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Abstract 
Författare: Maria Patz 

Titel: Vetenskap möter radio- en narrativanalys av Sveriges Radios vetenskapsradio och 

Radiolab 

Kandidatuppsats: Mkand, Vårterminen 2013 

Handledare: Andreas Widholm 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att kartlägga två vetenskapliga radioprogrammens 

berättarstruktur. Vanliga nyhetsmedier har ibland stått i kritik för att de inte lyckades 

förmedla vetenskapens resultat på rätt sätt. Därför är det väldigt intressant att se hur 

radioprogram som endast sysslar med vetenskap går till väga i sin rapportering. Ett av 

radioprogrammen är det svenska Sveriges Radios vetenskapsradio och det andra är det 

amerikanska Radiolab. De är alltså producerade i helt olika länder och för olika publik. 

Material: Materialet bestod av totalt fyra radioavsnitt, varav två handlade om Charles Darwin 

och hans forskning och de andra handlade om robotar i människors vardag. Två av avsnitten 

sändes i Sveriges Radios vetenskapsradio och de andra två i Radiolab. 

Metod: Narrativanalys användes för att kartlägga programmens berättarstruktur och 

popularisering av vetenskapliga ämnen som förekom i avsnitten. Narrativanalys hör till 

tolkande vetenskapliga undersökningsmetoder. Jag använde mig av Alexa Robertsons modell 

av ”ett narrativs anatomi”.  

Slutsatser/ Resultat: De mest väsentliga slutsatserna av uppsatsen var att berättarstrukturen 

var väldigt olika i Sveriges Radios vetenskapsradio och Radiolab. Popularisering förekom 

däremot i alla fyra avsnitt till lika stor delar.  

Nyckelord: Narrativ, narrativanalys, vetenskapsjournalistik, popularisering, Sveriges Radios 

vetenskapsradio, Radiolab. 
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1. Inledning 

I denna uppsats kommer jag att genomföra en narrativanalys av de två vetenskapliga 

radioprogrammen Radiolab och Sveriges Radios vetenskapsradio. Båda programmen sysslar 

med vetenskapliga ämnen och jag vill undersöka hur dessa blir presenterade för lyssnarna. Ett 

av ämnena jag valde för analysen kommer att handla om Charles Darwin och nya aspekter 

som framkom om hans liv och verksamhet. Det andra ämnet innehåller intressanta aspekter 

om robotar och datorer i människors vardag. Dessa ämnen blir presenterade genom narrativ 

eller berättelser som är centrala i människors liv. Hur man berättar en händelse har stort 

inflytande på hur lyssnaren uppfattar denna. ”Genom berättelser konstruerar vi och 

kommunicerar vi vår uppfattning om världen, oss själva och andra.” (Johansson 2005:16). 

Hur ett visst ämne framställs kan alltså påverka vår uppfattning av detta. När det gäller 

vetenskapligt innehåll anser jag det särskilt intressant hur teman framställs som rör ett flertal 

människor/samhällen. Vetenskapens noggranna arbetsprocesser och metoder gör att 

människor förlitar sig på dess resultat. Sveriges Radios program Medierna har sedan en tid 

tillbaka granskat hur vanliga journalister presenterar och bedömer vetenskapens resultat 

(Medierna 2013-05-11). Medierna lyfte oftast fram exempel där journalister inte lyckades 

med en balanserad rapportering om vetenskap. Det handlade också endast om ”vanliga” 

nyhetsjournalister. Men både Sveriges Radios vetenskapsradio och Radiolab tillhör 

kategoriseringen vetenskapsjournalistik som innebär att de endast sysslar med vetenskapliga 

teman. För vetenskapsjournalister är det i allra högsta grad relevant att framställa komplexa, 

vetenskapliga sammanhang på så sätt att icke-insatta människor begriper dem. Detta kallas för 

popularisering av vetenskapligt innehåll och kommer också att bli undersökt i analysdelen.   

  

Jag kommer ytterligare undersöka narrativ och berättarstruktur i radio. När en berättelse 

framställs muntligt så är lyssnaren inte bara intresserad av berättelsen utan också av hur denna 

berättelse framställs. Det muntliga berättandet är nästan en berättelse i sig och kan förstås som 

ett slags iscensättande (Bauman 1986 i Johansson 2005:25). Det ligger någonting kraftfullt i 

det direkta tilltalet till lyssnaren som ges genom radio. ”(…) radio and literature are unique in 

engaging the imagination, permitting us to create our own images in the mind’s eye.” (Powell 

III, ur Pease &Dennis 1995:75). Sådana bilder som skapas i ens egen fantasi kan vara mycket 

mer kraftfulla än bilder som man ser fysiskt framför sig. Därför är det just särskilt viktigt hur 

ett radioprogram producerar sina inslag och denna produktion bygger till största delen på 

framställningen av berättelser respektive narrativ. Ytterligare är det väldigt intresseväckande 

att se hur ens uppfattning av ett ämne påverkas genom de olika narrativen. Det som också är 
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intressant är att de två radioprogrammen är riktade till lyssnare som befinner sig i olika 

mediekulturer. Mediekultur beskriver kulturen av en mediatiserad värld. Denna kultur blir 

präglad av processer, produktionsvillkor och innehåll, kort sagt allt som har med 

medieproduktion och distribution att göra (Hepp 2011:69-71). Dessa processor kan se väldigt 

olika ut beroende på i vilket land respektive mediekultur man befinner sig. Jag är medveten 

om att mediekulturen kan ha en effekt på rapporteringen och berättelsestruktur men kommer 

inte vidare undersöka detta i min uppsats. 

Radiolab är ett amerikanskt radioprogram och sänds givetvis på engelska. Vetenskapsradion 

sänds i Sveriges Radio på kanalen P1 och sänds på svenska. Båda programmen berättar om 

internationella ämnen men geografiskt sett till olika publik. Dessa språkliga distinktioner 

kommer jag att ta hänsyn till i uppsatsen.  

 
1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka de två vetenskapliga radioprogrammen Sveriges Radios 

vetenskapsradio och Radiolab. Båda programmen presenterar vetenskapliga ämnen i 

dokumentär- respektive reportageform. Jag är intresserad av hur formen och 

berättarstrukturerna ser ut i respektive program och detta vill jag kartlägga med hjälp av 

narrativanalys. Om det finns stora skillnader i berättelsestruktur och popularisering mellan de 

två programmen kan det vara intressant att se om detta kan bidra till olika uppfattningar av 

ämnet. 

 

1.2 Frågeställningar 

1.) Hur ser berättarstrukturen i de valda radioprogrammen ut? 

2.) Vad finns det för likheter och skillnader mellan Sveriges Radios vetenskapsradio och  

Radiolab i de fyra avsnitt när det gäller struktur och innehåll? 

3.) På vilket sätt sker en popularisering av vetenskapligt innehåll i de valda avsnitten? 

 Dvs. Hur framställs vetenskapligt innehåll på ett populärt sätt?  

 

1.3 Material och avgränsning 
Materialet består av två avsnitt av Vetenskapsradion och Radiolab. Det handlar vid båda om 

vetenskapliga radioprogram. Namnet Vetenskapsradion använder jag här som ett 

övergripande namn för Vetenskapsradio Forum, Vetenskapsradio Historia och Vetandets 

värld. För att utvidga möjligheterna att hitta flera likadana ämnen har jag valt att leta i 

nätarkivet av alla tre radioprogrammen.  
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Det som bl.a. kännetecknar de båda vetenskapliga radioprogrammen Sveriges Radios 

vetenskapsradio och Radiolab, är att det förekommer intervjuer med experter och att dessa 

intar en central roll i programmen. Dessa experter kan vara av två typer: Det finns de som 

representerar olika vetenskapsfält och de som inte har någon legitimerad titel men som har 

varit med om olika händelser som tas upp i avsnitten (Stoehrel 1994:97). Dessutom är båda 

även i reportageform, dvs. avsnitten är längre än ett vanligt nyhetsinslag så att en mer 

djupgående undersökning av ett ämne blir möjligt. 

Sändningarna är hämtade som podcastversioner från Sveriges Radios hemsida och Radiolabs 

hemsida. (www.sverigesradio.se och www.radiolab.org) Båda är tillgängliga på nätet och som 

podcasts. Avsnittens längd varierar från 20 till 67 minuter. Radiolab sänds på engelska men 

Sveriges Radios vetenskapsradio på svenska. Det är alltså inte fullt möjligt att göra en 

komparativ studie angående språkbruket. Dessutom har Radiolab två programledare och 

Sveriges Radios vetenskapsradio bara en vilket också kommer tas hänsyn till i analysen.  

 

Mitt urval för analysen består av två avsnitt av respektive radioprogram, dvs fyra radioavsnitt 

totalt. Jag ville gärna analysera ämnen som förekommer hos både Radiolab och Sveriges 

Radios vetenskapsradio. Därmed blir det möjligt att se vilka skillnader och likheter det finns i 

berättarstrukturen och i framställningen av samma ämne i de två olika radioprogrammen. Ett 

gemensamt ämne som behandlas av båda radioprogrammen handlar om Charles Darwin där 

Radiolabs avsnitt ”Darwinvaganza” är 25 min och Vetenskapsradio Historias ”Darwins heliga 

uppdrag” är 12min långt. De andra avsnitten jag kommer att undersöka handlar om robotar i 

människors vardag. Radiolabs avsnitt ”Talking to Machines” är 67 min långt och avsnittet 

från Vetandets värld ”Människolika robotar på väg in i vår vardag” är 20 min långt.  
 

2. Bakgrund  
2.1 Tidigare forskning  
Tidigare forskning om radio har framför allt handlat om kvantitativa innehållsanalyser som då 

genomfördes för respektive medieinstitution. Andel musik, prat, språk och genus i 

radioprogram har bl. a. undersöktes. Det fanns också mer kvalitativa studier där man lyssnade 

genom programmen och studerade tal och programkompositionen för att synliggöra 

övergripande kommunikativa strukturer (Åberg 2012). Studier som kritisk granskar 

lingvistiken i radioprogram drivs av tanken att hur en händelse berättas också har effekter på 

hur lyssnaren uppfattar budskapet (Åberg 2012: 39). Jag vill anknyta till denna tanke men jag 

försöker snarare att lägga fokus på programmets uppbyggnad och berättarstruktur men också 
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till viss del på själva språket. På 1960- och 1970-talen var forskningen mestadels inriktad på 

begriplighet och förändrade attityder som kom i samband med lyssnandet av ett visst 

radioprogram. Detta kallas för kunskapsklyftor (Åberg 2012:67). Åberg hävdar att sådana 

studier hade med tidsandan att göra och att radions roll för att sprida kunskap skedde i 

moderniseringens namn (Åberg 2012:67).  

 

Det finns dessutom en studie som kvantitativt undersökte hur lyssnare värderade ett Radiolab-

avsnitt. Studien genomfördes i enkätform och lyssnaren skulle även fylla i egna tankar och 

beskrivningar av programmet. Därmed undersöktes olika aspekter av Radiolabs 

produktionsmetoder (Flagg 2009). Resultatet av studien var bl. a. att nio av tio personer som 

lyssnade på Radiolab-avsnittet gillade programmet. Särskilt omtyckt var att avsnittet kretsade 

kring ett ämne som blev undersökt från många olika synvinklar och med hjälp av experiment. 

 

2.2 Podcast 

Eftersom de avsnitt som jag undersöker i min studie till stor del är tillgängliga som podcasts 

anser jag det nödvändigt att ge en kort introduktion till begreppet och dess historia. När Apple 

lanserade iPoden som digital musikspelare 2001 blev det möjligt för datoranvändare att ladda 

ner audiofiler och lyssna på dessa när och var de ville. Ljudmaterial som brukade sändas i 

radioprogram (engelska term ”broadcast”) blev ”podcast” (Notess 2005). Redan 2005 blev 

”podcast” årets ord i New Oxford American Dictionary (Sterne et al 2008). Genom podcasts 

har lyssnare möjlighet att lyssna på vilka program de vill och när de vill. 2008 fanns det ca. 

30000 olika podcastavsnitt för nedladdning. Men antalet ökar ständigt och det blir svårt att 

uttala sig om hur många podcastsändningar det finns idag (Swanson 2012:184). Andra studier 

har visat att sex miljoner vuxna amerikaner hade laddat ner en podcast fram tills året 2006 

(Sterne et al 2008). Det finns dock inte så många studier om vem som är den egentliga 

målgruppen för podcasts. Men eftersom en del universitet i USA använder podcasts för att 

undervisa studenter finns det rätt mycket litteratur om podcasts pedagogiska effekter 

(Swanson 2012: 184). Man får dock inte heller glömma att själva begreppet ”podcast” alltid 

hänvisar till Apple produkten iPod och därmed innebär det en framgångsrik etablering av 

varumärket. För icke-vinst orienterade företag och privatpersoner innebär podcast emellertid 

en ny, mer demokratisk uttrycksform (Sterne et al 2008). 

  I början av Radiolabavsnittet om Darwin som jag kommer att analysera i den här uppsatsen 

påpekar programledarna att detta inte är den vanliga formen av Radiolabs sändningar utan att 

det är en podcast. De förklarar att ”It’s Radiolab inbetween our regular season shows so this is 
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gonna be a little shorter than the regular shows and a little less produced (...).” Podcasts av 

radiostationer kan på så sätt innehålla helt nya ämnen eller repriser av avsnitt som tidigare 

sänts i radio. 

Det som också är speciellt för podcasts är att nästan vem som helst kan producera och sprida 

dem ”(…) since podcasting is not regulated like radio and podcasts are considerably easier 

and cheaper to make and distribute than radio broadcasts.” (Sterne et al 2008). 

 

3. Teoretisk ram  
I det här kapitlet kommer jag att förklara begrepp och fenomen som mycket nära hänger ihop 

med min studie.  

 

3.1 Popularisering  

Hur popularisering av vetenskapligt innehåll sker i två radioprogram är det jag vill undersöka 

genom en narrativanalys. I uppsatsen kommer jag att utgå från Strachals definition av 

popularisering:  

      ” Popularisering skulle kunna beskrivas som ett sätt att generalisera en specifik kunskap 

med hjälp av förenklingar och liknelser i syfte att få en icke professionell publik att ta till sig 

en principiell kunskap. Det är alltså frågan om de olika grepp journalister använder för att 

göra det komplexa begripligt.” (Strachal 2009: 80)  

 

När det gäller vetenskapliga ämnen avser popularisering på ett sätt att begripliggöra kunskap 

för den icke-insatte. Men det betyder också att man på något sätt marknadsför vetenskap dvs. 

att man gör vetenskap populär hos en bred allmänhet (Strachal 2009:120).  

 

3.2 Vetenskap 

Till att börja med kan det vara viktigt att definiera vad jag menar med vetenskap. Det finns 

ingen enhetlig definition men rent semantiskt innebär vetenskap sökande efter kunskap och 

sökandet efter sanningen (Strachal 2009:124). Hansson förklarar begreppet som ”ett 

systematiskt sökande efter kunskap där giltigheten inte beror på en specifik individ utan där 

vem som helst kan kontrollera resultatet.” (Hansson 2012) OECD:s definition av forskning är 

“ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer.“ (OECD 2013-04-

12) För att anknyta till förhållandet mellan vetenskap och journalistik så menar Ryan att 

”objective journalism shares the core values of the scientific method” (Ryan 2001:3). Enligt 

honom söker både journalistik och vetenskap sanningen om verkligheten och båda försöker 



	   8	  

vara opartiska. Det är alltså arbets- och undersökningsmetoden som definierar vetenskap. Det 

anses också att vetenskapsjournalister arbetssätt rent metodiskt liknar vetenskapens 

tillvägagångssätt (Strachal 2009: 86).  

 

3.3 Vetenskapsjournalistik  
Vetenskapsjournalister har hela tiden med den nyaste forskning och vetenskap att göra. 

Eftersom den sist nämnda kan förändras snabbt verkar vetenskapsjournalister acceptera att 

sanningen är tillfällig i motsats till ”vanliga” journalister (Strachal 2009:79). Eftersom 

vetenskapsjournalisten lägger mycket mer tid på ett specifikt ämne än andra reporter kan det 

lätt hända att denne ”snöar” in för mycket. Risken ligger då i att journalisten själv kan ämnet 

väldigt väl men har svårt att förklara det på en begriplig nivå till publiken (Strachal 2009:89). 

Pierre Bourdieu anser t ex att kunskapsöverföringen blir problematisk när vetenskap ska 

exemplifieras med metaforer eller analogier ur vardagen. Enligt honom går det inte att 

återberätta vetenskap med några enkla historier eftersom den är så komplext (Strachal 

2009:118 cit. efter Bourdieu 1996:33-39). Exemplifiering leder till att läsaren (respektive 

lyssnaren) använder sin egen erfarenhet för att förstå innehållet. Detta kan leda till en falsk 

bild om det inte finns vetenskapliga erfarenheter hos läsaren/lyssnaren. Men journalister och 

författare av vetenskapliga texter anser att de måste ta ut svängarna. ”Syftet är ju att överraska 

läsaren och få denna att vilja läsa texten.” (Strachal 2009:118). Att använda metaforer och 

bildspråk är viktigt för både journalister och forskare för att förklara komplexa sammanhang 

för icke-specialister. Detta behöver då inte alls banalisera det vetenskapliga innehållet utan är 

snarare ett helt normalt sätt att föra över kunskap (Strachal 2009:119). 

 

Forskarens resultat och diskussioner måste kortas ner så att de passar in i medieformatet. 

Genom dramatiska grepp blir det enklare att skilja ut sig från mängden av all annan 

information som finns. Särskilt vetenskapsjournalister har en pedagogisk uppgift och det 

innebär att de väljer ut delar av det som forskarna säger. Det ligger en viss problematik i detta 

men journalisten måste göra det ändå, annars skulle publiken tappa intresset och riskerar att 

innehålla för mycket information. Enligt Strachal så gillar människor inte att ta till sig ny 

kunskap om det inte ha en koppling till något som de redan känner till. Det är alltså 

journalistens uppgift att selektiv servera kunskap (Strachal 2009:126).  

Vetenskapsjournalister måste rensa ut sakligt tveksamma källor på ett tidigt stadium. Oftast 

har vetenskapsjournalister haft kontakt med fler källor än vad som syns (respektive hörs). 

Forskarkällan kan t ex fungera som ett alter ego för reportern (Strachal 2009: 85). Det ligger 
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en viss problematik i detta eftersom man skulle kunna tro att journalisten väljer ut de källor 

som kan motsvara hens idéer på bästa sätt. Men vetenskapsjournalisten bör – liksom andra 

journalister- vara neutral i sin rapportering även om vissa källor kanske försöker styra 

journalisten (Strachal 2009: 86). Fördelen med forskare som intervjukällor kan vara att de 

tipsar om andra forskare som eventuellt har mer kunskap om ämnet (Strachal 2009:87). 

 

3.4 Teorier om narrativ 
3.4.1 Vad är ett narrativ?  

För begreppet narrativ används även begreppet berättelse. Sedan 1990 började intresset för 

narrativ växer ur vetenskapliga perspektiv. Istället för termer som argumentation, förklaring 

eller teori använde man ”narrativ” eller ”berättelse” (Johansson 2005:122). Begreppen 

”narrativ” och ”berättelse” presenterar samma fenomen men förknippas med olika synvinklar. 

Johansson (2005) använder ordet ”narrativ” när hon refererar till lingvistiskt inspirerade 

resonemang. I andra fall säger hon ”berättelse”. Robertson (2012) och Czarniawska (2004) 

använder dock nästan enbart begreppet ”narrativ” och jag kommer följa deras i exempel i 

denna uppsats. När jag däremot analyserar strukturen i narrativen använder jag begreppet 

”berättarstruktur”. Det råder dock olika åsikter om ordet ”narrativs” grammatiska 

kategorisering som en- eller ett- ord eftersom ordet inte har svenskt ursprung. Jag kommer i 

den här uppsatsen följa Johanssons (2005) exempel och skriva ett narrativ, flera narrativ. 

Människor brukar strukturera sina erfarenheter huvudsakligen genom narrativ. Genom dessa 

begriper vi världen omkring oss. Dessa narrativ kan ha väldigt olika strukturer och därmed 

påverkar de hur vi uppfattar saker och ting (Robertson 2012). Narrativets former och toner 

återspeglar också berättarens personlighet och verklighet.  

Ett viktigt skäl till narrativanalys är att det finns en skillnad på vad som uttrycks i texten och 

vad texten kan tänkas mena (Bruner 1991:8). Sådana analyser kan vara mycket intressanta om 

de kan ge insikter om något större, något mer allmängiltigt. Att identifiera offentliga narrativ 

kan lära oss om olika fenomen som exempelvis ideologi och makt (Robertson 2012: 260). 

Narrativanalys kan komma åt hur förståelse (det som vi tar för givet och det som förutsätts 

utan att sägas) genereras (Robertson 2012).  

 

 Det finns många olika perspektiv och definitioner som beskriver narrativ. Teori och metod 

för narrativanalys kan se väldigt olika ut beroende på teoretiker och sammanhang (Johansson 

2005: 121). Den mest inflytelserika litteraturforskaren inom narratologin är Seymour 

Chatman som definierar narrativ som en text. Ordet text kommer från latin och betyder ”att 
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väva” eller ”att berätta” (Chatman 1993:7-9). Om man utgår från denna definition kan man 

ytterligare skilja mellan tre huvudtyper av verbalspråkliga texter: argument, beskrivning och 

berättelse. Berättelsen ger svar på vad som hände, argumentet svarar på frågan ”Varför hände 

x?” och beskrivningen ställer och besvarar frågan ”Hur är x?” (Johansson 2005:122-123).  

Andra forskare följer Aristoteles definition av narrativ. Han hävdade att ett narrativ 

kännetecknas av att ha en början, mittparti och slut (Johansson 2005:124). Men inte bara det 

är nödvändigt för att identifiera ett narrativ. När man berättar en historia brukar man 

presentera enskilda sekvenser av händelsen. Dessa sekvenser är kopplade till varandra. Några 

forskare som Richardson (2002) anser dock inte att ett narrativ alltid måste ha en kronologisk 

tidsföljd och kausalitet. I en del postmoderna narrativ finns det t ex. inga kausala kopplingar 

och ändå så betraktas de som narrativ (Johansson 2005:125). Allmänt kan man säger att 

kausalitet och sammanhang är viktiga punkter i ett narrativ men det finns inget som säger att 

inte formerna för att skapa sammanhang kan variera (Johansson 2005:126). Jag kommer 

också i min uppsats utgå från Aristoteles och Johanssons definition av ett narrativ. 

 

Det finns även ett starkt samband mellan narrativ och diskurser. Barthes och Bruner ser 

narrativ åtskilda från diskurser medans andra forskare ser narrativ som en tänkbar form av 

diskurser (Robertson 2012: 230). Chatman (1993) hävdar exempelvis att ett narrativ består av 

en historia och en diskurs. Historian besvarar frågan ”Vad?” och diskursen besvarar frågan 

”Hur?”. Robertson utgår också från denna indelning och den ligger även till grund för min 

analys av narrativ i den här uppsatsen. 

 

3.4.2 Vetenskapsteoretiska perspektiv  
Litterära narrativa analyser har framförallt blivit påverkade av rysk formalism, amerikansk 

new criticism, fransk strukturalism, tysk hermeneutik och dekonstruktionism. Oftast blir 

begreppet ”narrativ” förknippat med postmodernism eller strukturalism som också har varit 

betydelsefulla influenser för narrativa analyser (Robertson 2012, Johansson 2005). Det finns 

även två ytterligare förhållningssätt som utgår från ontologin och berättandet som en 

grundläggande och universell kunskapsform (Johansson 2005). Vid det först nämnda utgår 

man ifrån att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ och därmed antar berättelsens 

(narrativets) form. Berättandet som en grundläggande och universell kunskapsform syftar på 

antagandet att sociala och personliga identiteter är konstruerade som berättelser (Johansson 

2005:19). 
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Den socialkonstruktionistiska synen på narrativanalys utgår ifrån att den kunskap vi 

producerar om världen inte är objektiv eller en generell sanning utan den endast kan betraktas 

som en av många versioner av sanning (Johansson 2005:26). Vår uppfattning, kategorisering 

och förståelse av världen förändras ständigt. Därför varierar också dess betydelse och 

definition. Den variationen sker genom att berätta berättelser respektive narrativ. Narrativ 

som en form av kunskap ligger alltså till grund för mänskligt socialt handlande. Men de ses 

inte som uttryck för hur det faktiskt var/ är och de är inte heller direkta reflektioner av en viss 

social eller kulturell identitet (Johansson 2005:26). 

Som redan nämnt så kan postmoderna narrativ strider mot det traditionella sättet att berätta en 

berättelse. Det behöver t ex. inte finnas den traditionella berättartekniken med början, mitt och 

slut. Postmodernt berättande kan underminera vad som berättas och hur detta berättas 

(Johansson 2005:143). 

En stor del av narrativanalys består av tolkning. Forskaren försöker då få reda på textens 

betydelse och mening. Men varje berättelse står öppen för en mångfald tolkningar. Inspirerad 

av hermeneutiken försöker narrativanalys inte tolka en absolut mening utan komplexa 

meningssammanhang (Johansson 2005: 27). 

 

4. Metod 
4.1 Narrativanalys 
En narrativanalys börjar man vanligtvis med att analysera textens struktur (Robertson 

2012:233). Härtill identifierar man berättare i texten och kartlägger hur texten är upplagd. 

Robertson tog upp Chatmans (1987) modell av ett narrativs anatomi och utvecklade det 

(Robertson 2012:230). Jag kommer hädanefter att använda Robertsons modell om ett 

narrativs anatomi där narrativet delas in i historia och diskurs.  

Historian består av sammanfattning av texten (kallas för abstract), orientering, den 

komplicerade handlingen, upplösning och coda. Diskursen ska ge betydelsen och mening till 

det ovannämnda. Med det nämnda begreppen avser jag följande: Orientering ger mer 

detaljerad inblick i historian. Man kan ställa frågor till texten för att få reda på platser där 

händelser äga rum, vilken tid det är, vad det är för situation och vilka det är som är deltagare 

(Robertson 2012: 229). Den komplicerade handlingen kan ses som textens kärnpunkt, där 

ligger det som kan ge historien en ny synvinkel. Upplösning och coda kan vara svårt att hålla 

isär. Upplösning avser det som slutligen hände och coda återför perspektivet till nutid. 

Eftersom dessa två omständigheter hänger ihop är det bara en tolkningsfråga om hur man ska 

skilja åt dem (Robertson 2012:240). Diskursen är den egentliga tolkningen i analys där man 
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som forskare bör fokusera på allt som har med historians betydelse att göra. Därtill är det 

även intressant att undersöka det som inte tillhör den faktiska eller fiktiva berättelsevärlden 

utan det som ligger utanför denna, t ex ljudeffekter, musik, titel som tillhör producenters 

berättartekniker (Johansson 2005). Men jag kommer även att försöka visa typiska strukturella 

särdrag för respektive program. Det kan vara intressant att se eventuella likheter och 

skillnader i berättarstrukturen och vad dessa kan bero på. Jag kommer också leta efter 

exempel på popularisering och exemplifiering i avsnitten och presentera dem i diskursdelen 

för varje avsnitt. Den utförliga beskrivningen av ett narrativs diskurs, dvs radioavsnittens 

diskurs anser jag som nödvändigt därför att även läsare som inte har lyssnat på de valda 

radioavsnitten kan följa min analys. Det underlättar också analysen i diskursdelen då jag 

endast behöver citera enskilda, små stycken ur programmen.  

 

4.2 Validitet och reliabilitet  
Det finns vissa för- och nackdelar med ett narrativt tillvägagångssätt. En fördel är visserligen 

att man arbetar med flera nivåer av en text. Det som behöver uppmärksammas är att 

narrativanalys hör till tolkande vetenskaper (Robertson 2012). Därför har också min egen roll 

som forskare stor betydelse för analysen av radioprogrammen. Det finns inte ett enda rätt sätt 

att tolka och därför är det viktigt att hänvisa till att jag betraktar analysobjekten från min egen 

kulturella bakgrund. Det som också måste hänvisas till är att analysobjekten är muntliga 

”texter” och att jag har applicerat min metod på detta.  

 

4.3 Generalisering  

Narrativanalyser är särskild intressanta när de kan ge insikter i något större, något mer 

allmängiltigt. Offentliga narrativ kan peka ut mönster som är ofta förekommande i ett 

samhälle. Därmed kan de kartlägga olika fenomen som exempelvis ideologi och makt 

(Robertson 2012). Detta är dock inte det egentliga syftet i denna uppsats. Eftersom jag gjorde 

ett urval av två avsnitt av varje radioprogram är det svårt att dra stora generaliseringar från 

min studie. Men jag anser att man kan urskilja vissa tendenser och trender utifrån resultatet. 

 

4.4 Källor och urval 
Mitt urval av radioavsnitten hämtades från Radiolab ( www.radiolab.org) och Sveriges Radios 

(www.sverigesradio.se) hemsidor. Jag letade i deras sökmotorer genom att knappa in ämnen 

respektive begrepp som jag trodde skulle kunna förekomma i båda programmen. Eftersom 

båda programmen produceras i och för olika mediekulturer har det krävt relativt mycket tid att 
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hitta lämpliga ämnen. De avsnitt som presenteras i den här uppsatsen hade sänds i etermedier 

och de finns även tillgängliga för nedladdning som podcasts. 

 

4.5 Tillämpning av metoden 

Jag kommer att börja med analysen av avsnitten om Charles Darwin. Först kommer ”Darwins 

heliga uppdrag” av Vetandes Värld (Sveriges Radio) och sedan ”Darwinvaganza” av 

Radiolab att analyseras. Efter det betraktar jag de avsnitten ”Människolika robotar på väg in i 

vår vardag” av Vetandets värld och ”Talking to Machines” av Radiolab.  

Det är viktigt att man håller isär de olika narrativen (Johansson 2005:124). Jag betraktar 

exempelvis hela programmet ”Darwin’s sacred cause” som ett narrativ. Men detta narrativ 

består i sig av flera narrativ. Eftersom detta arbete inte rymmer plats för analysen av alla 

påvisbara narrativ kommer jag att fokusera på det stora hela. Jag kommer dock välja ut några 

exempel där jag tror att de representerar radioprogrammets generella berättarstruktur väldigt 

väl. Jag kommer även välja ut exempel och utdrag där popularisering av vetenskapligt 

innehåll förekommer. Detta är dock mitt urval och det kan förekomma att några läsare av 

denna uppsats redan känner till några av begreppen och sammanhangen som jag tar upp. Jag 

kommer då att välja begrepp och sammanhang som jag betraktar som så vetenskapligt att de 

inte kan förutsättas som  bekant för alla lyssnare av Sveriges Radio och Radiolab.  

 

5. Analys 
Inledningsvis kommer jag att ge en övergripande beskrivning av hur radioprogrammen 

Sveriges Radios vetenskapsradio och Radiolab ser ut. Sedan fortsätter jag med att analysera 

avsnitten i ovannämnda ordningsföljd.  

  
5.1. Om Sveriges Radios vetenskapsradio 

Det finns fem olika vetenskapliga program som sänds i P1, Sveriges Radio. Bland dessa finns 

det Vetandets värld och Vetenskapsradion Historia som jag kommer att undersöka i den här 

uppsatsen. Sveriges Radio är ett public service företag som finansieras av Radio- och TV-

avgiften. Detta finansieringssystem ska garantera en politiskt oberoende radio (Sveriges 

Radio 2013). Vetandes värld sänds som sagt dagligen i P1 men dess podcasts finns även 

tillgängliga på nätet. Avsnittens längd är nästan alltid 20 minuter. De senaste ämnena som 

lades upp handlar bl.a. om ”Varför hör utomjordningarna inte av sig?”, ”Akuta frågor om 

ambulanssjukvården”, ”Upptäckten av DNA-spiralen fyller 60 år”, ”Snabbladdning för elbilar 

botar räckviddsångest” och ”Vildsvinen ökar medan jaktmetoderna debatteras”. Avsnittet 
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”Noll koll eller total kontroll” sändes från Vetenskapsfestivalen i Göteborg och handlar om 

huruvida människor nuförtiden har ett större kontrollbehov och om detta kan vara till vår 

fördel. Man kan sammanfattningsvis säga att det handlar sig om vetenskapliga ämnen som 

kan ha direkt effekt på (det svenska) samhället.  

Vetenskapsradio Historia sänds varje torsdag i P1 och har avsnitt som vanligtvis är ungefär 24 

minuter långa och behandlar ett till två ämnen. På Sveriges Radios hemsida står det ”Är du 

intresserad av historia och arkeologi är Vetenskapsradion Historia programmet för dig!“. 

Bland de senaste avsnitten hittar man ämnen som ”Från nytta till nöje med hallon”, 

”Stormaktstidens städer blomstrar än”, ”Laser avslöjar Notre Dames hemligheter” och ”Snus, 

sprit och slavar- svenskamerikanernas dolda historia”. ”Kungen som kameleont” är ett avsnitt 

som sysslar med monarkins förvandling i Sverige sedan 1900-talet. Programledare till alla 

avsnitt är Tobias Svanelid. 

 
5.2 Om Radiolab 
Radiolab är ett amerikanskt vetenskapligt radioprogram som lanserades 2006 och sänds via 

the public radio channel i New York (WNYC). Public radio i USA betyder att programmet 

blir finansierat respektive sponsrat av företag eller institutioner och lyssnare (Pease &Dennis 

1995:174). Detta gäller även för Radiolab som är delvis finansierat av National Science 

Foundation och Alfred P. Sloan Foundation som det hänvisas till på Radiolabs hemsida och i 

varje sändning. Det finns även andra sponsorer som nämns i början av varje avsnitt. Likaså 

berättar programledarna för lyssnarna att de kan själva bidra med donationer.  

Man kan lyssna på Radiolab i över 300 radiostationer i USA men innehållet finns också 

tillgängligt på nätet som podcasts. Innehållet handlar om olika typer av vetenskap och deras 

betydelse för människan. Själva skriver de på sin hemsida : ”Radiolab is a show about 

curiosity. Where sound illuminates ideas, and the boundaries blur between science, 

philosophy, and human experience.“ (Radiolab 2013-05-10). När man tittar på de sista 50 

avsnitten som finns på Radiolabs hemsida som podcasts så hittar man ämnen som ”23 weeks, 

6 days” som handlar om en bebis som föddes för tidigt och därtill hör man föräldranars 

berättelse. En rad livsfilosofiska frågor om liv och död ställs i samband med denna historia. 

Andra avsnitt heter ”Speed”, ”Inheritance”, ”Space”, ”Killer empathy” och ”Musical 

language ”.  ”A war we need” är ett avsnitt om fytoplankton som kämpar mot olika typer av 

virus längst ned i oceanen och varför detta gör människors liv möjliga (Radiolab 2013-05-03). 

Radiolab lägger upp en till tre nya avsnitt varje månad där längden för respektive avsnitt är 
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mellan 12 och 60 minuter. Programledarna i alla avsnitt är Jad Abumrad och Robert 

Krulwich. 

 

5.3 Analysobjekt 1 om Charles Darwin:  Sveriges Radio ”Darwins heliga uppdrag” 

Avsnittet lades upp på Sveriges Radios hemsida den 19 november 2009 och är 11:25min lång.  

Historia  

Abstract: I samband med att det var 150 år sedan Darwins verk ”Om arternas uppkomst” 

kom ut firades Darwinåret över hela världen (Sveriges Radio 2013-04-30).  

Avsnittet handlar om en bok som utkom 2009 av Adrian Desmond och James Moore som 

heter ”Darwin’s sacred cause” (Darwins heliga sak). James Moore själv kommer till tals och 

berättar om bokens innehåll som handlar om drivkraften bakom Darwins verksamhet. Enligt 

Moore var drivkraften Darwins avsky för slaveriet. Professor Sverker Sörlin från KTH som 

skrev ”Världens ordning” kommenterar senare bokens relevans.  

Orientering: Var äger händelserna rum? I Brasilien på Darwins tid, när Darwin vittnade hur 

illa människor behandlades som slavar. Efter det nämns Edinburgh och Cambridge där 

Darwin vistades under sin studietid. 

Vad är det för tid? 1800-talet, nutid 2009 

Vad är det för situation? Boken kom ut i samband med Darwinåret. Det är 200 år sedan 

Darwin föddes och 150 år sedan hans mest kända verk Om arternas uppkomst kom ut. Boken 

”Darwin’s sacred cause” belyser en ny, möjlig sida av Charles Darwin och det som kan ha 

varit hans drivkraft. Programledaren försöker med hjälp av experten Sverker Sörlin att få reda 

på om denna okända aspekt om Darwins liv och verksamhet kan vara sann.    

Vilka är deltagare? Programledaren Tobias Svanelid, reporter Staffan Forssell, James Moore 

författare till boken ”Darwin’s sacred cause”, Professor Sverker Sörlin från KTH. 

Den komplicerade handlingen: Darwin är känd för sin naturforskning på 1800 talet men 

hans upptäckter har även inflytelse i nutid. Genom boken ”Darwin’s sacred cause” 

uppmärksammas plötsligt en ny sida av Darwin. Författarna av boken påstår att det fanns en 

moralisk övertygelse hos Darwin om människans enhetlighet och att det är poänglöst att tala 

om raser.  

Upplösning: Sverker Sörlin säger att det kan finnas en poäng med boken. Men han tycker 

också att författarna har framhävt Darwins avsky mot våld och slaveri för att understryka sitt 

budskap.  

Coda: Det viktigaste budskapet av boken är enligt Sverker Sörlin dess betydelse för nutid. 

Det finns även främlingsfientlighet och fördomar om raser i vår tid. Darwins budskap blev 
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tidigare vantolkade av många anser Sverker Sörlin och boken ”Darwin’s sacred cause” kan 

hjälpa till att reda ut detta. Programledaren upprepar avslutningsvis vem som kom till tals 

under avsnittet. 

 

Diskurs 
I avsnittet presenteras en sida av Charles Darwin som tidigare var okänd av allmänheten. 

Darwin framställs som en människa med stor medkänsla och en som avskyr våld. Han blev 

gripen av slaveriet som han fick se under sin resa världen runt och han försökte motverka 

rasism och slaveri genom sina skrifter. Detta budskap blir understruket genom känsloladdade 

ord som förkommer när reportern Staffan Forssell och James Moore läser upp delar av 

Darwins dagbok där han pratar om  ”hjärtslitande grymheter…”  eller att Darwin var 

”horrified”. Sverker Sörlin från KTH som framstår som experten i avsnittet pratar också om 

”Darwins förmåga att blir gripen”, Darwins ”Gripenhet och rörelse” och ”Han avskyr ju 

våld”. Alla dessa väldigt känsloladdade begrepp tjänar till att framhäver Darwins ”nya” sida.  

Annars presenteras Darwin väldigt neutralt, hans teorier om evolutionen och arternas 

uppkomst blir inte ifrågasatta eller kritiserade. Det handlar mer om möjliga drivkrafter bakom 

hans verksamhet. Musik förekommer bara i början av avsnittet för att inleda programmet 

Vetenskapsradion Historia.  

På nedanstående exempel kan man se hur berättarstrukturen ser ut. Reportern börjar med ett 

påstående som sedan blir bekräftat av intervjupersonen. Reportern tar upp det sagda och går 

sedan över till att ta upp nästa punkt som återigen blir bekräftad av intervjupersonen. Denna 

stil kan ses som väldigt logisk och strukturerad. I avsnittet ges dock ingen förklaring till 

varför producenterna av Vetandets värld just tar upp boken ”Darwin’s sacred cause” av alla 

böcker som kom ut under Darwinåret. Det presenteras inte heller några fler böcker om 

Darwin för att få en annan aspekt av honom.  

 

Staffan Forssell: (…) och detta säger James Moore, det drev Darwin till att efter sin 
hemkomst utveckla vad vi kallar för en broderskapsvetenskap. Allt liv hör tillsamman. 
James Moore: So when he returned from the voyage with the Beagle, Darwin developed 
what we call a brotherhood science. He developed an understanding of evolution in which, 
not only black and white, but all races of all species are united in a single family, in a single 
tree of life, a single genealogy.  
Staffan Forssell: 35 år efter hemkomsten från världsomseglingen med Beagle så publicerade 
Darwin boken om människans härkomst. Då, 1871 ansåg han sig att ha samlat tillräckligt med 
underlag för att vederlägga sin tids rasism. In i det längsta hade Darwin hoppats att Alfred 
Russel Wallace skulle ta itu med uppgiften. Russel hade ju oberoende av Darwin, även han 
utvecklat en teori om det naturliga urvalet. Darwin erbjöd Wallace allt sitt forskningsmaterial 
men Wallace avböjde, fortsätter James Moore.  
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James Moore: He offered all of his notes on human races and sexual selection notes to 
Alfred Russel Wallace, the man who had outed him, made him publish ”The origin of the 
species”. And Wallace said: ’I don’t believe in sexual selection, it’s all natural selection to 
me”. And he sat on it for a while and finally… our book tells the story! The pressure became 
so severe, he was being taunted, that he knew he would have to say something. What does 
Mr. Darwin think? 
Staffan Forssell: ”Människans härkomst” utgavs några år efter det amerikanske 
inbördeskriget som rasade 1861-65. (…)  
 

När det gäller struktur så innehåller avsnittet relativt långa repliker av enskilda personer. 

Detta kan man också se på följande exempel där Sverker Sörlin förklarar rasdebatten som 

fanns på 1700 talet. Han presenteras som professor vid KTH och har dessutom skrivit det 

idéhistoriska verket Världens ordning. Denna beskrivning gör att man ser Sverker Sörlin som 

expert eller auktoritet. Med denna titel får han bedöma boken och han får dessutom mycket 

mer utrymme för att prata än James Moore. Den sist nämnda har dock i själva verket skrivit 

boken ”Darwin’s sacred cause” som programmet egentligen handlar om. Avsnittet i sig är 

bara elva minuter långt och Sverker Sörlin får utrymme att prata i mer än tre minuter i sträck. 

Detta visar hur mycket vikt och betydelse han tillåts ge till innehållet av avsnittet. Det verkar 

som hans omdöme får mest betydelse. Avsnittet avslutas dessutom med Sverker Sörlins 

uttalanden. Efter det kommer ingen förklaring eller återkoppling till nuet av programledaren. 

Denne nämner bara vem som medverkade i programmet och fortsätter sedan med nästa ämne. 

Detta kan tolkas som att Sverker Sörlins förklaringar räcker till för att förmedla sändningens 

budskap utan en sammanfattning av avsnittet genom programledare eller reporter.                   

I nedanstående transkriberingen av ”Darwins heliga sak” förklaras dessutom hur 1700- och 

1800- talets rasdebatt såg ut.  

 

Sverker Sörlin: ”(…) Han ( Darwin) är ju aktiv också i den vetenskapliga rasdebatten, det 
ägnar de ju stor uppmärksamhet åt i den här boken. Alltså det finns en dominerande  
förståelse med rötter i 1700-talet där även Linné fanns med. Och många av de tidigare 
rasteoretikerna som gick ut på att människan i själva verket inte var en art utan många arter 
alltså det som man kallar för en polygenetisk rasism, så att det fanns en, poly – många 
födelseplatser och födelsetider för människor och därför fanns det också absolut och 
oöverstigliga skillnader mellan olika människotyper. Och den gängse tolkningen av detta det 
var ju då att den mest högt stående och moraliskt och intellektuellt på alla möjliga vis mest 
framstående människotypen det var den som härstammade från Kaukasus hade någon sagt det 
den kaukasiska, alltså den vita västerländska europeiska människan. Medan talrika andra 
sorter då hade andra ursprung och därmed, visserligen kunde det förändras och utvecklas, det 
behövde inte omöjliggöra utvecklingen men det var evolution så att säga inom dess egna 
ramar som art eller ras. Till europeisk ställning skulle de aldrig nå. Och detta fungerade då 
som en utmärkt legitimering av slaveri. Därför att det var helt enkelt inte såna som vi, 
västerlänningar som man förslavade utan det var en annan sort, en sorts halvdjur. Och den 



	   18	  

uppfattningen vederlag ju då Darwin mycket effektivt med sin teori. Men det dröjde liksom 
ett slag innan han själv insåg att han kunde göra det. (…)”  
  

Jag anser att detta stycke även visar på en popularisering av dåtidens rasifiering. Sverker 

Sörlin använder inte detta ord själv men han förklarar väldigt utförligt hur rasism uppstod och 

legitimerades innan och medan Darwins skrifter kom ut. Om man jämför denna förklaring 

med en vetenskaplig text ser man skillnaderna ännu mer. Till exempel beskrev Tesfahuney 

(1999) samma fenomen fast i kontext med en vetenskapligt artikel. ”I detta avseende är det 

med andra ord möjligt att tala om generaliserade rasifierade diskurser och representationer – 

utvecklade, uppmuntrade och legitimerade av ’moderna tänkare’ – som genomsyrade 

västerländska samhällen och var intimt sammankopplade med socioekonomiska och politiska 

maktrelationer, såsom kolonialism, slaveri och imperialism (Delacampagne 1990, Jonsson 

1993).“ (Tesfahuney 1999:71). Sverker Sörlin använder mycket lättare ord och uttrycksformer 

eftersom han berättar muntligt till en okänd publik.  

 
5.4 Analysobjekt 1 om Charles Darwin: Radiolab ”Darwinvaganza”  

Avsnittet är 24:04min lång och lades upp på Radiolabs hemsida den 24 Februari 2009. 

Historia  

Abstract: Precis 200 år efter att Darwin föddes blev den här podcasten publicerad. Först 

förklarar journalisten David Quammen hur Darwin kom på sin teori om evolutionen. Efter det 

berättar författaren Deborah Heiligman om Darwins familjeliv och relationen till hustrun 

Emma. Till slut talar författaren Adam Gopnik om varför Darwins teorier fortfarande inte 

accepteras av alla (Radiolab 2013-04-30). 

Orientering: Var äger händelserna rum? Australien, Nya Guinea, Öar nära till Antarktis, 

Darwins hem, Ute i skogen.   

Vad är det för tid? 1800-talet, nutid 2009 

Vad är det för situation? Robert Krulwich, en av programledarna, framstår mer som expert i 

ämnet eftersom han gör alla intervjuer och han berättar och förklarar för den andre 

programledaren, Jad Abumrad. 

Vilka är deltagare? Jad Abumrad, Robert Krulwich (programledarna), David Quammen 

författare till boken ”The reluctant Mr. Darwin”, Deborah Heiligman författare till boken 

”Charles and Emma”, Adam Gopnik författare till boken ”Angels and Ages”. 

Den komplicerade handlingen: Programmet ger inblick i Darwins sätt att arbeta och forska. 

Delvis får lyssnaren helt praktisk inblick i hur Darwin testade om hur länge fröer kunde flyta 

och hur hans son Francis varit med om detta. Det handlar också om Darwins personliga 
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relation till Gud som stod i motsatsen till hans hustrus starka tro. Efter det handlar 

programmet om hur deras barn Annie dog bara 10 år gammal och hur detta förändrade 

Darwins äktenskap. En fråga som också diskuterades var varför han dröjde med att publicera 

teorierna om evolutionen och arternas uppkomst. Orsak till detta lär antingen ha varit att 

Darwin inte var helt säker på sin teori eller att han visste den skulle strida starkt mot Gud och 

en religiös tro.  

Upplösning: Programledaren Jad Abumrad läser upp en studie som visar att mindre än 40 % 

av amerikanerna tror på Darwinism. David Gopnik författare till boken ”Angels och Ages” 

förklarar att människor har problem med Darwins teori eftersom de inte vill se sig själva som 

vildar eller djur. Han säger också att människor vill applicera stora teorier på sina egna liv och 

eftersom de inte kan ge svar på de stora frågorna om varför vi finns på denna jord, så lämnar 

Darwins teorier ingen bra känsla efter att man har läst dem. 

Coda: Men Gopnik hävdar att det inte heller ska vara meningen med darwinism. Han säger 

att människors liv inte är meningslösa bara därför att de tar slut någon gång. Alla varelser på 

jorden hör till samma familj, till samma ”circle of life”. Vi ska även låta oss inspireras av 

Darwins eget liv och det han har åstadkommit. Gopnik menar att det är det som gör livet 

speciellt och meningsfullt: att ens barn, idéer och värderingar lever kvar trots att man själv har 

dött. 

Programledarna avslutar programmet med att nämna författare och böcker som var med i 

programmet samt att de nämna sponsorer till Radiolab.  

Diskurs 

Som redan nämnt så är det även intressant att undersöka det som inte tillhör den faktiska eller 

fiktiva berättelsevärlden utan det som ligger utanför denna, t ex ljudeffekter, musik, titel som 

tillhör producenters berättartekniker (Johansson 2005). Programmet börjar med att 

programledarna vill fira Darwins födelsedag ”(…) it’s gonna be a lot of fun because it’s 

birthday time!”. Det hörs tutande i bakgrunden och folk som hejar. När det berättas om hur 

Darwin experimenterade genom att han la ner fröer i vattnet så hör man en ”plopp” och hur 

vattnet plaskar. När Darwin fick reda på att fröer kan flyta och fortfarande spira efter mer än 

80 dagar så säger programledaren Robert Krulwich ”So yes, ocean crossing vegetables are 

possible!” och det återklingar en ”TADA”-musik. Musiken kan hjälpa producenterna att 

förmedla bilder som de vill skapa med sin berättelse. I det här fallet är det visserligen en del 

skämtsamma ljud men även dessa kan bidra till att lyssnaren kommer ihåg den därmed 

förknippade informationen bättre. 
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Intressant är även när varken programledarna eller intervjupersoner säger någonting verkar 

det som att det tillhör berättelsen. Dvs tystnaden används som retoriskt grepp för att förstärka 

känslan av det redan nämnda eller för att skapa spänning (Stoehrel 1994:180). Ett exempel på 

detta är när Deborah Heiligman berättar om hur Darwins dotter dog.  

Deborah Heiligman: ”Annie never got quite better… (fyra sekunders paus) After about a 

week of that (…) she finally died.” (Fyra sekunders paus). I denna tystnad ska lyssnaren 

känner sorg och lidande. Det spelas även musik i bakgrunden som slutar strax innan ordet 

”died” nämns. Musik i ett narrativ kan fungera som ett ”språngbräda för associationer” 

(Stoehrel 1994:177 cit. efter Sörbom 1974:17). Det långsamma borttonande av musiken kan i 

det här fallet ses som en symbol för döendet.  

Programmet visar Darwin som hårt arbetande vetenskapsman, som älskande far och make, 

som hänsynstagande till sin hustru som är starkt religiös. Programledarna försöker också göra 

Darwin till en av oss, eller till någon som de själva känner genom att använda uttryck som 

”the dude”, ”the kind of fellow this guy, Charles Darwin”, what Emma/ Darwin did – ”I can 

so relate to that”, ”typical of Darwin”, ”seems to have been a terrific father” osv. På så sätt 

ska det blir lättare för lyssnaren att identifiera sig med Darwin.  

Följande exempel återspeglar samspelet mellan programledaren Jad Abumrad och Robert 

Krulwich som inte är en oväsentlig del i programmet Radiolab. De ställer väldigt enkla frågar 

till varandra för att bryta ner ett ämne till de mest väsentliga delar, i det här fallet Darwins 

verksamhet. Genom det får också lyssnaren en enkel förklaring av problemet. Man skulle 

kunna säga att hela programmet Radiolab är en dialog mellan programledarna som fylls med 

citat, intervjuer, ljud och musik. Om man bortser från ens personliga smak kan man dock med 

hjälp av de exemplen konstatera att information förs över till publiken i små portioner. 

 

Robert Krulwich: And to begin I’d like to play you a story I did a number of years ago with 
David Quammen one of the best scholars about Darwin that I know. He’s actually a 
professional journalist, but we call him a scholar. (Skrattar) 
Jad Abumrad: (Skrattar) And we’re suddenly living in a world where scholars and 
journalists are on par?  
Robert: Why not? You know, cause David works very hard. 
Jad A: Ok. 
Robert K: But he doesn’t even work as close to hard as Charles Darwin. (…) 
 
 
Robert: It’s been that way, by the way for decades, for decades! Darwin has never had a 
majority. 
Jad: So why? 
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Robert: Well, there are probably two simple reasons. One is that people don’t like thinking of 
themselves as beasts or animals. And Darwin insisted, he always insisted we are not closer to 
angels, we are not separate, we are not different, we are beasts! 
Jad: Well couldn’t you at least say, to sort of counter that argument, ok we’re beasts, but 
we’re turbocharged beasts, we are like special beasts?! 
Robert: You can’t say that. But that’s not the only problem.  
Jad: What’s number two? 
 

Om man betraktar att programmet i första hand är riktade till en amerikansk publik och att 

mindre än 40 % av amerikanerna tycker att Darwins teorier är sanna skulle man kunna tro att 

programledaren vill visa en trovärdig sida av Charles Darwin. Adam Gopnik förklarar i 

nedanstående exempel varför bara mindre än 40% av amerikanerna tror på Darwins teorier. 

 

Robert: I sat down with Adam and we talked about ,what is the problem really with Darwins 
theory? 
Adam Gopnik: Now, nobody understood in the 19th century better than Charles Darwin, that 
death is the great pull out of life. He didn’t believe in immortality and he believed in what he 
called the wage of death, he understood that that’s how species perceive, that the nature of life 
is to involve a great deal of death. But that realization of course provided him absolutely no 
comfort for the loss of his own child. The knowledge about the common experience gave him 
no ease in his core experience. And that I think Robert, is the deepest reason why we have 
trouble with Darwinism. Because we look to big ideas to take common experience and give us 
comfort about our core experience. And no matter how we try and pull it apart, no matter how 
we try and search it, Darwin isn’t among do that for us. We can’t say, ’I read Darwin and now 
I feel better (skrattar) about my own life.’ 
 

Efter det konstaterar Gopnik att det är värt att tro på darwinismen eftersom dessa teorier är 

sanna. Programledaren Robert Krulwich hänvisar till att detta bara är Adam Gopniks åsikt 

även om programledarna själva håller med Darwins teorier. Det motiveras varför en stor del 

av befolkningen inte tycker om darwinismen men detta blir inte framfört av en Darwin 

kritiker, utan av Adam Gopnik, som gillar Darwins idéer. Avsnittet visar en del olika aspekter 

av Darwin som var mer eller mindre okända till publiken innan. Men dessa aspekter blir i sin 

tur inte ifrågasatta.  

Den boken som det pratas mest om i programmet är ”Origin of the Species” av Charles 

Darwin som utkom 1859. Boken är på omkring 500 sidor och om man utgår från dåtidens 

biologi, innehåller den en del revolutionerande resultat. Den handlar inte minst om 

evolutionen som grund för alla arter och om hur dessa arter uppstår och sprids. Darwin 

vederlade därmed dåtidens tro att Gud hade skapat alla varelse på jorden. Så här skrev Darwin 

själv om arternas spridning. 
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„We now come to the last of the three classes of facts, which I have selected as presenting the 

greatest amount of difficulty with respect to distribution, on the view that not only all the 

individuals of the same species have migrated from some one area, but that allied species, 

although now inhabiting the most distant points, have proceeded from a single area, the 

birthplace of their early progenitors.“ (Darwin 1872 :394) 

 

Programledaren Robert Krulwich tar upp detta när han introducerar Darwins verksamhet och 

hans teori om arternas uppkomst i början av avsnittet. Men programledaren förklarar Darwins 

tes med mycket enklare uttryck. Även intervjupersonen David Quammen fyller ut sin 

berättelse med kommentarer som inte nödvändigtvis hade behövts för att få fram 

informationen. Därför anser jag att här återigen sker en popularisering av det ovannämnda 

Darwin citat som får representera Darwins stil i hans skrifter i allmänhet. Både Darwins citat 

och Robert Krulwich och David Quammens uttalanden syftar på att förklara arternas 

uppkomst och spridning. 

 

Robert: Let’s listen to this story which is Darwin working out a theory. (kort violinspel) 
A 150 years ago when people asked ’How come we can go to Australia and there are 
kangaroos hopping and hopping around everywhere? But you go to places that look almost 
exactly the same, say ehm grasslands in Africa, and there are no kangaroos. Now why is that? 
Why don’t the same kinds of places have the same kinds of animals? Well 150 years ago 
there was an answer, it was a simple one, says science writer David Quammen. 
David Quammen: God has made kangaroos and put them in Australia. 
Robert K: So God did it, he decided. 
David Q: That was what God wanted to do. God created every species individually and put 
them down wherever they are. Actually I call that special creation plus special delivery. 
Robert K: So that was the explanation even among some of the most learned people around. 
But then, says Quammen… 
David Q: Darwin came along and said ”Waite a minute! I don’t think that’s the explanation! I 
think these things all evolved from common ancestors.” 
Robert K: So the reason you find kangaroos only in Australia and New Geniua, he said, it’s 
not God’s doing. It’s because the earliest kangaroo ancestors just evolved there and then they 
spread out but they couldn’t get across the water that surrounds Australia. They went out as 
far as they could go. Every plant, every animal, that you see, Darwin proposed, got where it is 
today on its own.  
David Q: Animals and plants must disperse, they must be capable of dispersing in order to 
explain what we see on the planet by way of evolution. 
 

Det som jag markerade kursivt i texten ska visa på uttryck och tillägg som endast tjänar till att 

narrativet blir mer vardagsspråkligt. Om man skulle ta bort de skulle man ändå kunna förstå 

vad Darwins teori handlade om. Detta är ett ytterligare tecken på popularisering genom 

användning av vardagsspråket och personliga kommentarer. (Strachal 2009:82)  
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5.5. Analysobjekt 2 om robotar: Sveriges Radio “Människolika robotar på väg in i vår 

vardag“ 
Avsnittet lades upp den 10. Maj 2013 på Vetandets världs hemsida och är 19.42 min långt.  

Historia 

Abstract: Avsnittet handlar om robotar som liknar människor. Robotforskaren Hiroshi 

Ishiguro i Osaka, Japan säger att robotar inom snart kommer att kunna utföra mänskliga 

sysslor inom vård, skolväsende och andra institutioner. Ishiguro har utvecklat en robot som 

liknar hans egen person. Denna robot håller föreläsningar när Ishiguro inte kan vara på plats 

själv. Senare i avsnittet diskuteras det varför en del människor är rädda för att robotar blir mer 

och mer människoliknande (Sveriges Radio 2013-05-21). 

Orientering: Var äger händelserna rum? I USA, Pentagon, i Osaka, Japan i Ishiguros 

forskningslaboratorium. 

Vad är det för tid? Vår tid, år 2013.  

Vad är det för situation? Robotar har varit populära i Japan sedan en tid tillbaka. Men nu har 

även Pentagon i USA presenterat sin första robotkrigare ”Petman”. Reportrarna Jan 

Malmborg och Michael Stenberg har varit i Ishiguros laboratorium för att prata med honom 

och se hans senaste skapelse. 

Vilka är deltagare? Programledare Per Gustavsson, Reportrarna Jan Malmborg och Michael 

Stenberg, den japanska robotforskaren Hiroshi Ishiguro och några robotröster.  

Den komplicerade handlingen: Ishiguro hävdar att vi redan befinner oss på väg ut från 

informationssamhället och in i robotsamhället. Japan behöver robotar för att kunna ta hand 

om sin växande åldrande befolkning. Ishiguro menar att robotar kan utföra sysslar åt oss så att 

vi människor har mera tid för att njuta av livet. För honom handlar skapandet av robotar först 

och främst om att förstå människan. När han och hans kollegor utvecklar robotar försöker de 

efterapa de mänskliga sinnena och rörelserna varav vissa är mer komplexa än andra. 

Upplösning: Ishiguro tycker att det är viktigt att en robot liknar en människa eftersom den 

mänskliga hjärnan lättare kan relatera till en människoliknande varelse än till en maskin. Hans 

prognos är att robotar redan kan utföra en stor del av våra vardagliga handlingar om ett år. 

Detta bygger han på att vi redan har så mycket som liknar robotar så som mobiltelefoner och 

datorer. Ishiguro konstaterar att man alltid kan stänga av roboten liksom en dator om 

teknologin blir för läskig. En röst av en robot hörs avslutningsvis som säger ”I guess that’s 

enough for the moment, thank you for listening to me.”. 
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Coda: Programledaren sammanfattar avsnittet och de viktigaste frågorna. Han menar att 

robotarna har varit populära, skrämmande figurer i populärkulturen såsom i den svenska 

serien Äkta människor som för övrigt sänder sin andra säsong på SVT i höst (2013). 

 

Diskurs  
Avsnittet innehåller en del ljudeffekter som understryker historian. ”Vi befinner oss på 

tågstationen i 20 miljonerstaden Osaka.” Man hör musik och en man som säger någonting på 

japanska i en högtalare. ”Vi befinner oss på väg till…” så hör man hur ett tåg ökar farten i 

bakgrunden. Det låter reportrarnas berättelser också framstår väldigt trovärdig. De var på plats 

och kan bekräfta detta med originalljud. När reportrarna väl har kommit till Ishiguro förklarar 

han när en människa behöver en robot som ser ut som en människa och en robot som ser ut 

som en robot. ”Om vi vill ha ett enkelt vardagligt samtal så tror Ishiguro alltså att vi föredrar 

en robot som ser ut som en människa. Om vi däremot vill ha en tågbiljett så går det lika bra 

att köpa den av en robot som ser ut som en robot.” Redan vid ordet ”tågbiljett” tränger 

bakgrundsljudet av en tågstation in igen och man hör en man som talar i högtalare och 

brusandet av ett tåg som åker förbi. När reportrarna får se robotkopian av Katsura Beicho i ett 

avskilt rum så hör man hur en dörr stängs bakom reportrarna. Man hör också roboten prata 

väldigt tydligt. Alla dessa miljöljud bidrar till ett mer levande narrativ. 

  

Det finns en kritisk inställning hos både programledaren och reportrarna till varför robotar 

måste vara lika människor. Detta märker man t ex här ”Han har bland annat gjort skrämmande 

lika robotkopior av sin egen person.” Reportrarna ställer även kritiska frågor till Ishiguro som 

han i sin tur försöka tona ner. ”Varför måste en robot se ut som en människa? Det viktiga är 

väl att maskinen kan utföra saker åt oss.” ”Inser inte Ishiguro att hela den här utvecklingen 

kan vara skrämmande för folk?”  

Ändå så blir reportrarna imponerade när de får se robotkopian av Katsura Beicho, en japansk 

komiker och berättare. ”Vi går fram till honom och tar på hans mjuka åldriga hud, på håret 

och händerna. Och känner en blandning av fascination och lätt obehag. (…) Vi tvingas tänka 

till för att förstå att det faktiskt är en maskin som sitter där.”  

Det är viktigt att resultaten och själva forskningen förklaras och visats i ett visst samhälleligt 

sammanhang och därmed kan läsaren (lyssnaren) också lära sig något nytt (Strachal 

2009:126). Det anser jag gör reportrarna väldigt konsekvent: De nämner att robotar är mer 

populära i japansk populärkultur och forskning än i andra delar av världen. Det kan vara en 

förklaring till varför Ishiguro inte anser människolika robotar som en stor grej. Dessutom 
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behöver det japanska samhället robotar för att kunna ta hand av sin växande åldrande 

befolkning. Med denna kulturella hänvisning blir det möjligt för lyssnare att förstå 

utvecklingen men inte nödvändigtvis håller med om den. 

 

I nedanstående exempel använder sig reportern av en exemplifiering för att berätta hur en 

robot kan se ut. Enligt Strachal gör exemplifieringen att läsare (respektive lyssnare) använder 

sin egen erfarenhet för att förstå en okänd situation (Strachal 2009:118). Reportern relaterar 

utseende till ”du och jag” som visserligen alla lyssnare kan känna igen sig i. Och sedan 

nämner han också den svenska Tv-serien Äkta människor som är en utmärkt association för en 

svensk publik.  

 

Reporter: ”Han (Ishiguro) konstaterar att den mänskliga hjärnan är så konstruerad att den har 
lättare att relatera till en människolik varelse än till en fyrkantig maskin. De nya robotarna 
kommer att ha olika egenskaper, utseende och funktioner. De kan vara autonoma och 
självgående eller telestyrda av en operatör via internet. De kan se ut som plåtmannen i 
Trollkarlen från Oz, eller som du och jag, som hubotarna i den svenska Tv-serien Äkta 
människor.”  
 

I nästa stycke får lyssnaren inblick i Ishiguros sätt att arbeta.  

Reporter: ”Men Ishiguros starkaste drivkraft är något annat än att se robotar knalla runt på 
stan. Han vill först och främst förstå vad en människa är och utifrån den kunskapen bygga den 
perfekta människoanpassade roboten. Målet är att designa ett system som fungerar som den 
mänskliga hjärnan. Ishiguro kallar det för framtidens ingenjörsvetenskap. För att så fort som 
möjligt nå dit samarbetar han med bl.a. hjärnforskare, psykologer och filosofer. Ishiguro 
utgår från något som inte lever, dvs. en robot. De andra utgår från något som i högsta grad 
lever, dvs. människan. Och så möts de på mitten. (…)” 
 

Denna förenkling behöver inte banalisera det vetenskapliga innehållet utan det är ett normalt 

sätta att föra över kunskap till publiken (Strachal 2009:119). Även om de flesta människor 

kan antas veta att hjärnforskare och psykologer jobbar med levande människor så kan det vara 

bra att framhäva det i det här sammanhanget. Robotar ska nämligen enligt Ishiguro blir som 

riktiga människor alltså tar han den kunskapen från vetenskapsmän som just sysslar med 

levande människor. 

 

Nästa stycke visar ett exempel för populariseringen av begreppet Transhumanity. Men 

utdraget visar också på hur avsnittet strukturerar sina narrativ. Reportern tar upp ett begrepp 

som han blev ”påmint” om av att han har sett en robotkopia. Sedan kopplar han det till en 

fråga till Ishiguro som denne besvarar. Därefter sammanfattar reportern det sagda för 

lyssnaren och fortsätter i berättelsen. Hela avsnittet består till en stor del av återberättandet av 



	   26	  

det som reportrarna fick uppleva när de var på plats i Japan. Ishiguro framstår som en expert i 

avsnittet eftersom han är professor vid Intelligent Robotic Lab vid Osaka universitet och 

forskar om robotar. Reportrarna nämner att Ishiguro rankades till en av de femton mest 

intressanta vetenskapsmännen i den ansedda vetenskapstidskriften Asian Science Magasin. 

Dessutom har Ishiguro kommit längst i att återskapa sig själv som maskin. Detta kan ses som 

en utförlig legitimering av expertrollen han får i avsnittet. 

 

Reporter: De starka intrycken från mötet med berättaren påminner oss om Ishiguros begrepp 
Transhumanity, den punkt där gränsen mellan människan och robot suddas ut. Vi frågor 
honom vad som återstår innan vi är där.  
Ishiguro: Nothing. Nothing! You know, we can completly replace the human with a machine. 
Once we define the task and the function of human we can replace… I just asked about the 
dimension of humans but you couldn’t answer, but if you can answer you know, that means 
that we can replace with a machine. 
Reporter: Han säger att ingenting i princip återstår innan maskiner kan börja ersätta 
människans uppgifter och funktioner. Det handlar om att bit för bit förstår vad en människa är 
och när det är gjort föra över färdigheterna till roboten. Att exakt ta reda på hur ett öra, ett öga 
eller en muskelgrupp fungerar och sedan översätter det till ettor och nollor och trycka in de i 
maskinen. 
 

Sista meningen i transkriberingen är den mest påfallande popularisering i detta sammanhang. 

Men detta blir ännu tydligare när man lyssnar på avsnittet och hör hur reportern betonar orden 

ett öra, ett öga eller en muskelgrupp. Om det bara vore så enkelt som att översätta mänskliga 

färdigheter till ettor och nollor så hade robotforskningen säkert varit fullt utvecklad idag. 

Människan är en komplex varelse och att programmera en maskin eller robot på så sätt att den 

fungerar är minst likaså komplext. Avsnittet skulle aldrig rymmer plats för en sådan utförlig 

förklaring. Vetenskapliga tillvägagångssätt och resultat måste helt enkelt kortas ner så att de 

passar in i medieformat (Strachal 2009:125). Men med den här enkla förklaringen förstår 

lyssnare vad Ishiguros robotforskning går ut på.  

 

5.6 Analysobjekt 2 om robotar: Radiolab ”Talking to Machines” 

Avsnittet lades upp den 1. Juni 2011 och är 67 min långt. 

Historia 

Abstract: Avsnittet börjar med psykologen Dr. Robert Epstein som använde en internet 

dejtingsajt och blev lurad av en robot som ”låtsades” att vara en kvinna. Sedan berättar de om 

forskaren Joseph Weizenbaum som utvecklade en robot som skulle agera som terapeut åt 

människor. Weizenbaum blev dock upprörd över resultaten och stängde av maskinen. Efter 

det presenteras Cleverbot som utvecklades av Rollo Carpenter. Cleverbot är ett program som 
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lär sig nya fraser av varje chat han har med människor. Nuförtiden har Cleverbot en egen 

websida där mer än tre miljoner människor per månad chattar med den. Avsnittet fortsätter 

med att testa barns reaktion på att hålla en Furby upp och nedvänd. Till slut pratar författaren 

Jon Ronson om hur det var att intervjua robotar (Radiolab 2013-05-21). 

Orientering: Var äger händelserna rum? San Diego område, Internetet, Massachusetts 

Institute of Technology, på Loebner priset genom Turing test, Rollo Carpenters lägenhet, 

YouTube, San Francisco, Vermont, Vietnam.    

 Vad är det för tid? Vår tid, år 2011. Men även mitten av 60-talet, 1950 mellan 1988 och 

1997, 1999. 

Vad är det för situation? Avsnittet börjar med Dr. Robert Epstein som använde en dejtingsajt 

och blev kär i en kvinna som robot. Programledarna berättar att det finns flera olika, konstiga 

saker som kan hända när människor och maskiner interagerar. Det är därför de vill tillbringa 

hela sändningen med att prata om vilka känslor och intryck som uppstår när människor umgås 

med robotar. 

Vilka är deltagare? Programledarna Jad Abumrad och Robert Krulwich, Dr. Robert Epstein 

som introducerar nätdejting- roboten, Brian Christian, författare ”The most human human”, 

Rollo Carpenter utvecklare av Cleverbot, Sherry Turkle en antropolog som jobbade ihop med 

Joseph Weizenbaum, Freedom Baird som presenterar Furby-berättelsen, några barn som gör 

Furby- experimentet, Caleb Chung utvecklare av Furby, Jon Ronson författare som 

intervjuade robotar, Bruce som tar hand om Bina, Martine Rothblatt utvecklare av Bina, 

David Hanson grundare av ”Hanson robotics” och robotskapare och Bina Rothblatt som är en 

robot. 

Den komplicerade handlingen: Robotar kan vara så väl programmerade att människor inte 

alltid vet att de kommunicera med en robot. Och även om de vet om det så ägnar de mycket 

tid åt det ändå. Programledarna håller en kritisk och ifrågasättande inställning. De diskuterar 

även med Caleb Chung, som utvecklade Furby om robotar eller leksaker som Furby kan vara 

levande. Chung tycker att man kan efterlikna människors komplexitet så pass mycket att man 

kan få intrycket att de är levande.  

Upplösning: Det finns ett test som kallas för Turing-test som utvecklades av Alan Turing i 

samband med datorernas utveckling. Detta test går ut på att en människa chattar till två olika 

program. Bakom ett av programmen sitter en människa och svarar och bakom det andra finns 

en dator respektive en robot. Den som ställer frågor ska till slut kunna avgöra vilken som var 

en människa och vilken som var en robot. Om intervjuaren inte kan avgöra detta så får 

dataprogrammen/ roboten godkänd i testet. 
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Coda: Efter alla de olika berättelserna så konstaterar programledarna att en robot fortfarande 

förblir en robot. Och även om den är bra gjord så kan den inte vara precis som en människa. 

Men en av programledarna Jad Abumrad säger att den inte behöver vara perfekt för att bli 

accepterad. Han upprepar fallet med dejting roboten, om en Furby som bara kostar 20 dollar 

och ändå så behandlar folk honom som om han vore levande. Han hävdar att vi människor 

alltid är beredda att binda oss och att det inte spelar någon roll om det är med en levande 

varelse eller inte. Han avslutar lite skämtsamt att vi (människor) kommer underkasta oss 

robotar och gör allt de vill så länge de säger trevliga saker till oss. 

 

Diskurs  
Den allmänna inställningen till maskiner och robotar i människors vardag är avvaktande och 

kritisk hos både programledarna. De kan inte tänka sig att robotar skulle kunna ersätta 

människors mänskliga drag. Tydligt blir detta när programledaren Jad Abumrad diskuterar 

med Caleb Chung om Furby, som egentligen bara är en leksak.  

 
Jad: But the Furby is miming this feeling of fear it’s not the same as beeing scared, it’s not 
feeling scared. 
Caleb Chung: It is. 
Jad: How is it? (…) Would you say then that Furby is alive at his level? 
Caleb Chung: Yes! Yes, at his level. Would you say that a cockroach is alive? 
Jad: Yes, but when I kill a kakroche I know that it’s feeling pain!  
 

Man hör hur de intensivt diskuterar vidare. Jad erkänner att han förstår vad Caleb Chung 

menar, men att han på en känslomässig nivå inte håller med honom. Även den andre 

programledaren har denna inställning. För att stärka sina argument har de ytterligare en expert 

(Professor Sherry Turkle) som bekräftar att i en robot ”there’s nobody home”, dvs. det finns 

ingen levande varelse. När de pratar med Dr. David Hanson som byggde roboten Bina verkar 

det som om programledarna vill ställa honom till svars: ”So this is not a bravura performance! 

This is the best you got?” När Hanson försvarar sig frågar de ytterligare ”And you still think 

an actual Doppelgänger of a human being will be something you will live to see? I’m asking 

you really, you know, really, really, really!” Dr Hanson svarar ”ja” på denna fråga och 

programledarna lägger till ” Even though right now she’s pretty much incoherent you still 

think this?” 

När de berättar om de olika fallen i avsnittet så gör de det alltid med hjälp av experter. Till 

exempel när de förklarar vad Joseph Weizenbaum kommit fram till så finns Sherry Turkle 



	   29	  

med som har jobbat med honom. Hon kan ge inblick i det som han hänt på en väldigt 

trovärdig nivå eftersom hon var med under skapelsen av Eliza- programmet. 

Man måste också lägga märke till den skämtsamma tonen som dyker upp då och då i 

avsnittet. När Brian Christian berättar att han som ungdom utvecklade ett stort intresse för 

datorer frågar programledaren Robert Krulwich: ”Did this by any chance mean you did not 

develop best friends?”(skratt). När de introducerar hur Turing-testet används på Loebner pris, 

ropar Robert Krulwich ”Every year the greatest technologists on the planet meet in a small 

room with woolding chairs and put Alan Turings questions to the ultimate test!” inklusive 

låten Eye of the Tiger som spelas i bakgrunden. Efter det säger den andre programledaren 

skrattande ”Really it’s just a couple of dudes who haven’t seen the sun in ten years.” Den 

skämtsammande avslutningen om att robotar kommer ta över människor kompletterar den 

roliga stämningen är ytterligare ett exempel: ”They’ll slave us, make us their pets, it’s 

doomed, it’s over but it’s ok, as long as they say nice things to us!” (skratt) 

 

Med följande exempel förklarar Brian Christian, författare till boken The most human human 

svårigheten med att programmera mänskligt beteende. Han börjar med ett enkelt exempel som 

sedan blir slutfört av programledarna Jad och Robert. Den förklaring av processer som 

behöver programmeras är ett exempel på popularisering. Ord och uttryck programledarna och 

Brian Christian använder är dessutom väldigt vardagsspråkiga och informella.   

 

Brian: Well you know, if a computer were a person you can imagine someone sitting in your 
living room and you say: ’Can you hand me that book?’ And it would say: ’No, I can’t do that 
because there is a coffee cup on it.’ And you say: ’Ok, pick up the coffee cup and hand me the 
book!’ And it says: ’Well I can’t do that, cause now I’m holding the cup.’ And you say: ’Ok, 
put down the cup, (alla skrattar)  then  pick up the book…’  
Jad: (avbryter)… and what you quickly learn is says Brian, that even really simple human 
behaviours are made up of a thousand subroutines. I mean if you really think about it, the 
book test requires knowing ’what is a book?’.  
Robert: You have to learn about elbows and wrists… 
Jad: … how to grab something… 
Robert: …what is a book… 
Jad: …eh I already said that! 
Robert: Oh! 
Jad: You need to think about gravity… 
Robert: … If it’s a machine you have to teach it… 
Jad: …Physics… 
Robert: … everything in the world in order to just pick up a ******* spoon! 
Jad: Or a book! 
Robert: I knew that! 
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Återigen så kommer programledarnas samspel fram väldigt tydligt i den ovannämnda 

utskriften. Det är nästan som om de kastar en boll till och ifrån varandra när de pratar. De 

avslutar också meningar åt den andre. Och likaså gör programledarna med 

intervjupersonernas svar som de gör med Brian Christian i det här fallet. Det verkar vara en 

mer utvidgad version av det Åberg hänvisar till när hon skriver om producerade dialoger 

(Åberg1999:98). Hon skriver om de så kallade turn-taking conversations som håller ett 

samspel vid liv men som nästan är helt frånvarande från exempelvis nyhetsintervjuar (Åberg 

1999:99). I det här Radiolabavsnittet (liksom i alla andra jag lyssnade på) bidrar turn-taking 

conversations till att samtalen blir mer flytande. Det hela verkar mer som en 

vardagskonversation än en vetenskaplig debatt.  

 

Det följer en förklaring av Turing testet som det pratades om vi upprepade tillfällen i avsnittet 

Talking to Machines.  

 
Jad: (…) Here is how we will know when machines make it across the line: Get a person, sit 
him down at a computer have him start a conversation in text. 
Brian Christian: ’Hi, how are you?’ Enter ’Good’ pops up on the screen. 
Jad: Sort of like internet chat. 
Robert: Jo! 
Jad: So after that first conversation have him do it again and then again and again, you know 
’Hi! Hello, how are you?’ etc.  
Brian: Back and forth. 
Jad: And again. Over and over. 
Brian: Right! 
Jad: But here’s the catch! 
Brian: Half of these conversations will be with real people, half will be with these computer 
programmes that are basically impersonating people. 
Jad: And the person in the seat, the human, has to judge, which were the conversations with 
people, which were with humans. Turing’s idea was that if those computer fakes could fool 
the human judges certain percentage at a time… 
Brian: Turing’s magic threshold was 30%. 
Jad: Then at that point… 
Brian: …We can basically consider machines intelligent.  
 

Tempot i de språkliga uttalanden är relativt högt som gör att lyssnare inte kan stanna upp mitt 

i berättelse och fundera (Stoehrel 1994:106). Men ekot av ordet again bidrar till att lyssnaren 

ska förstå att processen handlar om en upprepning av chattkonversationer. Det är alltid viktigt 

att uttrycka sig tydligt i radioproduktioner eftersom lyssnaren vanligtvis bara har en chans att 

lyssna och förstå vad ett program handlar om. Det är på så sätta alltså inte bara ett exempel 

för popularisering utan också för upprepning som bidrar till förståelse. 
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6. Sammanfattning och slutsatser   
Sammanfattning av resultaten från min analys presenteras med hjälp av de redan nämnda 

frågeställningarna (kap.1.2).  

 

1.) Hur ser berättarstrukturen i de valda radioprogrammen ut?  

Generellt sett kan man säga att Sveriges Radios vetenskapsradio avsnitt innehåller långa 

repliker av såväl reportrar som intervjupersoner. Intervjupersonerna får prata  

utförligt och delvis några minuter i sträck. I avsnittet om Darwin och om robotarna 

förekommer det ett lugnt och strukturerat samspel mellan reportrar, intervjupersoner och 

programledare. Språket är till största delen neutralt och väldigt tydligt och enkelt. Radiolabs 

avsnitten har däremot oftast en lite mer skämtsam ton och programledarna använder mycket 

vardagsspråk. Oftast förekommer det korta och koncisa uttalanden av intervjupersoner vilka 

sedan direkt sätts ihop med någon annans replik. Meningar blir påbörjade av en person och 

slutförda av en annan. Detta är ett typiskt drag för Radiolabs berättarstruktur eftersom det 

förekommer konstant i båda analyserade avsnitten. Radiolabs berättarstruktur kan betraktas 

som oberäknelig medan Sveriges Radios vetenskapsradio kan ses som väldigt strukturerad 

och konstant.  

 

2.) Vad finns det för likheter och skillnader mellan Sveriges Radios vetenskapsradio och 

Radiolab i de fyra avsnitt när det gäller struktur och innehåll? 

Under den här rubriken sammanfattas det som beskrivits och analyserades utförligt under 

respektive diskursdelen för varje radioavsnitt. 

 Båda radioprogrammen håller i allmänhet en kritisk inställning till de ämnen som de tar upp, 

särskilt när de berättar om robotar. Avsnitten om Darwin är hos båda programmen mindre 

kritisk och mindre ifrågasättande. Inställningen och framförandet blir troligtvis påverkade av 

ämnet men det blir inte berättarstrukturen. Denna är konstant för såväl Radiolab som för 

Sveriges Radios vetenskapsradio i båda avsnitten. Radiolabs sändningar är från början lite 

längre än Sveriges Radios vetenskapsradio och därmed rymmer de också mer plats för samtal 

och intervjuer. I Radiolabs avsnitten förekommer flera olika källor eller personer som 

kommenterar och betraktar ett ämne från flera olika synvinklar. Men dessa synvinklar blir inte 

nödvändigtvis ifrågasatta. Sveriges Radios vetenskapsradio tar hellre upp en aspekt och låter 

den bedömas av en expert. Som t. ex. i avsnittet om Darwin där boken ”Darwin’s sacred 

cause” är en central aspekt i avsnittet och experten professor Sverker Sörlin får värdera 

boken. Experter förekommer för övrigt i alla fyra avsnitten jag analyserade och de bidrar till 
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att förmedla en trovärdig rapportering från radioprogrammens sida. Sveriges Radios 

vetenskapsradio kopplar även tillbaka ämnena till nutid och till en svensk publik t ex. i 

avsnittet om robotarna. Man kan konstatera att Radiolab oftast använder många kommentarer 

som egentligen inte bidrar till historian utan bara fylla ut denna. Under analysens gång av de 

två Radiolab-avsnitten kunde man få känslan av att de fokuserar väldigt mycket på narrativets 

diskurs, dvs hur de berättar en händelse. Så är inte fallet i Sveriges Radios vetenskapsradio 

där fokus ligger på vad som berättas. Man måste dock också nämna att samspelet mellan 

programledarna Jad och Robert är centralt för hela programmet Radiolab. Dessutom verkar 

det som att Radiolab vill framhäva det personliga i berättelserna t. ex. när de berättar om 

Darwins privatliv eller om Furby som representerar barns leksaker. Sveriges Radios 

vetenskapsradio lyfter hellre fram fakta som blir styrkta av expertuttalanden.  

 

3.) På vilket sätt sker en popularisering av vetenskapligt innehåll i de valda avsnitten? Dvs. 

Hur framställs vetenskapligt innehåll på ett begripligt sätt?  

Under den här rubriken sammanfattas det som beskrivits och analyserades utförligt under 

exempel på popularisering i respektive diskursdelen för varje radioavsnitt. 

Popularisering förekommer i båda radioprogrammen till lika stor delar. Även om mitt urval av 

avsnitten inte innehåller de svåraste vetenskapliga ämnena så sker dock en del förenklingar i 

berättandet. Denna förenkling respektive popularisering sker i såväl Radiolab som Sveriges 

Radios vetenskapsradio på ett lekfullt och enkelt sätt så att man förstår begrepp som 

Transhumanity eller teorier om arternas uppkomst. 

Som jag redan nämnde lyfter Radiolab fram personliga egenskaper av t. ex Darwin och detta 

är också en typ av popularisering av vetenskapligt innehåll. Om man alltså framhäver 

Darwins känsliga och personliga karaktärsdrag som både Sveriges Radio vetenskapsradio och 

Radiolab gör, blir det lättare för lyssnarna att begripa och ta till sig Darwins forskning. 

Genom enkelt språk, skämt och exemplifiering lyckas både Sveriges Radios vetenskapsradio 

och Radiolab i de fyra avsnitten att göra vetenskap attraktiv för lyssnarna.  

 

 

 

 

 

 

 



	   33	  

7. Diskussion 
Urvalet av de analyserade avsnitten innehåller givetvis inte de svåraste och mest 

komplicerade vetenskapliga ämnen. Ändå så sker en stor del populariseringar i båda 

programmen. Det viktiga var att kunna analysera två ämnen som både Radiolab och Sveriges 

Radios vetenskapsradio tar upp. Därmed kunde jag undersöka om ämnet på något sätt 

påverkar berättarstrukturen. Detta var dock inte fallet. Det som dock kom fram väldigt tydligt 

var att båda radioprogrammen följer en viss struktur i sina avsnitt. Detta är såklart ett litet 

urval som är tillämpat för den här uppsatsens utrymme. Men det skulle även vara väldigt 

intressant att undersöka ett kvantitativt större antal av radioavsnitt. Det är dessutom svårt att 

uttala sig om de hittade distinktioner gällande berättarstruktur, struktur och innehåll har med 

de olika mediekulturer att göra. För att få reda på detta skulle man behöva göra en studie där 

fler amerikanska och svenska radioprogram jämförs med varandra. 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning  

Det skulle kunna vara passande att utveckla denna studie till en lyssnarstudie. Genom enkät 

eller intervjufrågor skulle man kunna undersöka vilket av båda programmen är lättare att ta 

till sig för lyssnarna. Eller man skulle kunna undersöka vilket program lyckas bäst i att 

förmedla vetenskaplig kunskap till lyssnarna. Detta skulle då ha stark anknytning till det 

kognitiva forskningsfältet.  
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