgående i det specifika avsnittet. 

Onsdag 09:58, inringaren har fått organ donerade till sig och har berättat om 

det. 

P: Men du, vi har ju ställt frågan ikväll om det är självklart att donera organ, 

vad skulle du själv svara på den? 

I: Absolut!  

Inringaren svarar på ett mer konkret sätt på den fråga som ställs, i jämförelse med det 

flytande samtal som ägt rum tidigare och präglar stora partier av Karlavagnens interaktioner. 

Programledaren lyckas således få fram ett direkt och tydligt svar kring en för kvällen mycket 

relevant fråga. Den hintar även på ett tydligt sätt om att det de pratat om tidigare är 
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avklarat, och att slutet på interaktionen nalkas. I nästa utdrag är frågan av ett annat, för 

samtalet mer specifikt, slag.  

Onsdag 1:32:03, inringaren behöver få ett hjärta donerat till sig för att överleva 

P: Hur snabbt liksom, vet du det, hur snabbt behöver du få ett nytt hjärta nu? 

I: Ja, det vet jag väl inte så, men läkaren hon ville väl skynda på de nu då 

iallafall, hon sa ju att det blir ju inge bättre, och det blir det ju inte.  

Efter att genom hela samtalet pratat om situationen inringaren befinner sig i är detta en 

relevant fråga att ställa, men som det tidigare inte funnit tillfälle att göra. Den avslutande 

frågan kan, som i detta fall, även utgöras av just den sortens funderingar. En möjlighet för 

programledaren att ta reda på information som är mycket relevant men inte nödvändigtvis 

driver pratet dem emellan vidare, det leder på ett effektivt sätt inringaren till att göra ett 

sista uttalande, och bidra med avslutande fakta som ger lyssnaren förståelse kring det 

eventuellt akuta i inringarens situation. Den information som gets tidigare genom samtalet 

förstärker även vikten i den fråga som ställs, eftersom lyssnaren vet hur allvarlig situationen 

är får den här frågan mycket tyngd. Den gör sig således väldigt bra mot slutet av samtalet, 

istället för att bli lyft tidigt. 

En tredje typ av avslutande fråga tar plats nedan. Vid detta tillfälle ber programledaren om 

att få ett uttalande grundat i inringarens egna tankar som kan tänkas vara till hjälp för 

lyssnarna. 

Torsdag 21:05,inringaren har idag god kontakt med sin före detta partner. 

P: Du [inringarens namn] har du nått, det här blir ju lite… du behöver inte känna 

något ansvar så, men om du har något sånt här, vad ska man säga, råd sådär 

från hjärtat, hur man ska hitta så att säga, hitta en bra, en bra umgängesform 

med sitt ex? 

I: Man måste vara ganska förlåtande och öppensinnig… [pratar kort vidare om 

det] 

Det syns här tydligt att de avslutande frågorna kan ta sig många former. I detta fall handlar 

det snarare om en förfrågan gentemot inringaren om att denne ska dela med sig av tips 

kring tillvaron. Detta i kontrast mot tidigare fall där frågornas svar har letat efter uttalanden 
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kring inringare och situation. Återigen är det även en tydlig avrundning av samtalet, där 

samtliga inblandade förstår att interaktionen snart kommer avslutas. 
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6. Analys  

I detta kapitel kommer en mer djupgående analys av vad som återfanns i resultatet att 

genomföras. Jämförelser mellan de olika programmen kommer även introduceras inom 

relevanta områden av undersökningen. Information som funnits genom studien kommer 

även i viss mån kopplas samman med den tidigare forskning och teori som lyfts i tidigare 

avsnitt. Detta kapitel ämnar lägga grund för den avslutande diskussionen, där 

kunskapsbildningen genom studien relateras till syfte och omvärlden i stort. 

6.1 Programledarens roll i Ring P1 

I den första av programledarrollens uppgifter som lyfts i resultatdelen, vilken behandlar 

uppgiften att kondensera, sammanfatta och förtydliga vad inringaren vill ha sagt i sitt samtal 

Kommer denna analys ta sin början. En följd som nämns där, av vilken en viss fördjupning 

kommer genomföras nedan, är att kärnan i vad personen vill komma fram till nås snabbare 

än om denne på egen hand skulle försöka nå fram dit. Ha dock i åtanke att detta är en 

generalisering, och att inringarna i praktiken skiljer mycket från varandra och i vissa fall inte 

behöver något som helst bistående från programledarens sida. I andra samtal, behövs dock 

Ps inlägg i stor utsträckning och de blir ett viktigt inslag i kommunikationen.  

En del av programledarrollens uppgifter är med detta att genom sina förklarande 

uttalanden, även komprimera tidsrymden krävs för samtalet att nå fram till någon form av 

slutpunkt. Detta kapar ned sträckan vilken behövs för att lyssnaren (och i somliga fall även 

inringaren, när denne själv inte är helt klar över sina åsikter) ska förstå vad samtalet handlar 

om och vilka åsikter samt värderingar som inringaren står för. Det driver alltså samtalet 

framåt i ett snabbare tempo och når genom detta fram till ett mer tydligt resonemang likväl 

som lämnar mer tid över att diskutera kring den verkliga poängen med samtalet. 

Ring P1 är vidare även ett program som handlar inom en relativt snäv tidsram. Varje samtal 

är enbart cirka fyra minuter långt och den tid samtliga inringare har på sig är därför 

begränsad. Denna komprimering av tiden det tar att förklara och redogöra för vad allt 

handlar om är därför av mycket stor vikt för att samtalen ska nå någonstans alls i den 

diskussion som eftersträvas. Vad som möjliggör detta är en skillnad i egenskaper samt vana, 

inringare och programledare emellan. De som arbetar på Ring P1 med att prata med dessa 

allmänhetens människor under programmen är mediemedvetna och sitter på en förståelse 
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kring hur ett ämne kan förmedlas med stor tydlighet, den begränsade tiden till trotts. De har 

en erfarenhet och kunskap kring hur radio fungerar och vad som gör att lyssnarna till 

programmet förstår, något som inringaren i egenskap av privatperson och (eventuellt) ej på 

något vis medietränad inte förväntas behärska. Det tycks som att de rent mentalt kan ta ett 

steg bort från samtalet för att lyssna som med en utomståendes öron. Märker de tack vare 

denna förståelse att det finns otydlighet i samtalet och att något är oklart, eller att saker tar 

för lång tid, kan de gå in och hjälpa inringaren i dennes uppgift att redogöra för ämne och 

åsikt.  

Programledaren gör en viktig insats för programmets ramar genom att förmedla den andre 

partens tankar på ett tydligt vis, lyfta in nya vinklar på ämnet genom att föra diskussion kring 

kärnan i samtalet, samtidigt som tiden för varje enskild interaktion hålls nere. Det är med 

andra ord en uppgift som fyller flera olika funktioner inom programmets ramar.  

En snarlik funktion, men som dock lyfter en något annan aspekt av vad som kan lämna 

lyssnaren oförstående är det som tas upp sist i delen om Programledarens roll i Ring P1, 

nämligen att ge kontext till vad inringaren pratar om. I dessa fall äger det rum ett nästan 

omvänt mönster jämfört med vad som beskrivits ovan. Istället för att inringaren har svårt att 

komma till sin poäng, kan det istället vara så att denne för snabbt landar i sin anledning att 

ringa till programmet. Det kan i dessa fall, göras tankeskutt som inte lyssnaren har möjlighet 

att hänga med på, eftersom de är just tankeskutt och således äger rum i inringarens huvud.  

Ett gott exempel på detta är det som lyfts i resultatkapitlet kring denna fråga, där inringaren 

på en gång lyfter fram sin slutpoäng, ”det finns ko-raser utan horn”. Utan någon kontext 

eller förförståelse är detta minst sagt ett förvirrande uttalande. Programledaren 

uppmärksammar kommunikationsbristen mycket kvickt och lyfter in den förförståelse och 

kontext som behövs för att uttalandet ska bli möjligt att tolka. Så länge programledaren själv 

förstår och hänger med i det som lyfts in i samtalet kan denne genom sina inlägg och frågor 

klargöra vad det hela handlar om. Likt i situationerna ovan är det programledarens vana och 

skicklighet inom radio som gör att de på ett snyggt och effektivt sätt kan bistå inringaren, 

och förtydliga samtalet för lyssnaren.  

Båda dessa aspekter av programledaren lyfter hur viktigt det är att denne är kunnig kring 

media och har en förståelse kring hur kommunikation inom radio genomförs. Detta blir 
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således måhända ett krav på personen som axlar rollen, en egenskap som inte behandlas 

som en enskild aspekt av rollen i resultatdelen, utan snarare går att se genom dem alla. 

Detta är måhända en av de absolut viktigaste karaktärsdragen som personer i rollen besitter. 

Det är nödvändigt för att de olika verktygen och uppgifter programledaren har ska kunna 

genomföras över huvud taget. 

För att nu gå vidare inom analysen av programledarrollen inom Ring P1 är det möjligt att 

urskilja en genomgående tendens i beteendet hos denne. Genom programmen håller sig 

programledaren neutral till de ämnen som lyfts upp av inringarna. Denna opartiskhet kan 

tänkas fylla i vilket fall två huvudsakliga funktioner.  

Genom att inte ge en egen åsikt kring ämnet verbalt, och i stor utsträckning inte heller 

avslöja den på annat vis, påverkar inte programledaren på vilket sätt lyssnaren kommer tolka 

det som sägs i interaktionen. De ges således möjligheten att bilda sig en egen värdering och 

åsikt kring det inringaren säger. Ett förhållningssätt av det här slaget medför även att 

personerna som ringer in får samma chans att höras och vädra sitt ämne oavsett vilket det 

är. Det ger en balans i programmet och varje samtal styrs inte efter programledarens åsikter, 

eftersom dessa inte är centrala. Det är, precis som programmet menar, inringaren och deras 

ämne som står i fokus. 

Den andra funktionen är av mer fördel för Sveriges Radio i allmänhet, och programledaren i 

synnerhet. Genom att inte markera ett eget ställningstagande i frågorna kan de hålla sig 

själva opartiska i faktiska diskussionen. De är enbart en frågande part, och i kontroversiella 

ämnen går det således inte att sätta in dem i något fack tack vare detta. Detta innebär att de 

inte kan kopplas samman eller blandas ihop med åsikter som kan ha negativa konsekvenser, 

eller anses som extrema av allmänheten. Detta är som sagt även viktigt för Sveriges Radio 

som organisation, eftersom de måste verka efter lagen om opartiskhet (vilken går att läsa 

om i kapitlet om public service-uppdraget) är det centralt att programledare inom 

organisationen inte missrepresenterar någon part eller själv tar ställning i somliga frågor. De 

håller med andra ord ryggen fri genom detta förfarande. 

Att programledaren uppvisar opartiskhet i Ring P1 är alltså av stor vikt både i programmets 

relation till lyssnaren, likväl som för Sveriges radio i större perspektiv. Vad som till synes kan 

verka som ett ganska oskyldigt beteendemönster blir således av mycket stor vikt. Faktum är 
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dock att de inte alltid lyckas. Fastän programledaren i stor utsträckning är neutrala händer 

det att de i vissa ämnen, även om det inte är direkt uttalat, tar ställning. Det hörs ibland på 

programledarens röst och märks i de mycket kritiska frågor som ställs, eller deras väldigt 

positiva inställning gentemot något, att de har en viss åsikt i specifika frågor. Det kan tänkas 

att detta förekommer när ämnet som diskuteras är något som ligger programledaren varmt 

om hjärtat även privat. De lyckas således inte alltid i uppdraget att förmedla en oberoende 

röst. 

Ur Sveriges Radios perspektiv, och med det lagen om opartiskhet, är detta dock inte 

nödvändigtvis ett problem. Det beror på vilket ämne som diskuteras om det går emot 

företagets förhållningssätt eller inte. I somliga ämnen har nämligen SR en uttalad åsikt som 

programledarna ska representera. Exempelvis ska de representera mångfalden och vara 

emot främlingsfientlighet. Detta innebär att ifall en inringare lyfter åsikter som går emot 

detta, är det programledarens fulla rätt (och eventuellt till och med skyldighet) att 

argumentera för en annan åsikt. 

 Som nämnts tidigare är den uppdelning av programledarens funktioner som genomförts i 

kapitlet ovan enbart en förenkling av verkligheten, ämnat att på ett tydligt sätt kategorisera 

och belysa relevanta aspekter av rollen. I praktiken tycks rollen vara mycket mer flytande 

inom interaktionerna, och somliga kategorier går hand i hand, samt kan vara tillsynes svåra 

att skilja från varandra (exempelvis är kondensera, förklara & sammanfatta snarlikt med 

uppgiften att ge kontext till lyssnaren, eller att samma fråga både kan problematisera likväl 

som föra tillbaka till ämnet) 

En kritik som därför kan lyftas inom denna studie är huruvida det här är rätt 

tillvägagångssätt, eller ifall en för platt bild av programledaren ges tack vare 

kategoriseringen. Anledningen till beslutet är dock att en uppdelning underlättar arbetet att 

belysa de olika förväntningar som finns på programledarrollen. För att på ett förståeligt sätt 

kunna utreda vilka verktyg och handlingsutrymmen denna part av interaktionsparet förfogar 

över är en sådan kategorisering om inte nödvändig, mycket underlättande. Ifall en helhetlig 

beskrivning ska ges utan att en uppdelning av rollen görs blir textmängden lätt 

överväldigande och allt för komplex.  
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I grund och botten kan det dock mycket väl handla om personliga preferenser kring hur 

studier bör konstrueras, ifall ett mer strukturerat och med det uppdelande förhållningssätt 

appliceras, eller det mer hopflytande och helhetliga beskrivandet föredras. Oavsett detta är 

det viktigt för läsaren att vara medveten om det beslut som fattats, och på vilket sätt det 

eventuellt påverkar hur resultatet tolkas samt inte minst upplevs.  

I teorikapitlet nämns Tolsons53 lista över 4 punkter som utgör strukturen för lyssnarsamtal. 

Samtal i Ring P1 är strukturellt mycket snarlika med den, och således även typen av 

lyssnarbaserade samtal som forskning genomförts på tidigare. Ring P1 har en påannonsering 

och hälsningsfras som är kort och koncis där programledaren ofta presenterar namn och ort 

på den som ringer. Ibland genomförs även en första hint om vad för ämne som ska 

behandlas i samtalet av programledaren direkt i samtalets inledning, i samband med att 

inringaren presenteras.  

Likt teorin säger följs inledningen av en längre fas där inringaren får tid till att presentera sitt 

ämne och, inte minst, sin ståndpunkt. Det kan i somliga fall ta uppåt två minuter innan det 

står klart vad inringaren ens tycker kring ämnet, vilket påvisar att just denna fas dels är 

öppnare kring inringarens egen disposition av sitt samtal, men även att det tillåts från 

programledarens sida att denna del tar längre tid. Hur mycket programledaren bryter in 

under denna andra fas av samtalet tycks till stor del bero på inringaren och hur denne 

pratar. Är personen självgående i sin monolog verkar det som att programledaren inte bryter 

in i stor utsträckning (ibland inte alls) under mycket långa perioder för att inte avbryta 

inringaren i sitt resonemang. Vid andra samtal, där inringaren exempelvis inte håller sig till 

ämne, fortsätter pratar eller är otydlig i sitt resonemang utgör programledarens frågor en 

viktig del av stadiet. Denne ser då till att med hjälp utav verktyg som nämnts i resultatet 

(exempelvis kondensera, förtydliga och sammanfatta) antingen få inringaren att vara tydlig 

eller på egen hand beskriva hur programledaren själv uppfattar vad det är personen vill ha 

sagt (och antingen få det bekräftat eller dementerat).  Just denna andra fas kan, vilket 

framgår här, te sig olika beroende på primärt hur inringaren är. I somliga fall pratar de 

självmant i flera minuter, i andra blir det mer av en utfrågande karaktär. 
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Beroende på hur det andra steget tett sig blir övergången till den tredje fasen (under vilken 

programledaren argumenterar och ställer frågor kring det inringaren har sagt, ett 

meningsutbyte mellan parterna som är relativt fritt diskuterande kring ämnet) mer eller 

mindre tydlig. Ifall mycket frågor ställts redan innan blir det en mjuk övergång och de olika 

delarna är mycket snarlika varandra. Däremot ifall inringaren har haft ett mer 

monologliknande inledande prat är skillnaden större. Det blir då tydligt att programledaren 

bryter in med frågor och tankar. Kategorin ovan om programledarens frågor för att utveckla 

samtalet är ett inslag som nästan uteslutande förekommer inom denna fas. Ring P1 har i 

enighet med teorin en fas där detta på ett tydligt sätt äger rum, och likt vad tidigare studier 

nått fram till kring makt är det snarare ett undantag än en regel att programledaren avslöjar 

sina egna åsikter. Den tredje fasen handlar således snarare om problematisering, 

ifrågasättande och att få en klarare bild av vad inringaren menar från programledarens sida. 

Den fjärde och sista punkten, om samtalets avslut, är i Ring P1 precis som teorin beskriver 

skeendet. Det är kort, kommer ofta mycket abrupt och är helt styrt av programledaren. En 

smärre skillnad som dock går att se är inringarens möjlighet att ofta få ett sista inlägg. De ges 

möjligheten att göra avslutande uttalanden, om än mycket kort, av programledaren. Det är 

dock viktigt att understryka att programledaren inte räds att använda denna makt att avsluta 

samtalet, och pratar inte helt sällan i mun på inringaren för att avbryta dennes utläggningar 

och avsluta samtalet.  

6.2 Programledarens roll i Karlavagnen 

Det är viktigt att först och främst klargöra de ramar som samtal i Karlavagnen genomförs 

inom. De har som programidé en vilja att vara samtalsliknande. Det syns tydligt att de 

arbetar för att framställa interaktionerna som avslappnade och personliga, snarare än 

intervjumässiga. För att uppnå detta har programledarna olika metoder till hands, medvetet 

eller omedvetet.  

I resultatdelen ovan har det framgått att en utav programledarnas uppgifter i sin roll är att 

”delge egna erfarenheter och tankar”. Detta är ett förfarande vars mål är att uppnå just det 

programmet arbetar för att vara, nämligen skapa en samtalsliknande situation. Det kanske 

upplevs som lite för enkelt men faktum är att egna inlägg och tankar är ett mycket effektivt 

tillvägagångssätt när det kommer till att skapa ett mer avslappnat och personligt samtal. 
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Eftersom Karlavagnen tycks vilja arbeta sig bort från intervju-känslan är det nödvändigt för 

programledaren att även dela med sig av saker grundade i dem själv. I annat fall skulle det 

enbart vara inringaren som delade med sig av tankar och erfarenheter, vilket i praktiken 

skulle innebära att samtalet var enkelriktat.  

De ställs i och med detta dock inför en annan problematik, nämligen att programledaren 

heller inte får ta för mycket plats, eftersom programmets utgångspunkt är att vara grundat 

kring personerna som ringer in. Det är därför en balansgång för programledaren att prata 

om egna upplevelser och funderingar, utan att ta över samtalet och rikta fokus bort från 

inringaren. Det ingår således fortfarande i rollen att huvudsakligen ställa frågor och se till så 

att personen som ringt in huvudsakligen får prata. De personliga inläggen är fortfarande 

relativt sporadiska, men förefaller ofta nog för att skapa intrycket av en mer samtalsliknande 

interaktion 

Det är vidare inom detta intressant att se till rollerna vid de tillfällen då programledaren gör 

egna inlägg (exempelvis vid det första utdraget i resultatkapitlet om programledarens roll i 

Karlavagnen, då P berättar om sin dotter som rider). De tycks nämligen under det givna 

meningsutbytet som att båda parter präglas av mer snarlika roller. De är två människor som 

samtalar med varandra, och utbyter egna anekdoter och funderingar. Programledarens 

inlägg om dottern som går på ridskola skulle lika gärna kunnat vara en erfarenhet som någon 

inringare kunnat tagit med till programmet. Rollerna står i det specifika läget inte så långt 

ifrån varandra och maktbalansen jämnas ut.  

Detta påvisar att denna metod från programledarnas sida är effektiv och fyller sin funktion, 

och lyssnaren får tillfälle att se på interaktionen som avslappnad och där deltagarna pratar 

med varandra.  

Den absolut viktigaste, och vanligast förekommande, uppgiften programledaren har i 

programmet är dock inte att dela med sig av egna uttalanden, utan att få inringaren till att 

berätta om sina personliga upplevelser, tankar, känslor och händelser. Detta är viktigt 

eftersom programmet, vilket nämndes ovan, ska vara baserat på just inringarnas berättelser. 

Det är därför av högsta vikt att programledarna lyckas ställa frågor och ge påståenden som 

får personen de pratar med att öppna upp och på ett privat och nära sätt dela med sig.  
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Dessa kategorier, och de frågor som hör dem till, är som sagt de i särklass vanligast 

förekommande. Faktum är att praktiskt taget varje samtal huvudsakligen präglas av dessa 

frågor då det kommer till programledarens roll. Enbart ett fåtal av de samtal som utgör den 

empiriska grunden struktureras inte upp kring denna typ av frågor, och i de undantagsfallen 

handlar det oftast om att inringaren är så pass självgående i sitt prat att inga frågor behövs 

för att driva dom framåt. 

Dessa saker har i resultatkapitlet behandlats som separata åtaganden, eftersom typen av 

frågor som förekommer skiljer sig från varandra. Det är dock viktigt att understryka att 

fastän kategorierna är olika, förekommer de väldigt ofta i samband med varandra. Frågor om 

hur något gått till eller vad som hänt följs ofta upp av uppmaningar från programledarens 

sida, som söker efter personliga tankar kring ämnet. Det kan självfallet även vara i omvänd 

ordning, där frågor om händelser behövs för att förklara en åsikt eller känsla som inringaren 

har förmedlat. 

Enskilt fyller de olika kategorierna av frågor skilda funktioner. Somliga handlar om att 

uppmuntra inringaren till att delge känslor och redogöra för tankesätt, medan andra går ut 

på att få dem att grundligt beskriva situationer de varit med om och tillvägagångsätt från 

förr. Tillsammans fyller de dock en större och framför allt mer helhetlig funktion. De hjälper 

till i att berätta, fördjupa och facettera det som personen vilken ringt in vill prata om. De ser 

till så att det som delas med av är så bra (i programinnehållsmässig bemärkelse) och 

heltäckande som möjligt 

En möjlig konsekvens detta i förlängningen kan medföra är att lyssnaren till programmet får 

en förståelse för inringaren situation och tankar. De kan gripas med, känna för eller 

provoceras genom att få en heltäckande och grundlig förståelse kring vad än de pratar om. 

De engageras alltså i programmet och investerar sig själva, genom förståelsen av andra. 

Frågorna som lyfter dessa typer av information till ytan är således, vilket nämndes tidigare, 

det viktigaste inslaget i programledarens roll. Utan frågor av denna typ skulle programmet 

inte i samma utsträckning cirkulera kring personerna som ringer in.  
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Karlavagnen passar i begränsad utsträckning in i Tolsons54 lista av de fyra faser ett 

lyssnarsamtal går att kategoriseras in i. Vid en första anblick verkar 

påannonsering/hälsningsfras följt av lång fas där inringaren framför ämne och åsikt, för att 

sedan programledaren bryter in och de båda diskuterar fritt innan avslutet kommer vara en 

korrekt beskrivning av programmets samtals förfarande men det finns några relevanta 

punkter där listan och programmet skiljer sig åt.  

En viktig differens går att se redan i den första punkten om hur inledningen genomförs. Det 

klassiska lyssnarsamtalets inledning är kortfattat, mycket för att kärnan av dialogen ska 

kunna nås fram så fort som möjligt. I Karlavagnen ser dock många av alla telefonsamtals 

inledningar annorlunda ut. Efter att, precis som listan påvisar, programledaren påannonserat 

och hälsningsfraser utbytts sker något som bryter mot lyssnarsamtals-normen. 

Programledaren och inringaren börjar småprata med varandra. Det kan handla om vädret, 

eventuellt välmående, inringarens ovanliga efternamn eller vad annat som helst.  

Tidsmässigt kan detta ta allt mellan ett tiotal sekunder till två minuter. Vad det påvisar är 

dock flera saker, dels är det ett starkt argument för att Karlavagnen är ett program där 

tidsåtgång inte är en så stark faktor. Samtalen får ta den tid de tar, och det finns inga direkt 

påtryckande förhållningsregler kring längd. Det finns alltså ingen stress kring att komma 

igång med huvudmålet med samtalet utan programledaren kan få stilla sin nyfikenhet kring 

exempelvis i vilka delar av landet hösten börjat sprida sig. Vidare fyller detta småprat ännu 

en funktion för programmet, denna typ av inledning av ett samtal kan tänkas vara typiskt 

förekommande i interaktioner mellan människor i privatlivet. Att genomföra det även inom 

programmet gör alltså att det samtalsliknande i interaktionen lyfts fram, det ger en bild av 

att vara prat mellan två människor i det vardagliga livet snarare än en utfrågning som sänds 

gentemot hundratusentals människor. 

Det är dock inte alltid detta inledande småprat genomförs, och när det väl gör det är det 

nästan uteslutande programledaren som introducerar samtalsämne genom en fråga eller ett 

påstående. Det är alltså programledaren som ansvarar för huruvida interaktionen ska ha 

denna extra inledande fas eller gå direkt in på huvudämnet, och det ingår i dennes roll att 

genomföra det avgörandet. 
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För att nu gå vidare till listans andra fas, där inringaren enligt teorin ska få tid till att berätta 

om sitt ämne och åsikt55. Även här finns det vissa skillnader inom Karlavagnens ramar. Det 

stämmer att inringaren i många fall (men inte alltid) får prata obehindrat ett tag, men det är 

dock inte säkert att det denne pratar om är vad personen har ringt in för att förmedla i form 

av egen berättelse. Det är ofta så att programledaren ställer en fråga, vilken inringaren då 

svarar på och med det blir styrd i vad (och kanske framför allt från vilken vinkel) de ska 

samtala om i denna fas. Exempelvis i avsnittet om relationer med sina före detta partners 

inleddes många av samtalen med samma fråga; ”Är det lätt att umgås med ditt ex?”. I och 

med den frågan är det inte säkert att inringaren får chans att berätta sin egen historia, eller 

gå in i den aspekt av temat som personen hade i åtanke vid beslutet att kontakta 

programmet. 

Även inom den tredje kategorin, ”Programledaren argumenterar och ställer frågor kring det 

inringaren har sagt. Detta följs ofta av ett meningsutbyte där deltagarna turas om ganska 

fritt i att diskutera ämnet.” återfinns både likheter och skillnader teorin och Karlavagnen 

emellan. Det stämmer att programledare inom det empiriska materialet oftast lyfter inlägg 

som passar in under den första av kategorierna i resultatdelen (Delge egna erfarenheter och 

tankar) just under denna fas, men det handlar sällan om argumentation av något slag. Det är 

mestadels frågor som lyfts eftersom programledaren sällan (om någonsin) argumenterar 

med inringaren. Det är även därför den fria diskussionen och meningsutbytet är ganska 

begränsat. Mestadels handlar det om att programledaren ställer frågor vilka inringaren 

besvarar. Även sent i samtalet kan det egna berättandet stå i fokus. Det tycks därför som att 

listans andra och tredje kategori flyter ihop i Karlavagnens samtalsstruktur, Programledaren 

kan bryta in och ställa frågor redan tidigt, likväl som inringarens berättande kan fortgå 

samtalet igenom.  

Den fjärde och sista punkten behandlar hur samtalet avslutas. Inom Karlavagnen frångås det 

ordinära avslutet inom radioprogram av det här slaget. Istället för att kort avsluta förhandlas 

istället en gemensam slutpunkt fram de båda emellan. Programledaren hintar om att de 

närmar sig ett avslut exempelvis genom de avslutande frågor som behandlades i 

resultatdelen. Efter det kommer de båda överens om hur och när det faktiskt sker, och 

avslutningsfraser så som ”tack för ditt samtal” sägs.  Inringaren får även innan detta sker tid 
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på sig att komma till en slutpunkt i sitt prat. Det är ett långsamt avslut som generellt inte 

präglas av tidsbrist eller stress på något vis. Makten finns dock hos programledaren, om 

denne skulle välja att använda den. Vid ett avvikande exempel utövas den då tiden för 

programmet börjar bli knapp och ett samtal till ska genomföras. Då är det ett mer, i 

radiosammanhang, standardiserat avslut som genomförs, vilket inringaren accepterade. 

Detta påvisar att fastän programledaren sällan visar upp sin auktoritet inom denna aspekt av 

samtalet så är det likväl ett reellt inslag. 

6.3 Övergripande jämförelse inom programledarrollen 

Det går att inom Ring P1 och Karlavagnen se både likheter likväl som skillnader mellan 

förväntningar och åtaganden inom rollen som programledare har de båda emellan. Nedan 

följer en jämförelse kring detta, där somliga av de tendenser som går att återfinna 

förtydligas och fördjupas ytterligare.  

En mycket tydlig skillnad de båda programmen emellan är det sätt på vilket de avslutas. I 

Ring P1 är det, enligt vad som framgått under teorikapitlet, en mer klassisk inringningsradio-

avslutning som genomförs. Detta innebär att programledaren är den som avgör när samtalet 

avslutas och i stor utsträckning även på egen hand genomför det. Detta innebär att 

interaktionerna ofta avslutas mycket abrupt och utan direkt förvarning. Detta är i jämförelse 

med teorin ett standardiserat sätt att avsluta samtal i inringningsbaserade radioprogram på. 

I slutet av Karlavagnens samtal ser strukturen, som tidigare uppmärksammats, annorlunda 

ut. Det förhandlas istället fram utav båda interaktionsparterna och en typ av gemensamt 

avslut nås. Detta innebär att det tillåts ta längre tid och i jämförelse med Ring P1 inte 

kommer lika plötsligt. Avslutningen präglas av en ömsesidighet som teorin menar återfinns i 

telefonsamtal mellan privatpersoner. 

Denna skillnad kanske inte verkar så stor vid första anblick, men faktum är att det berättar 

om mycket viktiga strukturella olikheter hos de båda programmen. Det tar upp själva kärnan 

av vad som eftersträvas i samtalen, och vad som i förlängningen (eftersom båda 

programmen är centrerade kring inringningar) utgör fundamentet för hur programmen 

genomförs. 
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I Karlavagnen värdesätts relationen de båda parterna emellan. Det är samtalsliknande och 

saker får ta sin tid. De strävar efter det naturliga, att låta inringarna berätta sina historier till 

punkt och förmedla sina erfarenheter samt livsöden. Det byggs upp en relation mellan 

inringare och programledare, något som vårdas ända till slutet där detta samtalsliknande 

avslut där båda är överens genomförs. 

I Ring P1 är det däremot inte samtalet och förbindelsen programledare och inringare 

emellan som är av vikt, utan snarare åsikterna som lyfts. Detta innebär att inringaren fyller 

en mer konkret funktion och deltar på sätt och vis i programmet som representant för sina 

åsikter och inte för sig själv som privatperson. Relationen är mindre central och det är istället 

ståndpunkter som är av vikt. Hela detta förhållningssätt speglas i avslutet som är mycket 

opersonligt och specifikt för just radiosammanhang. Det är i grund och botten en enkelriktad 

maktfördelning som ges exempel på och interaktionen eftersträvar inte att likna ett vanligt 

samtal privatpersoner emellan.  

Det går vidare även att argumentera för att makten som programledaren utövar i egenskap 

av samtalsavslutare inom (primärt) Ring P1 kan fungera som en form av munkavle på 

inringaren. Genom att avsluta ett samtal går det även att se till så att inringaren inte får säga 

mer inom sitt ämne. Vid tillfällen där programledaren anser det vara nödvändigt går det 

således helt enkelt att sätta stopp för hela interaktionen för att tysta personen som ringt till 

programmet. Detta är dock en teori som inte går att bevisa genom denna studie, men är ett 

sätt som denna makt skulle kunna användas på. 

En likhet de båda programmen emellan är programledarens strävan att förmedla samtalen 

på ett förståeligt vis gentemot lyssnaren. Det går att se på lyssnaren som den tredje parten 

av konversationen, som påverkar vad som sägs utan att faktiskt göra egna inlägg. 

Programledarna i båda programmen ser till att förtydliga ämne och uttalanden, antingen via 

egna inlägg eller genom att ställa frågor som leder till grundligare förklaringar från 

inringaren. Allt detta för att lyssnaren ska kunna förstå och hänga med i samtalet, utan att 

tappa tråden i vad som försiggår.  

Både Ring P1 och Karlavagnens programledare har tillhandahållit sig strategier för att 

förtydliga för lyssnaren vad som sägs, på ett sätt som passar in vad de båda programmen 

eftersträvar förmedla (ofta åsikt/argument i Ring P1s fall, medan Karlavagnen ofta reder ut 
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upplevelser och känslor från inringarens sida). Vidare inom detta arbetas det i båda 

programmen även för att utveckla det samtal som äger rum. Att fördjupa genom exempelvis 

frågor som lyfter in nya aspekter. Även detta möjligtvis för att ge mer värde och innehåll åt 

lyssnaren. 

Eftersom båda programmen är baserade på att personer ringer in för att prata med 

programledaren är det dessa inringande människor som är centrala. Oavsett om 

programmet har ett tema eller ej är det vad dessa individ som kan sägas representera 

”allmänheten” för med sig som utgör kärnan i varje samtal likväl som programmen i stort.  

Efter att denna grundläggande likhet konstaterats blir dock strukturen, och framför allt vad 

som eftersträvas, i samtalet mer om mer olika varandra i jämförelsen. De båda programmen 

tycks nämligen eftersöka olika saker i interaktionen, och vill att (vilket visar sig inte minst 

genom typen av frågor som ställs samt de kategorier som synts i resultatet) inringaren ska 

berätta på olika sätt, och lyfta skilda typer av uttalanden.  

Inom Karlavagnen eftersökes det personliga berättandet där inringarens tankar, känslor och 

upplevelser är det viktiga i berättelsen. Det är inte relevant om det som sägs är allmängiltigt 

eller har sensmoral, det är att personen vill berätta som är det viktiga i sammanhanget. Det 

personliga och vad denne tänker och tror om saken som de pratar om för kvällen. För Ring 

P1 är detta däremot inte av något större intresse. Det är, som nämnts, inte personen som 

egentligen står i fokus, utan snarare den åsikt som de framför. Det ska vara argumenterande 

och grundat i annat än ett ”tyckande”. Detsamma gäller även med situationer som 

inringaren varit med om. Det kan absolut vara av intresse att se vilken typ av erfarenhet som 

ligger till grund för argumenten som framförs (faktum är att programledaren, som 

uppmärksammats i resultatdelen, ställer frågor för att ta reda på just detta), men anekdoter 

får mycket lite utrymme och uppmuntras inte i någon större utsträckning. Detta står i stark 

kontrast gentemot Karlavagnen där dessa egenupplevda berättelser ofta utgör en kärna för 

samtalet.  

Dessa tendenser går även hand i hand med programledarens vana att dela med sig av egna 

upplevelser, och inringarens möjligheter kan sägas reflektera dessa. Likt vad som nämnts 

ovan gällande Ring P1 är det mycket ovanligt att programledaren där delar med sig av något 

personligt alls, varken då det kommer till upplevelser eller åsikter. De lyfter ofta in 
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motargument, men dessa är nödvändigtvis inte en representation av vad de själva anser. Det 

kan, som tidigare nämnts, ibland lysa igenom vad deras åsikt förmodligen är, men det 

uppstår väldigt sällan en situation där det uttalat sägs ”såhär tycker jag” eller dylikt. I 

Karlavagnen är situationen annorlunda, där utgör tankar och erfarenheter från 

programledarens sida ett vanligt inslag, och används ofta som grund för fortsatta frågor. 

Detta bidrar även till relationsbyggandet deltagarna emellan, där ömsesidigt utbyte skapar 

en mer personlig ton. 

Avslutningsvis lyfts nu en skillnad de båda programmen emellan som är genomgående i 

programmens ram och struktur samt således även genomförande. Det har berörts tidigare 

men är värt att tydliggöras eftersom det sätter sådan prägel på de båda programmen. Den 

avgörande skillnad som åsyftas här är tempot i programmet. Med andra ord hur lång tid 

olika delar tillåts ta. Detta avgör hur långt varje samtal får bli, vad som prioriteras i pratet, 

relationen mellan inringare och programledare och inte minst hur långt de olika 

resonemangen hinner föras. 

I Ring P1 är tempot i programmet högre än vad som går att höra i Karlavagnen. Samtalen blir 

därmed kortare och utsvävningarna färre (programledaren har, som uppmärksammats i 

resultatdelen, ett rollåtagande i form av att hålla inringaren till ämnet). Inom Karlavagnen får 

samtalen ta den tid de tar, det inledande småpratet är vanligt förekommande och kan vara i 

uppåt minuten, relationen mellan parterna byggs och berättelserna får vara både långa och 

utsvävande. Detta innebär inte att det enda är bättre än det andra, utan snarare att 

programmen helt enkelt har olika karaktärsdrag.  

Att denna skillnad finns kan också, utöver att det kan vara en del av de båda 

produktionernas respektive programidé, bero (och inte minst förtydligas genom att se) på 

längden av varje program. Ring P1 sänds i 30 minuter, under denna tid hinner de genomföra 

i snitt 8 samtal. Karlavagnen däremot har samtal och övrigt prat under 1.5-2 timmar (då 

musik, nyheter och dylikt är borträknat) och hinner då med ungefär 10 samtal per avsnitt. 

Fastän det sistnämnda har dryga tre gånger så lång programtid hinns enbart två samtal mer 

med. Det står då tydligt att mer tid läggs på varje enskild inringare, och att det i Ring P1 är 

svårt att prioritera samma tidsåtgång utan att tappa mångfalden i samtal mellan klockslagen 

då sändningen genomförs. Skulle Ring P1 eftersträva samma prioriteringar som Karlavagnen 
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skulle samtalen bli för få för att flera åsikter/ämnen skulle hinna representeras. Likaså 

omvänt, ifall Karlavagnen skulle hålla samma tempo i samtalen som Ring P1 men fortfarande 

ha en programlängd där 1.5-2 timmar består av prat, hade det förmodligen blivit allt för 

spretigt och inringarnas personliga upplevelser, tankar och historier hade inte kunnat 

uppmärksammas på det sätt som de idag fokuseras på. 

De båda inslagen i Sveriges Radio gör således i sina samtal vad programlängden tillåter dem 

att göra. De är även med största sannolikhet utvecklade för att passa in i de block de ligger 

och har således arbetats fram för att få ut så mycket som möjligt av tiden gällande de 

aspekter som fokus läggs på. De försöker uppnå olika saker, och lyckas även med detta.  
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7. Diskussion  

Genom detta avslutande kapitel kommer information som framkommit genom studiens 

resultat- och analysdel presenteras på ett tydligt vis, samt sättas i ett vidare perspektiv. Först 

ut kommer svar på frågeställningarna, utifrån tendenser som synts i denna studie, ges. I 

samband med detta kommer även frågor som ”Vad betyder denna forskning för 

undersökningsområdet i stort?” och ”hur går det att relatera till omvärlden?” att besvaras. 

Avslutningsvis nämns somlig kritik, vidare reflektioner, förslag på hur forskningen kan tas vid 

efter detta och vilka övriga aspekter inom området som har potential till att bedriva fortsatta 

undersökningar på. 

7.1 Vilka förväntningar finns det på programledaren i respektive program, 

ifrån inringarnas likväl som Sveriges Radios sida? 

Den första frågeställning som kommer behandlas berör vilka förväntningar som finns på 

programledaren i de båda programmen. Centralt för detta är ram-begreppet som 

behandlades i teoridelen. Det har synts genom studien att det finns förväntningar från två 

separata håll, dels från produktionens (och genom det Sveriges Radios) håll. Att vara en 

programledare som efterlever de regler och förhållningssätt som de ska förmedla och 

representera, likväl som att se till så programmet genomförs på ett korrekt sätt utifrån vad 

det ämnar vara. Men utöver det även en förväntan från inringarens sida, där 

programledaren blir en form av moderator och väntas organisera och driva samtalet, även 

om det är inringaren som bidrar med innehåll.  

Från SR:s sida är de ramar som konstruerats runt programledarens roll väldigt snarlik i både 

Karlavagnen och Ring P1. Detta har mycket att göra med det faktum att organisationen har 

många förhållningsregler inom sin verksamhet generellt, till följd av att vara en public 

service-institution. Det märks, primärt inom Ring P1 (eftersom denna typ av frågor oftare 

behandlas här) men även i viss mån i Karlavagnen, att programledaren ska uppvisa ett 

neutralt förhållningssätt till kontroversiella frågor och inte ta ställning när det kommer till 

åsikter kring det ämne som tas upp ifall det inte är något Sveriges Radio uttalat har en 

ståndpunkt i (som tidigare nämnt exempelvis i migrationsfrågan).  

Vidare finns det också ett stort ansvar som inte syns lika tydligt, men är av hög relevans när 

det kommer till förväntningar från organisationen och produktionen bakom 
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programledaren. Sveriges radio anser sig göra sina program enbart med dem som lyssnar i 

åtanke. Detta innebär att allt som sänds både i Ring P1 och Karlavagnen ska vara förståeligt 

och helst relevant för dem som lyssnar. Det faller således på programledarrollen att se till så 

det samtal som förs är just tydligt även för dem som själva inte deltar. Detta innebär att de 

förväntas förtydliga när det behövs, och styra ämnet till sådant som kan tänkas vara relevant 

för fler än bara de två direkta deltagarna i samtalet. Lyssnaren måste förstå, annars har de 

misslyckats med ett av sina mest grundläggande uppdrag.  

Detta innebär att de har en överenskommelse kring ramen i programledarrollen, som 

konstrueras från både Sveriges radios och programredaktionens sida likväl som från 

inringarens. Båda förväntar sig att programledaren ska styra samtalet. Sveriges radio väntar 

sig en medvetenhet kring vad som behöver sägas för tydlighet och korrekthetens skull samt 

även för att forma programmet till eftersträvad produkt, och inringaren ser det som 

programledarens ansvar att dirigera, ställa frågor och helt enkelt i egenskap av erfaren inom 

sammanhanget stötta genom styrning.  

Denna inringarens tanke kring programledarrollen tycks vila stadigt i förutsättningen att 

denne leder samtalet, på samma sätt som den leder programmet. Eftersom inringaren inte i 

några exempel tar initiativ kring frågor och dylikt läggs allt detta ansvar på programledaren. 

Denne initierar kontakten och håller sedan kvar denna roll samtalet ut.  

Här finns dock en viss skillnad programmen emellan. En återkommande observation genom 

analysdelen var att programledare i Karlavagnen prioriterade relationsbyggandet markant 

mycket mer än den samme inom Ring P1. I det här sammanhanget innebär skillnaden att 

denna styrande funktion inte upplevs som fullt så tydlig inom Karlavagnen. Tack vare de 

egna inläggen och det mer vardagliga-samtalsliknande tilltalet är skiljelinjen mellan styrande 

och följande part i interaktionen mindre tydlig. Inom Ring P1 är detta inte ett tillstånd som 

eftersträvas och det blir således distinkt att programledaren fungerar som en moderator i 

samtalet, och har till uppgift att ställa frågor. Eftersom denne inte heller lyfter in egna 

uttalanden blir det en annan, mer målinriktad, ton på samtalet. Detta är dock ingenting som 

på något vis överrumplar inringarna. De förväntar sig detta bemötande i Ring P1, som är ett 

program där åsikten är det centrala, och accepterar både kritiska frågor och ett rakt 

förhållningssätt utan att förvånas (vilket dock inte hindrar att en försvarsställning ibland 
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infinner sig, vilket behandlas senare). Detsamma gäller för Karlavagnen där personer som 

ringer in vet om vad för ton samtalet håller, tack vare erfarenhet och programledarens tilltal, 

och anpassar sig efter detta.  Det blir tydligt att dessa ramar och förväntningar byggs fram 

genom kunskap kring den specifika kontexten, och att Goffmans56 tankar om att det är en 

tyst överenskommelse deltagarna emellan tycks stämma i detta sammanhang. 

Kortfattat är källan kring förväntningar, likväl som vad dessa generellt sett anser kring 

programledarrollen i form av styrande och tydlighet, gemensamma för både Ring P1 och 

Karlavagnen. Vart Sveriges Radio och inringarna anser att denna styrning ska föra 

programmet i form av bemötande, vilken information som bör eftersökas och 

interaktionsprioriteringar är dock annorlunda från varandra.  

7.2 Vilka strategier använder sig programledaren av under samtalen i 

respektive program? 

Den andra frågeställningen som denna studie verkat efter handlar om vilka strategier 

programledarna i de olika programmen som undersökts använder inom interaktionen med 

personer som ringer till programmet. Genom resultat- samt analysdelen har ett antal tydliga 

tillvägagångssätt som märkts av lyfts fram. Det har dock skilt en del mellan programmen, 

inte minst till följd av de skillnader kring vilken information som eftersöks.  

Frågor är en central del av båda produktionernas programledares verktygslåda. De används i 

många olika sammanhang och kan uppnå vitt skilda saker. Eftersom egna åsikter och 

uttalanden inte är ett vanligt inslag blir frågor det primära prat programledarna bidrar med, 

vid sidan av de mer administrativa uppgifterna som uppkommer vid inledning och avslutning 

i form av presentation och dylikt. Det finns således en mängd olika frågor som uppkommer, 

inom Ring P1 är det ofta frågor ämnade att ta reda på om programledaren har förstått vad 

inringaren menar på ett korrekt sätt, för att utröna vad för typ av legitimitet som finns i form 

av kunskap och erfarenhet, få förtydliganden när det behövs, ta samtalet till en mer 

utvecklad nivå, föra inringaren tillbaka till ämnet och sist men inte minst en viktig punkt som 

nämndes tidigare, att ge kontext till lyssnaren.  

Även inom Karlavagnen finns det en stor mängd frågor som har en central position inom 

programledarens roll. De fyller dock ofta en något annan funktion och andra teman på dem 
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går att se, i jämförelse med Ring P1. Ett antal av de mest förekommande exemplen på dessa 

används för att ta reda på personliga tankar samt känslor, få inringaren att berätta om sin 

tillvaro eller situationer denne tidigare befunnit sig i, för att reda ut vad inringaren menar 

och få detta förtydligat samt hinta om att samtalets avslut börjar närma sig.  

Det syns här tydligt att programledaren kan uppnå många olika saker genom att ställa rätt 

typ av fråga. Alla dessa är separata verktyg som hjälper programledaren i dennes roll. 

Genom att se på de olika ändamål frågekategorierna i respektive program har blir det även 

än en gång tydligt att det finns olika fokus på vad som är viktigt i samtalet och vad som 

eftersträvas. Det är två väldigt olika uppdrag för programledaren, och de har därmed inom 

frågeverktygen även utvecklat separata förhållningssätt till sina uppgifter. Frågorna är 

anpassade efter vad de vill uppnå i respektive program. 

En av de huvudsakliga förväntningar på programledaren som konstaterats ovan är deras 

uppgift att styra samtalet. I arbetat att hantera det åtagandet går det att lokalisera några 

huvudsakliga strategier som appliceras av programledarna genom undersökningen. En av 

dessa är de många olika frågor som nämnts. Genom dessa kan de guida inringaren till att ta 

upp och fortsätta prata om det programledaren anser relevant i det specifika 

sammanhanget. Det går även att leda den bort från oönskade ämnen och helt enkelt styra 

samtalet till att se ut som programledaren själv vill. Det är ett kraftigt och väldigt effektivt 

verktyg i uppgiften att forma konversationen. I stort handlar det om att få inringaren att följa 

den riktning som programledaren själv vill att interaktionen ska rikta sig. 

I Karlavagnens fall är frågorna dock inte det enda hjälpmedlet som kan uppnå denna effekt. I 

det programmet har programledaren en mer påtaglig frihet i form av att själv kunna göra 

egna inlägg i större utsträckning än vad som är normativt inom Ring P1. Genom att välja 

anekdoter från det egna livet som behandlar samtalsämnet från en specifik vinkel (vilket 

även det kan vara ett val från programledaren, att lyfta fram specifika aspekter av ens 

upplevelse för att just rikta samtalet ditåt) är det möjligt för dem att även styra dialogen åt 

ett visst håll. Detta kan även tänkas vara en metod som efterliknar det vardagliga samtalets 

styrning eftersom den grundar sig i just dialog snarare än utfrågning.  

Ett annat väldigt tydligt exempel på strategier för att styra lyssnarsamtalen är det som 

programledaren gör i praktiskt taget varje avsnitt, nämligen att avsluta samtalet. Detta är på 
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sätt och vis ett självklart inslag i programledarrollen, och utan den skulle samtalen riskera att 

dra ut allt för långt på tiden, bli ointressanta och upprepande, kortfattat en icke 

eftersträvansvärd radio. Hur detta genomförs har det visat sig skiljer programmen emellan, 

programledarna använder sig av olika strategier för att avrunda. I Ring P1 genomförs vad 

Tolson57 i teorikapitlet menar är ett standardavslutande inom radiosända lyssnarsamtal. Det 

är kvickt, programledaren styr helt och det kan ofta genomföras mycket kort. 

Programledaren berättar praktiskt taget bara att samtalet nu behöver ta slut och ger 

inringaren (vilket tidigare nämns går ifrån normen en smula) en chans till att kort avsluta sitt 

samtalsämne innan dennes tid tar slut och det slutgiltiga avslutandet genomförs.  

Detta skiljer sig ganska mycket i jämförelsen med Karlavagnen, där en annan typ av avslut är 

standardiserad. I dessa program handlar det istället om att programledaren indirekt hintar 

om att samtalet snart ska ta slut, följt av en typ av förhandling mellan de båda parterna för 

att hitta fram till ett gemensamt avslut där mycket tackande och uppskattning delas ut från 

båda sidor. Det är en längre process och likt mycket annat i Karlavagnen, mer lik det teorin 

klassat som det vardagliga samtalet. Igen är det dock värt att understryka att det även här är 

just programledaren som avgör när samtalet ska börja avslutas, och det finns även fall där 

det på grund av tidsbrist liknar vad som sker i slutet på samtalen i Ring P1. Makten ligger 

således hos programledaren även i Karlavagnen, och skulle det behövas kan personen 

använda sig av dito.  

För att avsluta svaret på denna frågeställning finns det två ytterst viktiga strategier som 

uppmärksammats genom studien. Den ena är en relevant part av Karlavagnen medan den 

andra är ett tonsättande inslag i Ring P1. Låt oss börja med det sistnämnda.  

Det framgick tydligt i teorikapitlets ”Maktfördelning inom lyssnarsamtalet” att den valda 

teorin menar att den inneboende turtagningen i denna typ av samtal leder till en 

snedfördelad maktbalans där programledaren har överläget. Den parten hamnar i en 

position där egna åsikter inte behöver delges utan kan helt fokusera diskussionen på vad 

inringaren själv säger. Just detta syns tydligt i Ring P1, där programledaren drar nytta av just 

det turtagningsfenomen som både Hutchby58, Tolson59 och Ekström60 skriver om. Det är ett 
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mycket viktigt strategiskt inslag i samtalet, och ger väldigt stora konsekvenser. Att 

programledaren inte behöver lyfta egna argument utan helt kan lotsa diskussionen genom 

frågor präglar hela samtalets struktur och utfall.  

Men konsekvenserna begränsar sig inte enbart till samtalets fokus på inringarens argument, 

utan får även vidare ringar på vattnet. Att kunna genomföra en diskussion av det här slaget 

utan att bidra med den egna åsikten innebär att programledaren kan hålla sig neutral i 

frågan. Detta är något Sveriges Radio förväntar sig av sina programledare, för att de ska 

kunna uppfylla de regler och krav som ställs på dem i egenskap av att vara ett public service 

bolag. Programledaren bli en representant för den ideologi SR är byggd på och manifesterar 

dessa mentaliteter, trots att programmet ramas in som samtalsmässigt, demokratiskt och på 

inringarens villkor. I förlängningen blir denna försiktighet från programledarens sida även ett 

viktigt inslag då det kommer till journalistikens ställning i landet. Att det finns medier som 

håller sig just neutrala, och inte påverkas av externa parter. Det blir genom detta även ett 

ställningstagande i det demokratiska samtalet, att Sveriges Radio låter den allmänna åsikten 

höras utan att tillrättavisa eller direkt motsäga (vilket inte inkluderar kritiska frågor). 

Personerna som ringer in får helt enkelt argumentera för sin sak. Det är alltså ett praktiskt 

exempel på, likväl som en symbol för, dels hur det vi betraktar som det opartiska public 

service administreras och leds, samt även det öppna samhälleliga samtalet. 

Det finns dock, som den uppmärksamme läsaren listat ut, en situation där detta motsägs. I 

somliga situationer argumenterar programledaren uttalat faktiskt emot inringande personer. 

Det är således inte en situation där programledaren förhåller sig neutral till samtliga åsikter. 

Det finns dock en anledning till detta, och även den ligger i Sveriges Radios public service 

ansvar. I somliga frågor har de, som tidigare nämnt, en uttalad åsikt och programledarna har 

således möjligheten att ta ställning i vissa specifika frågor. Exempelvis är en av Sveriges 

Radios huvuduppgifter att representera minoriteter. Detta innebär att exempelvis rasistiska 

och främlingsfientliga åsikter från inringare får bli direkt motsagda av programledaren. Det 

här betyder att den uttalade åsikten och ställningstagandet ibland är en nödvändig handling i 

deras public service-uppdrag.  
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Nu till den återkommande strategi som programledarna använder sig av inom Karlavagnens 

samtal. Det har tydligt framgått genom studien att samtalet som genomförs i programmet 

strävas efterlikna det vardagliga samtalet, samt att relationsbyggande är ett tonsättande mål 

genom dialogen. Det ska i stor utsträckning vara gemytligt, personligt och vardagligt. För att 

uppnå detta använder sig programledarna av strategier som skapar just kontakt, de bygger 

en (temporär) relation till inringaren.  

Redan från början märks detta genom det småprat som präglar samtalen i programmet. Det 

är ett vanligt förekommande inslag i interaktioner mellan människor som känner varandra, 

men en mycket ovanlig företeelse inom radiosammanhanget enligt tidigare teori. Det visar 

dock på en öppenhet i samtalet, där det är okej om även inringaren glider iväg lite från 

kvällens ämne. Det etablerar en första kontakt som inte enbart är fokuserad på att 

inringaren har fått plats i programmet för att leverera en viss typ av information. Det är 

personen i sin helhet som visas vara det viktiga 

Ännu ett exempel på relationsskapandet är programledarens möjlighet att dela med sig av 

egna tankar och anekdoter. Programledaren sätter genom detta ton på att det är ett samtal 

som alla andra, där båda parter delar med sig av sina egna erfarenheter. Programledaren 

avväpnar på så sätt sig själv, och jämnar ut den maktbalans som annars infinner sig.   

Allt detta, likväl som det gemensamma avslut som togs upp tidigare, symboliserar tanken om 

att båda parter deltar i samtalet på gemensamma villkor, även om så faktiskt inte är fallet.  

7.3 Hur ser samtalets kommunikativa format ut i respektive program? 

Den tredje frågeställningen som ska behandlas handlar om hur samtalets kommunikativa 

format ser ut i de olika programmen. Nedan reflekteras kring detta genom att se till vad som 

framstått genom undersökningen, hur detta relaterar till teorin samt även hur det 

samhälleliga samtalet behandlas i de båda programmen som följd. 

I sista stycket på svaret till den första frågeställningen nämndes att programmen har olika 

prioriteringar genom interaktionen, det blir här relevant i sammanhanget. Svaret på den här 

frågeställningen, enligt vad resultaten från denna studie pekar på, har redan berörts i några 

tidigare delar och går att sammanfatta på ett ganska tydligt och enkelt vis. Relationsmässigt 

går Karlavagnen ut på att skapa en närhet parterna emellan, medan Ring P1 arbetar för att 
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bibehålla distans. Informationsmässigt söker Ring P1 argument och åsikter medan 

Karlavagnen vill åt de personliga berättelserna.  

Ett av de tydligaste tecknen på denna uppdelning de båda programmen emellan går att se i 

hur programledaren beter sig i samtalen. I Ring P1 är denne den uppenbara ledaren för 

interaktionen och ser till så att allt prat är mycket målinriktat och kretsar kring den 

diskussion som ska hållas. I Karlavagnen styrs det inte fullt så starkt, inringaren får vanligtvis 

prata till punkt och värde läggs framför allt på inringarens egna upplevelser och känslor.  

Dessa är de generella tendenser som gått att observera genom denna studies gång i relation 

till frågeställningen. 

Detta innebär att de båda programmen går att kategorisera olika när det kommer till vilken 

typ av pratradio de enligt teorin utgör. I kapitlet om lyssnarsamtalet framgår att det 

generellt finns två kategorier av pratradio, det vardagliga som ofta behandlar mer världsliga 

ämnen respektive det mer strukturerade och uppstyrda samtalet. Ring P1 passar i stor 

utsträckning in i den andra av dessa två kategorier. Det är väldigt styrt och nästan 

intervjubaserat med sin frågefokusering. Det är inte fullt så nyhetsorienterat som program 

inom denna kategori ofta är men håller ändå samma distanserade ton och är tydligt 

producerat för att nå ut till en tänkt lyssnare (vilket även inringarna, som vill förmedla sin 

åsikt till så många som möjligt, är medvetna om).  

Det vore nu lätt att hoppa till slutsatsen att Karlavagnen är ett perfekt exempel på den 

förstnämnda kategorin av pratradio. Så är dock inte fallet. Faktum är att Karlavagnen snarare 

är ett mellanting de båda emellan. Det finns en viss struktur över vad som bör inkluderas i 

pratet (exempelvis egna erfarenheter och känslor kring dessa), men det finns även stor 

möjlighet att ha ett flytande samtal som får röra sig fritt. Även ämnesmässigt är inte de saker 

som pratas om direkt triviala, utan behandlar ofta sådant som är av stor vikt för de 

inblandade. Exempelvis döden tas inte helt sällan upp i olika sammanhang. 

Interaktionsmässigt är det dock närmre det vardagliga samtalet, och det ger sken av att vara 

ett samtal där de båda parterna pratar med varandra, således inte nödvändigtvis med 

lyssnarna. Det finns med andra ord tydliga drag från båda sidor, men programmet närmar sig 

förmodligen den förstnämnda kategorin mer än den sistnämnda.  
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Det kan dock nog vara så att teorin helt enkelt inte riktigt räcker till i detta sammanhang, och 

att praktiken med det ser annorlunda ut jämfört med vad den tidigare forskningen pekat på. 

Det kan vara så att en breddning av vilka kategorier av radioprogram som finns skulle 

behöva genomföras för att på ett mer helhetligt sätt kunna täcka in även den typ av program 

som Karlavagnen är. Det är nämligen möjligt att detta är ett program som ingår i en tredje 

typ av pratradio, där seriösa ämnen behandlas genom ett vardagligt samtal. Där gemene 

människas upplevelser och egna reflektioner står i centrum. 

Avslutningsvis kring denna frågeställning har båda dess program en tydligt samhällelig 

tematik på samtalen genom sina sändningar, det är en gemensam nämnare. De lyfter och 

behandlar dem däremot på olika sätt jämfört med varandra. I ring P1 är det inringarens 

åsikter som är viktiga, och det finns en frihet för dem som ringer in genom att få prata om 

vad än de vill. Fastän de blir utfrågade kring sina åsikter är det i praktiken allmänheten som 

styr vad programmet ska handla om (även om det såklart sker ett urval från produktionens 

sida i telefonslussen61). De frågor som tas upp genom programmen följer därför i stor 

utsträckning de diskussioner som är viktiga för människor och generellt förs i samhället. 

I Karlavagnen är det istället inringaren som person som står i centrum, och dennes 

erfarenhet och sinnesupplevelser är vad som anses av vikt i sammanhanget. De sägs heller 

inte emot på samma vis som inringarna i Ring P1, utan det de säger accepteras som deras 

personliga tanke och åsikt. Det är dock ämnesmässigt inte lika dynamiskt som Ring P1. Här är 

det ett givet tema på varje avsnitt, vilket bestäms av människorna som arbetar på 

programmet. Dessa kan dock ofta behandla ämnen och händelser som är aktuella, och 

koppla detta till mer allmängiltiga frågor. Det är vidare även möjligt att det nås fram till ett 

mer helhetligt djup tack vare detta, eftersom alla samtal kretsar kring samma ämne nås det 

eventuellt fler och mer ingående slutsatser till följd. 

7.4 Avslutande diskussion 

Genom studien har de skillnader som finns mellan de båda programmen framgått ganska 

tydligt, i följande stycken kommer det reflekteras kring vad detta innebär för Karlavagnen 

                                                      
61

 Något som skulle vara mycket intressant att studera vidare kring. En undersökning som tar upp vilka ämnen 
som tas med i programmet, och vad som krävs av personerna för att bli utvalda. I denna studie fördjupas det 
området dock inte vidare än att det är bra att ha peka ut samt ha åtanke.  
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respektive Ring P1. Även vad informationen som nåtts fram till genom resultat, analys och 

med den diskussion som förts efteråt innebär för forskningsområdet kommer tas upp. 

Något som framgått genom studien är att det finns en tredje deltagare genom samtalen, 

som inte har egna inlägg men detta till trotts påverkar samtalen i hög grad. Den som syftas 

på här är lyssnaren, vilken har en inverkan och därför bör has i åtanke. Dennes närvaro i 

programmet är som tidigare nämnt tydligast i Ring P1, men märks även av i Karlavagnen. 

Exempel på detta är när programledaren ser till att förtydliga att vad inringaren sagt är en 

personlig åsikt, och inte ett faktum. Detta pekas inte ut för att inringaren själv ska nå den 

insikten, utan helt enkelt för att medvetandegöra för lyssnaren att så är fallet. 

När det kommer till denna aspekt av lyssnarsamtalet finns det en klar brist inom den 

genomförda studien. Det har enbart lyfts in ett mycket begränsat material som behandlar 

ämnet i teoriavsnittet, vilket innebär att få slutsatser eller reflektioner kan genomföras i 

frågan. Hade mer plats (och tid) funnits tillgängligt är detta ett område som gärna 

undersökts vidare eftersom det med stor sannolikhet har en markant inverkan på samtalet 

programledare och inringare emellan inom båda de program som behandlats. 

Det har genom analys likväl som diskussion framgått att Karlavagnen inte fullt passar in i de 

teorier som finns kring program som använder sig av lyssnarsamtal i sin sändning. 

Anledningen till detta kan självklart bestå i många saker, och möjligheten att den teori som 

behandlar ämnen av dessa slag helt finns men inte hittats. Det är dock även möjligt att 

forskningen inom detta område är en smula föråldrad, och att Karlavagnen är en ny (i sitt 

upplägg, inte ålder) typ av inringningsprogram som teorierna inte hunnit behandla och 

anpassa sig efter. Detta skulle innebära att den teoretiska ram som finns i området är i vissa 

avseenden föråldrad och ofullständig, och att Karlavagnen genom sin lyssnarfokusering 

utvecklat ett nytt förhållningssätt till hur samtalet inringare och programledare emellan kan 

konstrueras och dras nytta av.  

Det går att argumentera för att Karlavagnen är en modernare typ av inringningsbaserat 

radioprogram, inte enbart i jämförelse med Ring P1, utan i relation till samtliga klassiska 

program av den här typen. Radiomediet har utvecklats från att vara väldigt exklusivt, 

tillgängligt enbart för personer inom skrået samt inbjudna gäster, till att låta allmänheten 

delta i viss utsträckning via telefon (dock fortfarande mycket styrt av just programledaren). 
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Det är därför möjligt att det i Karlavagnen går att se nästa steg i denna utveckling, där 

allvarliga ämnen behandlas med en fokus på inringarens perspektiv. Detta i sig, att fokus 

ligger hos personen från allmänheten, syns visserligen även i program som Ring P1, men 

skillnaden ligger i bemötande. Karlavagnen är inkluderande, och arbetar för att båda parter 

ska mötas på lika villkor, vilket har potentialen att ge en öppnare diskussion som inte 

begränsas av inringarens vetskap att vara i ett underläge i jämförelse med sin 

samtalspartner. 

Denna obalans i maktförhållandet är något som präglar Ring P1, och blir lätt ett hinder i 

strävan att behandla ett diskussionsämne på djupet. Eftersom inringaren ofta hamnar i en 

typ av försvarsställning, inte minst tack vare programledarens andraposition i samtalet, kan 

de fastna i den underliggande konflikt som uppstår. Även tidspressen som finns på varje 

inringare, till följd av det höga tempo programmet har, bidrar till den risk för ytliga 

diskussioner som infinner sig. 

Denna problematik uppstår däremot inte för Karlavagnen. Fastän programledaren likt i Ring 

P1 innehar den makt som andrapositionen medför, arbetar de för att inte använda den på 

ett uppenbart sätt. Genom att inte enbart ställa frågor utan även bidra med egna anekdoter 

förmedlar de en tanke om att samtalet är mellan likar (likväl som det på ett direkt vis ger 

mer makt åt inringaren). De ifrågasätter inte heller vad inringaren säger utan ser på det som 

denna persons sätt att tänka kring något, på detta vis kringgår de den försvarsställning som 

annars riskerar att hindra samtalets utveckling. Karlavagnen blir med det en frizon där 

personer från allmänheten tillåts tänka fritt (inom rimliga gränser) i offentligheten. Slutligen 

är även avsaknaden av tydlig tidsbegränsning en viktig pusselbit, eftersom den tillåter 

inringare likväl som programledare att ta den tid som behövs för att komma på djupet. 

Alla dessa handlingar (vilka går att tillskriva programledaren likväl som ramen för 

Karlavagnen) som, i samklang med relationsbyggande inslag, skapar ett mer vardagligt 

samtal adderas samman och bidrar till en helhetlig bild av det kollegiat som utvecklas mellan 

deltagarna. De hjälper varandra att nå fram till kunskap och slutsatser inom det specifika 

område som behandlas i avsnittet. De jämnar ut maktbalansen och uppnår genom det en 

potentiellt mer fruktbar diskussion. 
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7.5 Slutsatser 

Slutligen presenteras här i korthet några av de huvudsakliga insikter som nåtts genom denna 

studie. Det är information och förståelse kring hur olika aspekter av vad som sker inom 

området hänger samman och påverkar både allmänhet, radiomediet, medieforskning och 

slutligen även programledarrollen.  

Den första av dessa, vilken berör allmänheten, tar sig huvudsakligen formen av 

frågeställningar som uppkommit i samband med de resultat och den diskussion som förts 

ovan. Det som bör funderas vidare kring är i vilken utsträckning dessa samtal faktiskt är så 

demokratiska som programmen ofta utger dem för att vara. Med andra ord; är det ett helt 

öppet forum eller styrs personer som ringer i till programmet av ramar och programledare? 

Vidare är det även ovisst huruvida dessa personer faktiskt är människor som den övriga 

allmänheten faktiskt vill bli representerad av, eller ifall det i större utsträckning bör anses 

vara enskilda personer utan någon bredare förankring än så. Det är även, oberoende av 

dessa funderingar, intressant att se hur privatpersoner är potentiella deltagare i 

radioprogram av den här typen. De går in i en roll och är med det inte längre allmänhet, utan 

istället en inringare och allt vad det medför.  

Ur radiomediets synvinkel är en av de huvudsakliga slutsatserna att de saker som undersökts 

har potential att utöva inverkan på många saker i stor utsträckning. Den struktur ett 

program har, och de möjligheter samt begränsningar som det ger programledare likväl som 

inringare, kommer som vi sett ha bredare påverkan än enbart hur långt varje samtal är eller 

vilken ton som hålls. Det är således viktiga beslut att överväga när ett program av denna typ 

konstrueras.   

Även inom det tredje nämnda området ovan går det att tack vare studien rannsaka likväl 

som förstärka somliga av de antaganden och strukturer som finns inom just denna gren av 

medieforskningen. Den huvudsakliga insikten är att det finns fler än två kategorier av 

inringnings-radio. Detta innebär att en mer mångfacetterad och komplex bild bör etableras, 

eftersom denna tredje kategori har kapacitet till att påverka de grundantaganden som finns 

kring programmen både rent praktiskt likväl som inom den hittills genomförda forskningen.  

Även en hel del intressant information om programledarens roll och rollutövande har lyfts 

till ytan genom studien. Med den information som nåtts går det att spekulera i yrkets 
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framtid. Det är mycket möjligt att många programledare, vilket somliga till synes redan 

börjat göra, kommer utveckla sina verktyg än mer med ändamålet att professionalisera det 

vardagliga samtalet. Detta innebär att de arbetar för att bevara den alldagliga känslan 

samtidigt som de förändrar strukturerna till att passa in i radioformatet. Detta innebär i sin 

tur att programledar-yrket är kapabelt till utveckling.  

Avslutningsvis har samtalsanalysen varit ett bra tillvägagångssätt för att ge en förståelse 

kring radiosamtalet och dess strukturer. Genom att använda en metod som både rannsakar 

samtalet på så nära håll likväl som ger konkreta exempel från det, framgår radiospråkets 

olika dialogiska ramar och mönster tydligt. De blir enklare att gräva fram och 

tillvägagångssättet underbygger även kunskapen på ett trovärdigt sätt. Utifrån detta går det 

att se hur radiosamtalen i studien eftersträvar att uppvisa sig själva som ett vanligt samtal, 

det efterliknar de dialoger som förs i vardagen, och söker även att vara en 

kommunikationsplattform som lyfter de större diskussioner vilka är relevanta för människors 

egna tillvaro. Risken med detta är dock att somliga interaktioner närmar sig det banala tack 

vare ambitionen att bli normalt.  

Med hjälp av samtalsanalysen ser vi även att strävan efter att vara ett ”vardagligt samtal” 

har potentialen att bli ett tveeggat svärd, där allmänheten visserligen kan få utrymme att 

vädra både åsikter och upplevelser på ett avslappnat vis, men programmens ansträngning 

att ge illusionen av en dialog mellan två jämlikar får det hela att balansera på gränsen bort 

från det trovärdiga, då strukturer och den obalanserade makten i samtalet gör det 

uppenbart att deltagarnas roll och position är alltigenom olika. Programledarens kamratliga 

inställning kan alltså i värsta fall upplevas som ett spel för gallerierna.   

7.6 Epilog 

7.6.1 Kritik & jämförelse med tidigare forskning  

Efter all denna diskussion om rollåtaganden för programledarna, både i detta kapitel likväl 

som i tidigare, är det viktigt att minnas en viktig sak i relation till studien. Det är fullt möjligt 

att somliga ramar och strategier inte har lyckats lokaliseras. Det kan finnas områden i 

programledarens roll som gått forskningen förbi, och således inte blivit behandlat fastän det 

passat in i studiens fokusområde. Av denna anledning är det av vikt att fortsätta hålla ett 

öppet sinne inför dessa saker även i framtiden, och inte utgå ifrån att området är slutgiltigt 
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avhandlat. Programledarrollen är komplex och ständigt föränderligt, den kan ha än fler lager 

än de som kommit fram genom denna forskning. Det har därav varit mycket viktigt med 

transparens, så att du som läsare själv kan bilda en uppfattning kring området. Lika så gäller 

kring de slutsatser som dragits och diskussioner som genomförts, det kan finnas andra sätt 

att tolka materialet på och diskussionen bör således fortsätta hållas kring ämnet även 

utanför denna text. 

Avslutningsvis kommer några jämförelser med den tidigare forskning som genomförts i 

området ske, för att se vilka likheter eller skillnader som finns. I de två första studierna som 

redogjordes för framgick att inringaren ofta befinner sig i ett underläge, och har mycket litet 

handlingsutrymme vid politikerutfrågningar (som är situationen de undersökte). De båda 

menade vidare att de strukturer som finns i samtalet är vad som begränsar människorna 

som ringer in. Detta är mycket snarlikt med resultatet som återfunnits genom denna studie, 

där inringare i Ring P1 är begränsade just tack vare den struktur och de roll-ramar som finns 

inom programmet. Det går även hand i hand med den slutsats om det mer vardagliga samtal 

som uppstår i Karlavagnen. Detta beror dels på hur programmet är uppbyggt, men även på 

det fenomen som Thornborrow62 uppmärksammade då programledaren tappade sin roll 

som moderator. I dessa situationer fick inringaren mer möjligheter att bedriva ett samtal 

med politikern, och inte enbart begränsas till en eller två frågor. Detta stärker tesen ovan, 

om att en jämn maktfördelning och mer frihet för inringaren bidrar till ett samtal med större 

potential. 

Genom en jämförelse med det tredje forskningsexemplet går det att se en intressant 

tendens i vad som framkommit via den studie som genomförts här. De båda programmen 

sitter på tydliga karaktärsdrag från varsitt av de länder som var aktuella i undersökningen. 

Karlavagnen har en snarlik uppbyggnad med den radioproduktion som sändes i Israel. Det är 

ingen stark hierarki, deltagarna anses vara jämlika, och samtalet är vardagligt till sin ton. 

Även avslutet förhandlas fram mellan deltagarna på ett snarlikt sätt som Karlavagnens 

interaktions-stopp. En skillnad de båda emellan är dock inledningen, där programledaren i 

Karlavagnen vet om vem som ringer och i viss mån vad denne vill prata om redan innan 

samtalet introduceras. Den aspekten är således densamma som i det USA-sända 

programmet. Detta andra lands programtyp hade många gemensamma nämnare med Ring 

                                                      
62

 Thornborrow, 2001. 
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P1. De båda programmen har en stark styrning från programledarens håll och avslutet är 

ensidigt introducerat. Det går dock inte att med hjälp av detta nå några slutsatser kring den 

svenska kulturen i stort, en separat forskning med det ändamålet skulle då behöva 

genomföras. 

7.6.2Förslag på fortsatt forskning 

I följande avsnitt presenteras förslag på forskning som tar vid facklan när detta specifika 

område är utforskat, och med det har potential att undersöka nya aspekter av radiomediet. 

De forskningsspår som uppmuntras nedan är frågor som väckts under arbetsprocessen med 

denna undersökning, en inte haft tid eller plats att undersökas närmare.  

En aspekt av lyssnarsamtalet i radiosammanhang vilken inte fått någon plats genom denna 

studie, men som med stor sannolikhet kan berätta mycket om interaktionen, är deltagarnas 

kroppsspråk. I den text som finns ovan har det audiativa stått i centrum och enbart vad som 

faktiskt sägs (eller i somliga fall inte sägs) har varit relevant för att uppnå syfte och ge svar på 

frågeställningar. En ny forskningsansats, vilken istället fokuserar på denna andra del av 

interaktionen skulle vara mycket intressant att se resultaten av. Hur agerar de olika parterna 

rent fysiskt, i en interaktion där de faktiskt inte ser varandra? Vilka skillnader finns jämfört 

med vanliga samtal ansikte mot ansikte, och vad betyder eventuella uttryck i kroppsspråket? 

En undersökning av det slaget skulle kunna komplettera de auditivt utvunna resultat som 

finns här på ett mycket bra sätt. 

En annan infallsvinkel som skulle vara intressant att utröna är inringarnas roll i samtalet. Att 

göra en djupdykning för att analysera och problematisera vilket ansvar dessa har skulle vara 

väldigt bra information att ha i sammanhanget. En studie av det slaget skulle vara mycket 

intressant att ha tillgänglig i relation med den information som framkommit ovan. 

Inringarfokus skulle vara en naturlig uppföljning på den inriktning som funnits mot 

programledaren här.      

Vidare skulle det vara intressant att genomföra studier kring den centrala interaktionen 

inom radioprogrammet ”Radiopsykologen”. Det skulle på ett intressant sätt kunna 

komplimentera den information som framgått genom texten ovan. Det är en tredje typ av 

samtal som försiggår där, vilken med stor sannolikhet fortfarande är relativt outforskad. 
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Detta program var ursprungligen en del av denna studie, men blev bortvalt till följd av 

platsbrist.  

En annan aspekt av lyssnarsamtalet som skulle vara givande att studera ytterligare är vad 

som sker i ett samtal då normer bryts och någon deltagare rör sig utanför de ramar som 

vanligtvis finns inom interaktionen. Vilka strategier används av inringare respektive 

programledare för att hantera det som skett, för att återställa status quo eller anpassa sig 

efter det som skett. Ännu en infallsvinkel i detta område är då programledare och inringare 

pratar i munnen på varandra, något som sker med jämna mellanrum. Hur dynamiken vid 

dessa tillfällen ser ut och vad det betyder för samtalet kan möjligtvis berätta mycket om 

maktförhållanden och vad som prioriteras i respektive program.  

Avslutningsvis vill jag som författare understryka att eventuella undersökningar som tar vid 

där jag slutat, gärna får använda den information som samlats genom studien. Oavsett om 

det gäller tillvägagångssätt och teori, eller rena forskningsresultat. Så länge det arbete jag 

genomfört kan verka för att föra mediaforskningen framåt på något vis, så är dess mål 

uppnått.  
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