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Resume:		
Dette	projekt	belyser,	hvordan	Danmarks	Radio,	henholdsvis	radioprogrammerne	Mads	og	

Monopolet	på	P4	og	Pelle	Peter	på	P3	koder	et	radioprogram,	med	henblik	hvordan	de	inddrager	

modtagerne.	Først	analyseres	radio,	som	en	teknologi	og	medie	ved	at	analysere	radioens	formål,	

effekter	ved	anvendelsen,	samt	hvilket	teknologisystem	radioen	er	en	del	af.		

	

Herefter	analyseres	indholdet	i	programmet	–	med	fokus	på	koden	og	lytterinddragelse.	Det	kan	

konkluderes,	at	radioprogrammerne	koder	deres	meddelelser	til	lytterne	for	at	undgå	

misforståelser,	og	samtidig	inddrager	de	modtagerne,	så	de	har	mulighed	for	at	give	respons	og	

forholde	sig	kritisk	til	meddelelsen.		 	
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Indledning	
Radioen	er	altid	tilgængelig	–	du	kan	altid	tænde	for	en	radiokanal,	du	kan	altid	starte	en	podcast.	

Radio	bliver	brugt	på	mange	forskellige	måder	i	det	danske	mediesamfund–	til	at	høre	nyheder,	til	

at	strukturere	hverdagen,	baggrundsstøj,	på	vej	på	arbejde	og	meget	mere.	Radioen	har	været	en	

del	af	danskernes	mediebrug	siden	1925,	og	har	stadig	en	stor	betydning	i	dag	i	forskellige	

sammenhænge.	Siden	1925	er	der	sket	en	stor	udvikling	inden	for	det	danske	mediesamfund,	hvor	

internet,	TV,	sociale	medier,	podcast,	musiktjenester	og	mange	flere	er	blevet	en	del	af	det	

moderne	mediesamfund.	Hvordan	formår	radioen	at	fastholde	deres	lyttere	uden	de	visuelle	

aspekter,	som	bliver	brugt	i	Tv-programmer	og	sociale	medier?	Tænker	du	over	hvornår	du	lytter	

til	radio,	hvornår	du	ubevidst	hører	nyheder	i	baggrunden	–	eller	sidder	du	aktivt	og	lytter	på	

radioværterne?	Jeg	er	interesserede	i	at	undersøge,	hvordan	radiokanaler	planlægger	et	program,	

og	hvordan	de	inddrager	lytterne,	så	de	ikke	mister	dem.	Radioen	bliver	brugt	på	mange	

forskellige	måder,	og	af	den	grund	skal	tilrettelæggerne	af	et	radioprogram	planlægge	et	program,	

som	rammer	forskellige	målgrupper.	På	samme	måde	er	jeg	interesserede	i	at	undersøge,	hvordan	

tilrettelæggerne	koder	et	program,	så	de	fastholder	og	underholder	lytterne.	

Der	findes	mange	forskellige	radiokanaler,	programmer	og	koncepter	i	det	danske	mediesamfund,	

og	af	den	grund	har	jeg	valgt	at	afgrænse	mig	til	Danmarks	Radio,	og	deres	radiokanaler	P3	og	P4.	

Grunden	til	at	jeg	har	valgt	at	afgrænse	mig	til	Danmarks	Radio,	er	at	de	opfandt	radioen	under	

navnet	Statsradiofonien	i	1925,	og	har	siden	lavet	radioudsendelser	til	danskerne.	Derudover	har	

de	altid	haft	de	højeste	lyttertal,	og	derfor	er	jeg	interesserede	i	at	undersøge,	hvordan	de	koder	

deres	radioprogrammer.	

På	årsplan	har	P4’s	radioprogram	Mads	og	Monopolet	været	det	mest	lyttede	radioprogram,	hvis	

man	kigger	på	samlede	antal	lyttere,	der	lytter	live	til	programmet	og	antal	downloads	af	podcast.	

Programmet	har	været	det	mest	lyttede	radioprogram	i	13	år,	og	derfor	er	jeg	interesserede	i	at	

analysere,	hvordan	programmet	koder	og	tilrettelægger	deres	program	for	at	fastholde	og	

underholde	lytterne.	Omkring	1	million	danskere	lytter	til	Mads	og	Monopolet	hver	uge	–	

programmet	bliver	kun	overgået	af	et	årligt	radioprogram	den	24.	december,	som	hedder	Mens	vi	

venter,	hvor	omkring	1,5	millioner	lytter	til	programmet	(Danske	Medier,	Lyttertal,	10/10/2019).	
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Problemfelt	og	motivation	
Radiolytning	startede	i	Danmark	i	1925,	da	Danmarks	Radio	startede	deres	første	radiokanal.	

Radio	er	blevet	et	fast	inventar	i	danskernes	liv,	og	bliver	brugt	på	flere	forskellige	måder.	Det	

moderne	mediesamfund	består	af	en	masse	forskellige	medier,	hvor	flere	visuelle	medier	er	

opstået	de	seneste	mange	år	–	tv,	internet,	sociale	medier.	Af	den	grund	er	det	interessant	at	

undersøge,	hvordan	radioen	formår	at	eksistere	i	det	danske	mediesamfund,	uden	de	visuelle	

aspekter,	og	samtidig	hvordan	et	radioprogram	fastholder	og	underholder	lytterne	uden	de	

visuelle	aspekter,	der	normalt	præger	det	moderne	mediesamfund.	Hvordan	planlægger	

tilrettelæggerne	og	radioværterne	deres	udsendelser	for	at	fange	lytternes	interesse?	Det	har	

fanget	min	interesse,	hvor	jeg	vil	undersøge	et	radioprogram	som	kommunikationsprodukt.		

Som	beskrevet	i	ovenstående	afsnit,	har	P4’s	radioprogram	Mads	og	Monopolet	været	det	mest	

lyttede	radioprogram	i	13	år,	og	er	af	den	grund	interessant	at	undersøge,	hvordan	de	

tilrettelægger	deres	program,	og	hvordan	de	inddrager	lytterne.	Programmet	består	af	en	vært	og	

tre	gæsteværter,	som	sammen	kommunikerer	ud	til	lytterne.	I	modsætning	til	Mads	og	

Monopolet,	er	der	et	program	på	P3,	Pelle	Peter	på	P3,	hvor	værten	er	alene	i	studiet,	og	

kommunikerer	alene	til	lytterne.	Det	er	interessant	at	undersøge,	hvordan	radioprogrammerne	

koder	deres	programmer,	og	hvordan	programmerne	inddrager	lytterne.	Det	har	ført	mig	til	

følgende	problemformulering:		

	

Problemformulering:	

Hvordan	tilrettelægger	radioprogrammerne	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	P3	et	program	

med	fokus	på	koden	og	hvordan	de	inddrager	modtagerne?		

	

Semesterbinding	

Mit	projekt	om	kodning	af	et	radioprogram	er	forankret	i	dimensionen	Subjektivitet,	Teknologi	og	

Samfund.	Projektet	har	fokus	på	relationen	mellem	teknologien	radio	og	mennesket,	samt	kultur	

og	samfund,	i	det	jeg	undersøger	hvordan	radioen	stadig	er	en	del	af	kulturen	og	samfundet,	og	

dermed	det	moderne	mediesamfund.	Samtidig	vil	jeg	inddrage	humanvidenskabelige	teorier	og	

begreber,	som	hermeneutikken,	Stuart	Hall	og	John	B.	Thompson.	Samtidig	vil	jeg	inddrage	
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dimensionen	Teknologiske	Systemer	og	Artefakter,	hvor	jeg	vil	inddrage	TRIN-modellen	til	at	

analysere	teknologien,	og	sammenligne	hvordan	teknologien	påvirker	kulturen	og	samfundet	ved	

teknologiens	utilsigtede	effekter	og	systemer.		

	

Metodeafsnit	
I	dette	afsnit	vil	jeg	beskrive	hvilken	metode,	som	jeg	vil	anvende	til	at	analysere	

radioprogrammerne	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	P3,	samt	hvordan	jeg	vil	analysere	radio	

som	en	teknologi	og	medie.	Først	vil	jeg	beskrive	hvordan	jeg	har	anvendt	videnskabsteori	i	mit	

projekt,	samt	hvordan	jeg	har	anvendt	transskribering	af	radioprogrammerne	i	mit	projekt.	

Slutteligt	vil	jeg	beskrive,	hvordan	jeg	vil	anvende	TRIN-modellen	til	at	identificere	og	analysere	en	

teknologi.		

	

Videnskabsteori:			

I	dette	afsnit	vil	jeg	beskrive,	hvilken	tilgang	af	videnskabsteori,	som	jeg	vil	benytte	i	mit	projekt.	

Videnskabsteori	er	relevant	i	mit	projekt,	da	det	beskriver	videnskab,	og	hvordan	man	kan	bruge	

det	metodisk.	Inden	for	humaniora	findes	der	mange	former	af	videnskabsteori,	hvor	jeg	har	valgt	

at	benytte	den	hermeneutiske	tankegang	i	mit	projekt.”Hermeneutikken	er	i	dag	en	teori	om	

forståelse	og	fortolkning,”hvilket	jeg	vil	anvende	i	mit	projekt	for	at	forstå	og	fortolke	

radioprogrammerne.	Den	hermeneutiske	tankegang	stammer	tilbage	fra	1700-tallet,	hvor	

teologen	Friedrich	Schleiermacher	arbejdede	på	at	skabe	en	teori,	som	man	kunne	bruge	til	at	

forstå	og	analysere	en	tekst.	Han	antog,	at	der	findes	to	måder	at	analysere	og	forstå	en	tekst	på,	

hvor	han	fandt	frem	til	to	fremgangsmetoder:	Den	komparative	fremgangsmåde	og	den	

divinatoriske	fremgangsmåde.	Disse	metoder	har	fokus	på	to	forskellige	måder	at	tilgå	en	analyse	

på,	men	selv	om	der	er	forskelligt	fokus,	er	de	afhængige	af	hinanden,	og	lige	vigtige	i	en	analyse.	

Den	divinatoriske	metode	fokuserer	på	det	sproglige	og	grammatiske	i	teksten,	hvor	den	

komparative	fremgangsmåde	fokuserer	på	det	psykologiske	og	forståelsen.	Overordnet	ved	

hermeneutikken	er	at	man	skal	forstå	helheden	ud	fra	de	enkelte	dele,	men	at	forståelsen	for	

enkelte	dele	skaber	helheden.	Til	sammen	udgør	de	en	cirkulær	proces,	hvor	mennesket	skifter	
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mellem	de	to	fermgangsmetoder,	som	sammen	udgør	fortolkningen,	og	denne	proces	er	konstant.	

Denne	cirkulære	proces	udgør	den	hermeneutiske	cirkel,	som	er	fundamentet	inden	for	

hermeneutikken.		

Efter	Schleiermacher	har	der	været	generationer,	som	har	videreudviklet	og	kommet	med	

tilføjelser	til	hermeneutikken,	blandt	andet	Wilhelm	Dilthey	(1833-1911),	Martin	Heidegger	(1889-	

1976)	og	Hans	Georg	Gadamer	(1900-2002).		

Hermeneutikken	er	i	dag	en	teori	om	forståelse	og	fortolkning,	hvor	den	fokuserer	på	vores	

forforståelse	til	at	analysere	og	fortolke.	Forståelsen	bliver	bygget	i	den	hermeneutiske	cirkel,	hvor	

mennesket	hele	tiden	bruger	sine	historiske	baggrund	og	fordomme	til	at	forstå	–	og	det	er	her	

den	hermeneutiske	cirkel	bliver	relevant	i	fortolkningen.		

Hermeneutikken	vil	altid	være	individuelt,	i	det	det	enkelte	væsen	har	forskellige	baggrunde	og	

forståelser.	Hermeneutikken,	og	dermed	den	hermeneutiske	cirkel	vil	altid	være	konstant,	fordi	

mennesket	bruger	sin	forforståelse	og	dermed	ændrer	forståelsen.	Hermeneutikken	er	ikke	en	

endegyldig	teori,	og	er	altid	i	udvikling	(Gulddal	&	Møller,	1999	s.	9-31).		

Transskribering		

I	følgende	afsnit	vil	jeg	beskrive,	hvordan	jeg	vil	benytte	mig	af	transskription	i	mit	projekt.	

Transskribering	hører	til	kvalitativ	metode,	hvor	det	talte	sprog	bliver	til	skrevet	tekst.	Der	findes	

forskellige	former	for	transskriptionssystemer	afhængigt	af,	hvordan	transskriptionen	skal	

analyses.	Der	kan	være	meget	forskel,	hvordan	man	transskriberer,	men	er	der	også	en	risiko	for	

at	en	del	af	meningsindholdet	går	tabt	i	en	transskription.	Brinkman	beskriver	en	risiko	ved	

transskription	på	følgende	måde:		

	

”Det	talte	og	det	skrevne	sprog	er	to	meget	forskellige	sproglige	medier,	og	idet	man	

repræsenterer	den	levende,	mundtlige	interaktion	på	skrift,	fryser	man	noget	fast,	som	i	sig	selv	er	

dynamisk	og	kontekstuelt,	og	dette	involverer	en	oversættelse”	(Tanggaard	Pedersen	&	Brinkmann,	

2010	s.	43)		
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Det	er	af	ovenstående	grund	vigtigt	at	vælge	et	relevant	transskriptionssystem,	afhængigt	af	

projektets	kontekst.	I	mit	projekt	har	jeg	valgt	en	enkel	transskriptionsstrategi,	hvor	jeg	har	haft	

fokus	på	indhold	og	meningsindholdet	i	det	sagte.	Af	den	grund	har	jeg	ikke	transskriberet	

stemmevolumen,	tonefald,	toneleje	mm.,	som	også	kan	anvendes	i	en	transskription.	Det	bliver	

dog	oftere	benytte	ved	konversationsanalyse	(Tanggaard	Pedersen	&	Brinkmann,	2010	s.	43-44).			

	

TRIN-modellen	

I	følgende	afsnit	vil	jeg	redegøre	for	TRIN-modellen,	som	jeg	vil	anvende	i	mit	projekt	til	at	

analysere	og	identificere	en	teknologi.	TRIN-modellen	står	for	Teknologi,	Radikalt	og	Inkrementelt	

design	i	Netværk,	hvor	modellen	har	seks	forskellige	trin	til	at	analysere	og	identificere	en	

teknologi.	De	seks	trin	er	en	metode	til	at	skabe	en	forståelse	for	teknologiens	tekniske	og	fysiske	

artefakter,	men	også	hvilke	effekter	en	teknologi	kan	have.	De	seks	forskellige	trin	er	følgende: 	

	

”1.	Identifikation	og	analyse	af	en	teknologis	indre	mekanismer,	funktioner	og	processer. 	

2.	Identifikation	og	analyse	af	teknologiens	artefakter.	

3.	Opstille	en	model	af	en	teknologi. 	

4.	Identifikation	og	analyse	af	en	teknologis	tilsigtede	og	utilsigtede	effekter. 	

5.	Analyse	af	sammenhænge	i	et	større	teknologisystem. 	

6.	Analyse	af	drivkræfter	og	barrierer	for	udbredelse	af	innovationen	”		

	

Trinene	i	modellen	er	ikke	afhængige	af	hinanden,	og	kan	på	den	måde	bruges	til	at	forstå	en	

teknologi	hver	for	sig.	For	at	forstå	teknologien	radio,	og	dens	funktion	som	et	medie	har	jeg	valgt	

at	benytte	trin	1,	4	og	trin	5,	da	disse	er	relevante	til	at	forstå	selve	radioen	som	en	teknologi,	men	

også	hvilke	tilsigtede	og	utilsigtede	effekter	en	radio	kan	have,	samt	hvordan	teknologien	er	en	del	

af	et	større	teknologisystem.	Nedenfor	er	en	redegørelse	af	trin	1,	4	og	5.	I	projektet	kunne	man	

også	have	benyttet	sig	af	de	andre	trin	i	modellen,	dog	omhandler	de	resterende	trin	teknologiens	

artefakter,	model	af	en	teknologi	og	barrierer	for	innovation,	hvilket	ville	have	været	gavnligt	for	

projektet,	hvis	det	omhandlede	det	mere	tekniske	i	radioen.	Dette	projekt	omhandler	selve	

kommunikationen	i	teknologien,	og	hvilke	effekter	radioen	kan	medføre,	samt	hvilket	

teknologisystem	radioen	er	den	del	af.	Af	den	grund	har	jeg	valgt	at	fokusere	på	trin	1,	4	og	5.		
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”	

Trin	1:	Identifikation	og	analyse	af	en	teknologis	indre	mekanismer,	funktioner	og	processer	

Det	første	trin	omhandler	en	identifikation	og	analyse	af	funktioner	og	processer	i	teknologien,	

hvilket	betyder	at	teknologien	beskrives	ud	fra	dens	funktioner,	og	hvordan	

teknologien	bliver	anvendt.	Samtidig	analyseres	teknologiens	formål	(Jørgensen,	2017,	s.	4).”	

	

Trin	4:	Identifikation	og	analyse	af	en	teknologis	tilsigtede	og	utilsigtede	effekter. 	

Det	fjerde	trin	i	TRIN-modellen	omhandler	de	tilsigtede	og	utilsigtede	effekter,	som	kan	

fremkomme	ved	anvendelsen	af	teknologien.	I	dette	trin	analyseres	og	identificeres	de	effekter,	

som	kan	forekomme,	når	teknologien	bliver	brugt	(Christensen,	T.H.	Røpke,	2009,	s.	112).	”		

Trin	5:	Analyse	af	sammenhænge	i	et	større	teknologisystem. 	

Det	femte	trin	i	modellen	omhandler,	hvilket	teknologisystem	teknologien	er	en	del	af,	og	hvilket	

teknologier,	som	teknologien	har	medført	og	henviser	til.	Det	kan	for	eksempel	være	en	computer,	

som	kan	bruges	som	separat	teknologi,	dog	hænger	teknologien	oftest	sammen	med	internet	og	

fysiske	artefakter,	som	computerskærme,	computermus	–	og	tastatur.	Disse	teknologier	hænger	

oftest	sammen	i	et	større	teknologisystem.	Dette	trin	kan	bruges	til	at	få	en	forståelse	for,	hvordan	

en	teknologi	kan	have	sammenhæng	med	andre	teknologier,	og	at	de	tilsammen	udgør	et	større	

teknologisystem	(Jelsøe,	2017,	slide	2-5).	

	

	 	



	 10	af	33	

Teoriafsnit	
I	følgende	afsnit	vil	jeg	redegøre	for,	hvilke	teorier	jeg	anvender	i	mit	projekt.	Disse	teorier	vil	blive	

benyttet	i	den	komparative	analyse	af	radioprogrammerne	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	

P3.	Først	vil	Stuart	Halls	teori	om	Encoding	Decoding,	samt	hans	fire	forskellige	koder	blive	

præsenteret.	Efterfølgende	vil	John	B.	Thompsons	teori	om	Interaktionsformer	blive	præsenteret.		

	

Stuart	Hall	–	Encoding	Decoding		

I	dette	projekt	vil	jeg	benytte	Stuart	Hall	til	at	analysere	Encoding	Decoding	i	radioprogrammerne.	

Stuart	Hall	er	en	sociolog	fra	England,	som	har	forsket	i	kulturel	kommunikation	med	fokus	på	

modtageren,	og	den	situation	modtageren	er	i,	når	der	modtages	en	meddelelse	og	skal	fortolke	

den.	Samtidig	han	har	fokus,	hvilke	elementer	der	spiller	ind,	når	afsenderen	koder	en	meddelelse,	

og	hvordan	afsender	tilpasser	sig	modtageren.	Denne	teori	bruges	til	at	forstå	opbygningen,	

indholdet	og	kodningen	af	et	radioprogram.	Nedenfor	ses	Halls	model	over	kodningsprocessen.		

	

”Figur	1:	Stuart	Hall	Encoding	Decoding	(Hall,	1973,	s.	3).	”		

Hall	opdeler	sin	model	efter	modtager	og	afsender,	hvor	”Programme	as	’meaningful’	discource”	

opdeler	modtagerens	proces	til	venstre	af	modellen	og	modtageren	til	højre.	På	samme	måde	er	

det	afsenderen	som	producerer	Meaning	structures	1,	og	dermed	Encoding,	og	modtageren	som	

fortolker	Meaning	structures	2,	og	dermed	Decoding.		

Når	afsenderen	skal	producere	(encode)	en	meddelelse	til	modtageren	kan	der	være	forskellige	
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elementer	som	er	afgørende	for	meddelelsen,	og	det	er	de	tre	elementer	under	Meaning	

structures	1,	nemlig	Frameworks	of	knowledge,	Relations	of	production	og	Technical	infrastructure.	

Det	betyder	at	afsender	indkoder	meddelelsen	efter	at	ramme	modtageren,	så	meddelelsen	bliver	

fortolket	på	den	måde	afsenderen	havde	kodet.	De	elementer	som	påvirker	meddelelsen	er	

afsenderens	viden,	kulturelle	forhold	og	tekniske	forhold.	Det	er	på	samme	måde	de	funktioner,	

som	er	afgørende	for	deconding,	og	dermed	hvordan	modtageren	fortolker	meddelelsen.”Det	er	

afsenderens	egen	forforståelse,	normer	og	viden	som	koder	meddelelsen,	og	derfor	er	

meddelelsen	tilpasset	til	modtageren,	hvor	modtageren	også	bruger	sine	forståelse,	normer	og	

viden	til	at	afkode	meddelelsen.	Dog	kan	den	indkodede	besked	fra	afsenderen	have	en	påvirkning	

på	fortolkningen	(Hall,	1973,	s.	5-10).	”	

Programme	as	’meaningful’	discource	er	den	fase,	hvor	meddelelsen	sendes	og	bliver	

kommunikeret	til	modtageren.	Hall	deler	selve	meddelelsen	og	fortolkningen	op	i	de	to	faser,	da	

han	mener	det	ikke	nødvendigvis	forekommer	samtidig,	og	derfor	er	Programme	as	’meaningful’	

discource	og	Decoding	uafhængige	af	hinanden	(Hall,	1973,	s.	10-12).		

Ved	siden	af	Halls	model	om	Encoding	Decoding,	redegører	han	for	fire	forskellige	koder,	som	kan	

påvirke	meddelelsen	mellem	afsender	og	modtager.	Disse	koder	giver	en	forståelse	for	hvordan	

selve	meddelelsen	bliver	indkodet,	og	hvordan	afsenderen	koder	meddelelsen.	Jeg	har	opridset	de	

fire	forskellige	koder	og	deres	betydning	nedenfor:		

Den	professionelle	kode	omhandler	hvilke	produktions	og	tilrettelæggemuligheder,	som	der	er	ved	

at	indkode	en	besked.	Det	kan	for	eksempel	være	bestemte	lyde,	værter,	musik,	støj,	gæster	i	

studiet	mm.	Den	professionelle	kode	sætter	rammerne	for	kodningen,	og	kan	på	samme	måde	

være	med	til	at	begrænse	mulighederne	for	modtageren.	Et	eksempel	på	dette	kan	være	at	

modtageren	ikke	kan	ringe	ind	til	et	radioprogram,	og	kommunikationen	kun	er	envejs.	Modsat	

kan	det	også	være,	at	tilrettelæggerne	inddrager	lytterne	i	programmet.		

Den	oppositionelle	kode	omhandler	kritik	fra	modtageren	af	meddelelsen.	Her	forholder	

modtageren	sig	kritisk	–	det	kan	skyldes	at	modtageren	er	uenig	med	afsenderen,	eller	at	

beskeden	er	blevet	fejlkodet,	og	der	opstår	misforståelse	mellem	afsender	og	modtager. 	

	



	 12	af	33	

Den	dominerende	kode	er	hvordan	meddelelsen	er	kodet	ud	fra	kultur,	ideologi	og	samfund.	Dette	

kan	hænge	sammen	med	en	bestemt	holdning	til	en	sag,	eller	hvordan	man	forholder	sig	til	

emnet.		

Den	forhandlende	kode	er	hvor	modtageren	vurderer	den	fortolkede	meddelelse,	og	giver	en	form	

for	feedback.	Det	er	ofte	den	professionelle	kode,	som	giver	modtageren	mulighed	for	at	give	

direkte	feedback	mellem	afsender	og	modtager.	Dog	kan	den	forhandlede	kode	også	være	

videregivelse	af	den	fortolkede	meddelelse	til	andre,	som	ikke	har	modtaget	beskeden	(Hall,	1973,	

s.	12-15).		

	

John	B.	Thompson	-	Interaktionsformer		

Derudover	vil	jeg	dette	projekt	inddrage	John	B.	Thompsons	teori	om	forskellige	former	for	

interaktion	i	massekommunikation,	hvor	jeg	vil	analysere	hvordan	interaktionen	foregår	i	

radioprogrammerne.	Han	har	beskæftigeret	sig	inden	for	massemedier,	og	hvordan	der	er	skabt	

nye	måder	at	interagere	på,	hvor	han	deler	interaktion	op	i	tre	forskellige	måder:	medieret	

interaktion,	ansigt-til-ansigt	interaktion	og	medieret	kvasi-interaktion.	I	dette	afsnit	vil	jeg	beskrive	

de	tre	forskellige	måder.		

Medieret	interaktion		

Kendetegnet	ved	medieret	interaktion	er	at	interaktionen	ikke	finder	sted	i	de	samme	fysiske	

omgivelser	eller	sted,	hvor	de	hyppigste	former	er	telefonopkald,	SMS	og	breve.	Af	den	grund	skal	

der	indgå	et	redskab	til	at	skabe	interaktionen	for	at	videregive	informationerne	mellem	afsender	

og	modtager.	Disse	redskaber	kan	for	eksempel	være	en	telefon,	en	mobil	og	en	computer.	Ifølge	

Thompson	er	denne	form	for	interaktion	meget	anvendt	i	den	moderne	tid,	fordi	den	muliggør	at	

personerne	kan	være	adskilt	for	at	kommunikere.	Ved	medieret	interaktion	kan	der	være	

symbolske	cues,	både	bruges	verbalt	og	skriftlige	cues,	for	at	skabe	en	vellykket	kommunikation	–	

og	dermed	undgå	misforståelser	og	miskommunikation.	De	symbolske	cues	i	denne	form	for	

interaktion	er	forskellige	afhængigt	af,	hvilket	redskab,	der	bruges	ved	overførslen	af	

informationen.	Ved	en	SMS	anvendes	der	for	eksempel	ikke	verbale	cues,	da	hele	

kommunikationen	foregår	på	skrift.	På	samme	måde	udgår	de	skriftlige	cues	ved	et	telefonopkald,	

i	det	en	telefonsamtale	kun	foregår	verbalt.	Ved	medieret	interaktion	kan	der	ifølge	Thompson	
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opstå	misforståelser,	fordi	personerne	er	adskilt,	og	dermed	er	det	sværere	at	fortolke	en	

meddelelse.	Dog	kan	en	fordel	ved	medieret	interaktion	også	være	at	kommunikation	kan	være	

gemt,	og	derfor	kan	personerne	gå	til	og	fra	kommunikationen	(Thompson,	2001	s.	94-100).		

Ansigt-til-ansigt	interaktion		

Ifølge	Thompson	er	ansigt-til-ansigt	interaktion	den	ældste	form	for	interaktion,	og	har	næsten	

altid	være	en	del	af	menneskets	historie.	Samtidig	er	det	den	mest	traditionelle	interaktion,	hvor	

det	altid	foregår	ved	tilstedeværelse	med	verbal	og	non-verbal	interaktion.	Ved	ansigt-til-ansigt	

interaktion	er	alle	personer	i	samme	rum	og	tid,	hvor	kommunikationen	bliver	gensidig.	

Interaktionen	foregår	som	en	dialog,	hvor	der	ofte	er	hurtig	respons.	Ifølge	Thompson	

kendetegner	ansigt-til-ansigt	interaktion	at	der	ofte	er	symbolske	cues	i	interaktionen,	som	

forstærker	budskabet	i	dialogen.	Disse	symbolske	cues	kan	både	være	verbal	og	non-verbal	

kommunikation,	som	trykfordeling,	blikke,	kropssprog	og	udtryk	af	følelser,	hvor	de	kan	være	med	

til	at	formindske	misforståelser	i	interaktionen	(Thompson,	2001	s.	101-111).	

	

Medieret	kvasi-interaktion		

Den	sidste	form	for	interaktion	er	medieret	kvasi-interaktion,	hvor	kommunikation	er	

envejskommunikation.	Denne	interaktion	er	en	form	for	monolog,	hvor	kommunikationen	foregår	

envejs,	som	for	eksempel	en	avis,	tv,	bøger	og	radio.	Et	kendetegn	ved	denne	interaktion	er,	at	

modtageren	ikke	har	mulighed	for	at	respondere,	og	dermed	bliver	modtageren	passiv.	På	samme	

måde	bliver	afsenderen	aktiv,	og	interagerer	til	modtageren	uden	respons.	Afsenderen	interagerer	

ofte	ikke	til	en	specifik	gruppe,	da	afsenderen	ikke	kan	vide	hvem	meddelelsen	modtages	af.	Et	

eksempel	på	dette	kan	være	en	avisartikel,	hvor	afsenderen	skal	tilpasse	meddelelsen,	så	den	kan	

modtages	af	en	bred	målgruppe,	og	ikke	kommunikere	til	en	specifik	gruppe.	Fælles	for	medieret	

kvasi-interaktion	og	medieret	interaktion	er	at	der	ikke	anvendes	så	mange	symbolske	cues	–	både	

verbal,	non-verbalt	eller	skriftlige	cues,	dog	er	der	mest	begrænset	anvendelse	af	symbolske	cues	

ved	medieret	kvasi-interaktion,	idet	der	foregår	en	envejskommunikation.	(Thompson,	2001	s.	

110-130).	
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Casebeskrivelse:		

Radioens	historie		

Radioen	kom	til	Danmark	i	1925,	hvor	Statsradiofonien	rullede	ud	til	danskerne	med	

pressenyheder	en	gang	om	dagen.	Radioen	blev	hurtigt	populær	i	Danmark,	hvor	80	procent	af	

danskerne	i	1939	havde	en	radio	i	husstanden.	Statsradiofonien	have	monopol	som	radiokanal	i	

Danmark	indtil	1988,	hvor	TV2	brød	monopolet.	Radiokanalen	skiftede	navn	til	Danmarks	Radio	i	

1959,	hvorefter	de	også	tilføjede	flere	radiokanaler.	I	dag	har	Danmarks	Radio	otte	radiokanaler,	

som	sender	radio	24	timer	i	døgnet,	og	siden	2005	har	danskerne	kunne	høre	radioprogrammerne	

som	podcast	(DR	Histore,	Kort	i	træk,	10/10/2019.	I	dette	projekt	vil	jeg	en	komparativ	

programanalyse	af	radioprogrammerne	Mads	og	Monopolet	på	P4	og	Pelle	Peter	på	P3.	I	følgende	

afsnit	vil	jeg	kort	redegøre	for	de	to	radioprogrammer	og	radiokanaler,	for	at	få	en	bedre	

forståelse	af	indhold	på	kanalerne	og	målgrupperne	til	at	inddrage	i	min	programanalyse	.		

Mads	og	Monopolet	på	P4		

Radiokanalen	P4	fokuserer	på	det	regionale,	hvor	de	har	ti	forskellige	distrikter	med	lokale	

nyheder.	P4	er	kendt	for	at	have	lytterne	i	fokus	ved	at	lave	mange	programmer	med	

lytterinddragelse	med	fokus	på	underholdning,	nyheder	og	et	bredt	udvalg	af	musik.	Målgruppen	

for	P4	er	det	voksne	publikum	fra	alderen	25-70	(DR	Radioguide,	P4	11.11.2019).		

Et	ugeprogram	på	P4	er	radioprogrammet	Mads	og	Monopolet,	som	jeg	vil	analysere	i	dette	

projekt.	DR	beskriver	radioprogrammet	således: ”Det	handler	om	livets	spørgsmål	i	alle	størrelser,	

når	Mads	&	Monopolet	hver	lørdag	fra	9-12	går	i	nærkontakt	med	lytterne.”	(DR	

Radioprogrammer,	P4,	Mads	og	Monopolet	11.11.1019).	Hver	lørdag	debatterer	radioværten	

Mads	Steffensen	sammen	med	sit	monopol	af	forskellige	kendte	danskere	dialemmer,	som	er	

blevet	indsendt	af	lytterne.	Programmet	har	været	en	del	af	den	danske	radio	siden	2003,	og	har	

ca.	en	million	lyttere	per	afsnit	(DR	Radioprogrammer,	P4,	Mads	og	Monopolet	11.11.1019).		

Pelle	Peter	på	P3		

Radiokanalen	P3	er	kendt	for	at	henvende	sig	til	de	unge	lyttere,	hvor	målgruppen	er	18-25	år.	

Indholdet	på	kanalen	indeholder	ofte	underholdning	og	humor,	hvor	radioværterne	ofte	også	er	

unge.	P3	er	kendt	for	at	have	fokus	på	det	nyeste	musik	og	trends	(DR	Radioguide,	P3	11.11.2019).	
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Pelle	Peter	på	P3,	er	et	forholdsvis	nyt	radioprogram	fra	2018	med	fokus	på	musik.	DR	beskriver	

programmet	således: ”Pelle	Peter	På	P3	er	Danmarks	vigtigste	musikprogram.	Pelle	Peter	Jencel	

præsenterer	dig	hver	dag	for	det	bedste	og	mest	spændende	fra	den	danske	musikscene,	nye	

udgivelser	og	P3	Listen	(DR	Radioprogrammer,	P3,	Pelle	Peter	på	P3,	11.11.1019).”		Fra	mandag	til	

fredag	kl	12.00-14.00	tager	Pelle	Peter	danskere	med	i	gennem	det	nyeste	musik,	og	oplyser	

lytterne	om	nye	udgivelser,	koncerter	og	lignende.	Det	er	sjældent	at	Pelle	Peter	får	gæster	i	

studiet	eller	inddrager	lytterne,	men	har	primært	fokus	på	at	underholde	med	musik	(DR	

Radioprogrammer,	P3,	Pelle	Peter	på	P3,	11.11.2019).	Dette	radioprogram	vil	jeg	også	inddrage	i	

min	programanalyse.		
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Teknologianalyse	
I	følgende	afsnit	vil	jeg	anvende	TRIN-modellen,	som	er	beskrevet	i	metodeafsnittet.	Jeg	vil	

anvende	denne	metode	til	at	analysere	og	identificere	radioen	som	teknologi	ud	fra	trin	1,	4	og	5,		

	

Trin	1:	Identifikation	og	analyse	af	en	teknologis	indre	mekanismer,	funktioner	og	

processer	

I	dette	trin,	vil	jeg	analysere	radioens	formål	og	funktioner,	for	at	få	en	forståelse	for	teknologien.	

Nedenfor	er	en	Den	Store	Danskes	definition	på	radio:			

En	definition	på	en	radio	er	følgende:		

	

”Radio er et massemedie, der analogt via radiobølger og elektromagnetiske bølger, eller 

digitalt via luft, kabler, satelitter, internet eller telefoni overfører lydsignaler fra en radiostation 

til en radiomodtager	”	(Den	Store	Danske,	Radio,	10.12.19.)	

	

Ovenstående	er	en	overordnet	definition	af	hvordan	radioen	er	et	massemedie,	som	bliver	sendt	

ud	til	modtageren.	I	dette	projekt	vil	jeg	ikke	gå	i	dybden	over	den	teknologiske	del	i	forhold	til	

elektromagnetiske	radiobølger	og	lydsignaler,	i	det	det	ikke	har	betydning	for	kodningen	af	et	

program	og	lytterinddragelse.	I	dette	projekt	har	jeg	fokus	på	kommunikationen	mellem	afsender	

og	modtager,	samt	kodningen	af	et	radioprogram.	Af	den	grund	vil	jeg	i	stedet	redegøre	for,	hvad	

en	radio	består	af	i	kommunikationen	mellem	afsender	og	modtager,	med	eksempler	for	Mads	og	

Monopolet	og	Pelle	Peter	på	P3.	Nedenstående	afsnit	har	jeg	udarbejdet	for	at	få	en	definition	af	

teknologien,	radio	som	et	medie	og	radiolytning,	samt	radioens	formål.		

	

Radio	som	medie	

Radioen	har	indtil	2002	været	det	mest	udbredte	medie	i	hele	verden,	hvor	den	har	underholdt	og	

informeret	lytterne	(Ellerbæk	s.	12,	2002).	Radio	er	bygget	op	af	stemmer,	lyd	og	stilhed,	for	at	

skabe	det	rum	som	lytterne	er	i,	når	de	hører	radio	eller	podcast.	Det	er	lyden,	som	kommer	ud	af	

radioen,	hvor	radioværterne	sætter	lyde	på.	Det	kan	være	ændret	eller	manipuleret	fra	studiet,	

hvor	at	fjerne	forstyrrelser	eller	unødvendige	lyde,	som	kan	gøre	essensen	af	beskeden	svær	at	

tolke.	Det	er	også	muligt	for	tilrettelæggerne,	værterne	og	producenten	at	tilføje	arkivlyd	for	at	
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gøre	et	budskab	klarere,	og	være	med	til	at	skabe	et	fiktivt	rum	ved	lytterne.	Der	er	dog	en	risiko	

ved	aktivlyde,	da	det	kan	forvirre	lytterne	(Ellerbæk	s.10-15,	2002).		

Derudover	er	radio	bygget	af	stemmer,	hvor	radioværterne	taler	sammen	og	ud	til	lytterne.	

Stemmer	kan	være	med	til	at	skabe	en	relation	mellem	værterne	og	lytterne,	men	samtidig	kan	

stemmer	også	være	med	til	at	fremkalde	en	følelse	ved	lytterne.	Stemmerne	er	også	med	til	at	

lytterne	danner	et	billede	i	hovedet	af,	hvordan	radioværterne	ser	ud,	og	hvilket	rum	de	befinder	

sig	i.	Derudover	er	radioen	også	bygget	op	efter	stilhed,	hvor	radioværterne	bevist	kan	vælge	at	

have	stilhed	i	programmet	for	at	fremkalde	en	bestemt	følelse	ved	lytterne,	eller	understrege	et	

budskab.	Hvis	der	er	stilhed	i	et	radioprogram,	er	det	et	bevidst	valg	producenten	eller	

radioværterne	tager.	Korte	pauser	og	stilhed	i	radio	fungerer	som	spørgsmålstegn,	udråbstegn	

eller	korte	pauser	(Ellebæk	s.13,	2002).		

En	stor	del	af	den	underholdende	del	af	radioen	forbindes	også	med	musik,	som	er	en	del	af	lyden.	

Radioværterne	eller	producenten	sætter	musik	i	form	af	lyd	på	for	at	underholde	lytterne.	Ved	

siden	af	musik	er	der	også	mange	radioprogrammer,	som	benytter	sig	af	en	jingle.	En	jingle	er	en	

instrumental	indledning,	som	også	kan	indeholde	aktivlyde	og	stemmer.	En	jingle	kan	blive	

afspillet	regelmæssigt	igennem	et	program	for	at	præsentere	og	gøre	programmerne	

genkendelige	(Ellerbæk	s.20,	2002).		

Radiolytning		

I	dette	afsnit	vil	jeg	også	inddrage	radiolytning,	og	de	forskellige	måder	at	anvende	mediet	på.	Det	

gør	jeg	for	at	analysere	radioens	funktioner,	og	dermed	hvordan	modtagerne	lytter	til	et	

radioprogram	på.		

Der	kan	skelnes	mellem	lytterens	aktivitet	i	forhold	til	lytningen,	hvor	Carin	Åberg,	en	svensk	

medieforsker,	deler	radiolytning	op	efter	tre	forskellige	niveauer.	De	tre	niveauer	er	parallel	

aktivitet,	primær	aktivitet	og	sekundær	aktivitet,	hvor	niveauerne	bliver	delt	op	efter	hvilken	

aktivitet	lytteren	foretager	sig.	Ved	primær	aktivitet	hører	lytteren	aktivt	og	koncentreret	til	

radioen,	hvor	det	fungerer	som	lytterens	primære	aktivitet.	Kendetegnet	ved	denne	form	for	

radiolytning,	er	når	lytteren	skal	være	fokuseret	og	ikke	kan	foretage	sig	andet	for	at	følge	med	i	

radioprogrammet.	Derudover	beskriver	Åberg	også	sekundær	aktivitet,	hvor	lytteren	kun	bruger	

radioen	som	baggrundsstøj.	Radioprogrammer	som	ofte	bliver	brugt	som	sekundær	aktivitet	er	



	 18	af	33	

musikprogrammer,	hvor	lytteren	ikke	skal	forholde	sig	til	værterne	eller	interaktionen	mellem	

radioprogrammet	og	lytterne,	og	kan	bruge	radioprogrammet	som	baggrundsmusik	ved	siden	af	

deres	primære	aktivitet.	Den	sidste	aktivitet	er	parallel	aktivitet,	hvor	lytteren	ikke	sidder	og	lytter	

koncentreret	til	programmet,	men	går	lidt	frem	og	tilbage	i	programmet.	Denne	aktivitet	bliver	

ofte	brugt,	hvis	lytteren	kender	til	programmet	i	forvejen,	og	nemt	kan	afgøre,	hvornår	de	skal	

lytte	koncentreret,	eller	hvornår	det	er	baggrundsstøj.	Åberg	skelner	mellem	de	her	tre	niveauer,	

men	har	i	hendes	forskning	konkluderet	at	den	mest	brugte	radiolytning	er	parallel	lytning,	hvor	

lytteren	går	til	og	fra	programmet.	Af	den	grund	er	de	fleste	radioprogrammer	brugsradio,	som	

Larsen	beskriver	(Larsen,	2010	s.	26-37).	Brugsradio	er	når	programmet	er	delt	op	efter	flader,	som	

lytteren	måske	allerede	kender	til,	når	de	tænder	for	radioen.	På	den	måde	er	radioprogrammet	

delt	op	efter	musik,	nyheder,	underholdning	af	radioværterne	–	og	på	samme	tid	er	rammerne	for	

radioprogrammet	identiske	hver	dag.	Det	kan	være	med	til	at	strukturere	lytterens	hverdag,	hvor	

de	måske	bruger	morgenradioen	til	at	planlægge	deres	morgen.	(Larsen,	2010	s.	26-37)	Når	der	

tilrettelægges	et	radioprogram,	er	det	vigtigt	at	producenten	ved,	hvilken	aktivitet	lytteren	bruger	

radioen	til.	Dog	er	målgruppen	sjælden	en	homogen	gruppe,	og	derfor	kan	det	være	svært	at	

tilfredsstille	hele	målgruppen	

	

Trin	4:	Identifikation	og	analyse	af	en	teknologis	tilsigtede	og	utilsigtede	effekter. 	

Som	beskrevet	i	metodeafsnittet	er	det	fjerde	trin	i	trinmodellen	de	tilsigtede	og	utilsigtede	

effekter,	som	kan	fremkomme	ved	anvendelsen	af	teknologien.	Jeg	vil	ud	fra	ovenstående	

analysedel	af	trin	1	vedrørende	radio	som	en	teknologi	og	medie,	identificere	tilsigtede	og	

utilsigtede	effekter	af	teknologien.	Det	vil	jeg	gøre	ved	at	vurdere	formålet	med	teknologien.		

	

Som	beskrevet	ovenfor	er	radioens	formål	at	underholde	og	informere	lytterne,	og	har	indtil	2002	

været	det	mest	udbredte	medie	i	hele	verden.	Af	den	grund	er	den	tilsigtede	effekt	ved	

teknologien	at	informere	lytterne	om	dagens	nyheder,	underholde	med	værter	og	musik.	Det	vil	

på	samme	måde	sige	at	lytterne	bruger	teknologien	ud	fra,	hvilket	form	for	lytning,	som	passer	til	

deres	aktivitet.	Formålet	kan	blandt	andet	være	Åbergs	tre	forskellige	niveauer	af	lytning;	primær,	

parallel	og	sekundær	aktivitet,	samt	brugsradio	(Larsen,	2010	s.	26-37).	
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En	effekt,	som	kan	være	svært	af	vurdere	ved	anvendelse	af	radio	er,	hvordan	modtageren	

afkoder	en	meddelelse,	i	det	interaktionen	ikke	foregår	i	de	samme	fysiske	omgivelser.	Af	den	

grund	er	en	af	de	utilsigtede	effekter	af	radioen,	at	der	kan	opstå	misforståelser	og	

miskommunikation	mellem	afsender	og	modtager.	Dette	er	en	af	ulemperne	ved	John	B.	

Thompsons	teorie	om	medieret	interaktion,	fordi	personerne	er	adskilt,	og	dermed	er	det	sværere	

at	fortolke	en	meddelelse.	Dette	vil	jeg	også	komme	berøre	næste	trin,	da	misforståelser	kan	føre	

til	frustration	ved	lytterne,	og	de	dermed	anvender	andre	teknologier,	til	at	kommunikere	tilbage	

til	afsenderen	af	radioprogrammet.		

	

Trin	5:	Analyse	af	sammenhænge	i	et	større	teknologisystem. 	

Som	tidligere	beskrevet	vil	jeg	anvende	dette	trin	til	at	analysere	hvilket	teknologisystem,	som	

radioen	er	en	del	af.	Et	teknologisystem	er	et	sammenhæng	af	flere	teknologier,	som	hænger	

sammen,	dog	kan	det	stadig	være	en	teknologi,	som	også	fungerer	alene.		

Som	beskrevet	i	trin	1,	er	radioen	en	kommunikationskanal	fra	radioproducenten	til	modtagerne,	

hvor	de	ved	hjælp	af	lyd,	stemmer	og	stilhed	kommunikerer	ud	til	modtagerne.	Radioen	startede	

som	en	envejskommunikation,	hvor	radioproducenten	kommunikerede	sin	meddelelse	ud	til	

modtagerne,	hvor	der	ikke	var	mulighed	for	modtageren	at	give	respons.		I	takt	med	

digitaliseringen	ændrede	anvendelsen	af	radioen	sig,	og	radioen	blev	en	del	af	et	større	

teknologisystem.	Nedenfor	er	to	eksempler,	som	beskriver	hvordan	radioen	er	en	del	af	et	større	

teknologisystem.	Eksemplerne	er	fra	radioprogrammerne	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	

P3,	som	blevet	analyseret	senere	i	programanalysen.		

	

”Pelle:	Og	som	altid,	kan	du	skrive	indtil	mig	på	telefonnummer	1212,	med	teksten	P3	mellemrum,	

og	den	besked	du	ønsker	at	du	skrive.	Du	skriver	bare,	hvis	du	lyst	til	at	kommentere	en	af	de	sange	

jeg	spiller,	eller	om	du	har	en	kommentar	til	programmet.	Ellers	kan	du	også	skrive	på	vores	

facebookside	og	instagram.	Nu	kommer	Jimmy	Henrichs”	(Bilag	2,	Pelle	Peter	på	P3,	Linje	15-18).	

	

”Mads:	Jeg	er	rigtig	sikker	på	at	der	er	mange,	som	kan	relatere	til	det	her.	Der	er	mange	brudte	

forhold	derude.	Og	hvis	nogen	har	lyst	til	at	dele	ud	af	deres	erfaring,	så	kan	i	gøre	det	inde	på	

Mads	og	Monopolets	facebookside”	(Bilag	1,	Mads	og	Monopolet,	Linje	183-185).	
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I	øverst	stående	citat	fortæller	radioværten	Pelle,	hvordan	lytter	kan	komme	i	kontakt	med	ham,	

hvis	de	har	en	kommentar	til	en	sang	eller	selve	programmet.	På	den	måde	åbner	værten	op	for	at	

kommunikere	med	lytterne,	som	jeg	også	vil	komme	ind	på	i	programanalysen.	Dog	er	dette	et	

eksempel	på	at	radioen	er	en	del	af	et	større	teknologisystem,	i	det	lytterne	skal	bruge	andre	

teknologier,	og	dermed	kommunikationskanaler,	for	at	komme	i	kontakt	med	værten.	Lytterne	kan	

skrive	en	SMS	til	værten,	og	skal	dermed	benytte	sig	af	en	telefon,	og	dertilhørende	mobilnetværk.	

Samtidig	kan	de	kontakte	ham	igennem	sociale	medier,	som	Facebook	og	Instagram,	hvor	lytteren	

skal	benytte	internet,	samt	et	apparat	som	en	mobil	eller	computer	med	internetadgang.	Det	

samme	gælder	sidst	stående	citat,	hvor	radioværten	Mads	også	opfordrer	lytterne	til	at	gå	ind	på	

radioprogrammets	facebookside,	og	kommentere,	hvis	de	har	en	kommentar	til	dilemmaet.		

	

På	den	måde	bliver	radioen	en	del	af	et	større	teknologisystem,	hvor	lytterne	skal	benytte	andre	

teknologier	for	at	komme	i	kontakt	med	afsenderne.	Selvom	radioen	er	en	del	af	et	større	

teknologisystem,	er	det	ikke	ens	betydende	med,	at	lytterne	skal	benytte	sig	af	andre	teknologier.	

Det	er	afhængigt	af,	hvilken	form	for	lytning	ud	fra	Åbergs	tre	niveauer	af	radiolytning,	som	

lytteren	anvender.	Hvis	modtageren	lytter	på	et	sekundært	niveau,	og	kun	bruger	radioen	som	

baggrundsstøj,	er	teknologien	selvstændig,	og	ikke	en	del	af	et	større	teknologisystem.	Hvis	

lytteren	derimod	lytter	efter	primær	–	eller	parallel	aktivitet,	og	vil	kommunikere	tilbage	til	

afsenderen	bliver	radioen	en	del	af	et	større	teknologisystem.		
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Komparativ	programanalyse	af	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	P3	
I	dette	afsnit	vil	jeg	lave	en	programanalyse	ud	fra	de	transskriberede	afsnit	af	

radioprogrammerne.	Ud	fra	min	teori	vil	jeg	analysere,	hvordan	tilrettelæggerne	koder	et	

radioprogram,	og	hvordan	de	inddrager	lytterne	i	programmet.		

	

Niveau	af	radiolytning	

Radioprogrammerne	bliver	præsenteret	på	følgende	måde	på	programmernes	egne	hjemmesider:	

	

”Det	handler	om	livets	spørgsmål	i	alle	størrelser,	når	Mads	&	Monopolet	hver	lørdag	fra	9-12	går	i	

nærkontakt	med	lytterne.”	(DR	Radioprogrammer,	P4,	Mads	og	Monopolet	11.11.1019).		

	

Pelle	Peter	På	P3	er	Danmarks	vigtigste	musikprogram.	Pelle	Peter	Jencel	præsenterer	dig	hver	dag	

for	det	bedste	og	mest	spændende	fra	den	danske	musikscene,	nye	udgivelser	og	P3	Listen	(DR	

Radioprogrammer,	P3,	Pelle	Peter	på	P3,	11.11.1019).”	

	

Ovenstående	beskrivelser	viser,	hvordan	programmerne	på	hver	sin	måde	kommunikerer	med	

lytteren.	Først	stående	beskriver	radioprogrammet	Mads	og	Monopolet,	som	går	i	nærkontakt	

med	lytterne	ved	at	tage	lytternes	indsendte	dilemmaer	op	i	ugens	monopol,	og	på	den	måde	

inddrage	dem.	Jeg	fandt	frem	til	i	første	trin	i	TRIN-modellen	at	formålet	med	radioen	er	at	

underholde	og	informere	lytterne,	og	det	gør	Mads	og	Monopolet	ved	at	debattere	lytternes	store	

spørgsmål	i	livet	–	både	store	og	små.	Som	det	fremgår	af	transskriberingen	af	Mads	og	

Monopolet	(Bilag	1)	er	der	længere	dialoger	mellem	værten	og	gæsteværterne,	hvor	værten	også	

omtaler	programmets	dialoger	i	nedenstående	udsnit	fra	programmet:			

	

”Mads:	…	Men	man	kan	sige	at	vi	er	P4s	bud	på	taleradio:	Der	er	mere	tale	end	musik	her	i	

programmet.	Vi	taler	jo	hele	tiden,	haha...	”	(Bilag	1,	linje	72-73).	

	

Med	ovenstående	mener	Mads,	at	der	er	en	masse	tale	og	diskussioner	i	programmet,	da	de	

debatterer	lytternes	spørgsmål.	Det	betyder	samtidig	at	det	lytteren	skal	lytte	aktivt	for	at	kunne	

følge	med	i	programmet.	Det	kan	derfor	diskuteres	hvilken	form	for	lytteaktivitet,	som	lytterne	
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anvender	i	forhold	til	Åbergs	tre	forskellige	niveauer.	Umiddelbart	skal	lytterne	anvende	primær	

aktivitet	for	at	kunne	følge	med,	dog	kan	det	dog	også	argumenteres	for	at	lytterne	kan	benytte	

sig	af	parallel	aktivitet.	Programmets	programflade	er	opdelt	i	musik	og	tale,	hvor	lytterne	har	

mulighed	for	at	gå	til	og	fra	programmet.	På	samme	tid	kan	lytterne	gå	til	og	fra	dilemmaerne,	da	

hvert	dilemma	bliver	færdigdebatteret,	og	herefter	afbrudt	af	musik	(se	bilag	1).	På	den	måde	kan	

lytterne	gå	til	og	fra	programmet,	både	som	primær	–	og	parallel	aktivitet.		

	

Hvis	man	sammenligner	Mads	og	Monopolet	programbeskrivelse	med	Pelle	Peter	på	P3s	

programbeskrivelse	fremgår	det	tydeligt,	at	radioprogrammerne	har	forskellige	måde	at	inddrage	

og	kommunikere	med	lytterne.	Pelle	Peter	på	P3	bliver	beskrevet	ved	at	være	”Danmarks	vigtigste	

musikprogram”,	hvor	Pelle	Peter	er	den	eneste	i	studiet,	som	taler	ud	til	lytterne.	Samtidig	er	

formålet	med	programmet	at	underholde	med	nyt	musik,	og	præsentere	nyt	musik	til	lytterne.	

Som	det	fremgår	af	transskriptionen	af	Pelle	Peter	på	P3	(Bilag	2)	er	der	meget	lidt	tale,	

sammenlignet	med	Mads	og	Monopolet.	Derudover	er	der	meget	musik,	hvilket	også	er	

programmets	formål.	Det	kan	af	den	grund	argumenteres	for	at	programmet	bliver	brugt	som	

sekundær	lytning	i	forhold	til	Åbergs	tre	forskellige	niveauer	af	lytning.	Lytterne	kan	bruge	

programmet	samtidig	med,	at	de	laver	en	anden	aktivitet.	Lytterne	går	ikke	glip	af	en	dialog	

mellem	radioværterne,	som	i	Mads	og	Monopolet,	i	det	programmet	er	bygget	op	efter	at	værten	

præsenterer	en	sang,	og	derefter	afspilles	sangen.	Herefter	præsenterer	værten	en	ny	sang,	

hvilket	betyder	at	det	er	let	for	lytteren	at	gå	til	og	fra	programmet.	Af	den	grund	kan	det	også	

argumenteres	for	at	programmet	kan	anvendes	som	parallel	aktivitet.			

	

Tilrettelæggernes	kodning	af	radioprogrammerne	

Som	beskrevet	i	teoriafsnittet	vil	jeg	inddrage	Stuart	Halls	teori	om	Encoding	Decoding	med	

henblik	på	at	analysere	hvordan	radioprogrammerne	er	kodet.	Jeg	vil	derfor	inddrage	Halls	teori	

om	Encoding	Decoding,	samt	de	fire	forskellige	koder,	som	kan	påvirke	meddelelsen	mellem	

afsender	og	modtager.	Disse	koder	giver	en	forståelse	for,	hvordan	selve	meddelelsen	bliver	

indkodet,	og	hvordan	afsenderen	afkoder	meddelelsen.		
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I	Mads	og	Monopolet	inddrager	afsenderne,	og	dermed	tilrettelæggerne,	lytterne	ved	at	tage	

deres	dilemma	op	i	ugens	monopol,	som	lytterne	selv	har	sendt	ind.	Tilrettelæggerne	udvælger	et	

dilemma	inden	radioprogrammet	afsendes,	og	det	er	en	del	af	den	professionelle	kode.	Den	

professionelle	kode	omhandler	hvilke	produktions	og	tilrettelæggemuligheder,	som	er	ved	at	

indkode	en	besked,	og	samtidig	hvilke	begrænsninger	tilrettelæggerne	ligger	for	programmet.	Ved	

at	udvælge	et	dilemma	på	forhånd,	og	drøfte	det	i	panellet,	giver	produktionen	ikke	den	

pågældende	lytter	mulighed	for	at	respondere	på	dilemmaet.	Samtidig	har	produktionen	udvalgt	

dilemmaet	på	forhånd,	så	de	har	fuld	kontrol	over,	hvilket	dilemma	som	bliver	debatteret.		

Ved	at	begrænse	lytterne	til	at	deltage	i	monopolet,	kan	der	opstå	misforståelser,	eller	forvirring	

blandt	panellet,	hvis	de	ikke	har	alle	oplysninger	til	at	råde	den	pågældende	lytter.	Nedenstående	

er	et	eksempel	på,	hvor	den	professionelle	kodning	af	programmet,	og	dermed	begrænsning	for	

lytterne	kan	skabe	forvirring:			

Hella:	Har	Berit	fået	en	ny	kæreste?	

Mads:	Øhhh…	Det	tror	jeg.	Eller	det	ved	jeg	faktisk	ikke	(afbrydes)	

Annette:	Det	er	brandfarligt	for	alt	hvad	hun	foretager	sig.	

(Bilag	1,	linje	112-116).	

	

Ovenstående	samtale	omhandler	at	Hella	har	et	tillægsspørgsmål	til	den	pågældendes	lytters	

dilemma,	hvor	værten	Mads	ikke	kan	svare	på	spørgsmålet.	Hvis	den	pågældende	lytter	Berit	

havde	været	med	i	programmet,	kunne	hun	hurtigt	have	svaret	på	Hellas	spørgsmål,	og	Hella	

havde	en	reel	chance	for	at	give	hende	et	fyldestgørende	svar.	På	denne	måde	sætter	

tilrettelæggerne	en	begrænsning	op	for	værten	og	gæsteværterne,	og	på	samme	måde	afholder	

lytterne	fra	at	give	respons.	Grunden	til	at	tilrettelæggerne	sætter	denne	grænse	op,	kan	være	for	

at	have	fuld	kontrol	over	hvad	der	bliver	sagt	i	studiet.	Hvis	den	pågældende	lytter	havde	været	

med	i	programmet,	ville	produktionen	ikke	have	kontrol	over	hvad	der	bliver	sagt	i	studiet.	Dog	er	

der	flere	eksempler	på	at	Mads	og	Monopolet	inddrager	lytterne	i	programmet,	og	dermed	slipper	

kontrollen.	Nedenfor	er	et	eksempel,	hvor	en	lytter	inddrages	direkte:		

	

”Mads:	..	Vi	har	Jesper	med	i	programmet	til	at	fortælle	sit	dilemma.	Hej	Jesper.	

Jesper:	Hej	Mads	
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Mads:	Og	velkommen	til	programmet.	Du	finder	pungen	på	politistationen,	men	alligevel	er	du	

havnet	her	i	mit	program.	Da	du	står	på	politistation	og	får	pungen	udleveret,	så	får	du	noget	

information.	Hvad	er	det?”	(Bilag	1,	linje	202-207).	

	

I	ovenstående	citat	inddrager	tilrettelæggerne,	og	dermed	afsenderne	en	lytter	i	programmet,	

hvor	lytteren	selv	fortæller	sit	dilemma.	Det	er	en	del	af	den	professionelle	kode,	hvor	

tilrettelæggerne	sætter	rammerne	op	for	programmet,	og	giver	lytteren	direkte	kontakt	med	

studiet.	På	samme	måde	slipper	tilrettelæggerne	kontrollen,	og	lytteren	har	mulighed	for	at	ytre,	

hvad	lytteren	ønsker.	Det	er	dog	muligt	at	tilrettelæggerne	har	snakket	med	lytteren	før	personen	

er	direkte	i	radioprogrammet,	men	lytteren	har	stadig	kontrol	over,	hvilken	meddelelse	der	skal	

afsendes.	Hvis	man	sammenligner	med	førnævnte	eksempel	fra	Mads	og	Monopolet,	vil	der	

muligvis	opstå	mindre	misforståelser	mellem	monopolet	og	lytteren,	idet	monopolet	kan	stille	

tillægsspørgsmål	direkte	til	lytteren.	I	samme	dilemma	af	programmet	giver	Mads	og	Monopolet	

den	samme	lytter	mulighed	for	at	give	respons,	da	de	spørger	ham	om	hvad	han	synes	om	deres	

forslag	til	dilemmaet:			

	

Mads:	Okay	–	Jesper,	vi	har	hygget	os	lidt	med	den	her	historie.	Det	er	jo	bare	en	god	historie.?	Nu	

har	vi	snakket	lidt	forskellige	beløb	her,	200,	300	og	500	kr.	Hvad	siger	du	til	det?	

	(Bilag	1,	linje	278-280).	

	

Her	giver	værten	Mads	lytteren	mulighed	for	at	give	feedback	til	monopolet,	og	sige	hans	mening	

om	hvad	der	er	blevet	debatteret	i	panelet.	Her	er	der	samtidig	tale	om	den	forhandlende	kode,	da	

modtageren	vurderer	den	fortolkede	meddelelse,	og	giver	en	form	for	feedback.	Som	tidligere	

hænger	den	forhandlende	kode	ofte	sammen	med	den	professionelle	kode,	da	den	giver	

modtageren	mulighed	for	at	direkte	feedback	mellem	afsender	og	modtager.	Ovenstående	

samtale	er	et	eksempel	på	den	professionelle	og	forhandlede	kode.		

	

Som	tidligere	beskrevet	er	der	forskel	på,	hvordan	Pelle	Peter	på	P3	og	Mads	og	Monopolet	

inddrager	lytterne	i	deres	programmer,	dog	er	der	i	begge	programmer	mulighed	for	at	skrive	

direkte	ind	til	værterne	i	en	SMS,	hvor	værterne	og	tilrettelæggerne	kan	afgøre	om	de	vil	
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viderebringe	lytterens	besked.	Dette	er	en	del	af	den	professionelle	kode,	hvor	tilrettelæggerne	

muliggør	at	lytterne	kan	kontakte	studiet.	Nedenfor	er	et	eksempel,	hvor	værten	Pelle	siger,	at	

lytter	kan	kontakte	ham	på	SMS:		

	

”Pelle:	Og	som	altid,	kan	du	skrive	indtil	mig	på	telefonnummer	1212,	med	teksten	P3	mellemrum,	

og	den	besked	du	ønsker	at	du	skrive.	…	Ellers	kan	du	også	skrive	på	vores	facebookside	og	

instagram.	Nu	kommer	Jimmy	Henrichs”	(Bilag	2,	Pelle	Peter	på	P3,	Linje	15-18).	

	

Ovenstående	citat	er	et	eksempel	på	at	Pelle	Peter	på	P3	giver	lytterne	mulighed	for	at	

kommentere	på	indholdet	i	hans	program	–	hvilket	jeg	også	fandt	frem	til	i	teknologianalysen	af	en	

radio.	Af	den	grund	benytter	tilrettelæggerne	af	både	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	P3	sig	

af	den	oppositionelle	kode,	hvor	radioen	er	en	del	af	et	større	teknologisystem.	Med	det	menes,	at	

lytter	har	mulighed	for	at	give	feedback	og	forholde	sig	kritisk	til	afsenderens	meddelelse.	

Nedenfor	er	et	eksempel	på,	at	lytterne	af	Mads	og	Monopolet	benytter	sig	af	den	oppositionelle	

kode	ved	at	give	respons	på	programmets	Facebookside,	hvor	værten	selv	har	opfordret	lytterne	

til	at	kommentere:		

	

	
Skærmbillede:	Mads	og	Monopolet	(Facebook,	Mads	og	Monopolet,	02.11.2019).		
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Ovenstående	billede	er	igen	et	eksempel	på,	at	Mads	og	Monopolet	og	anvender	den	

oppositionelle	kode	og	den	forhandlede	kode,	idet	programmet	giver	mulighed	for	respons	fra	

modtageren,	efter	de	har	afkodet	og	fortolket	meddelelsen.	Samtidig	kan	modtager	give	kritik	fra	

af	meddelelsen.	I	ovenstående	eksempel	er	der	308	personer,	som	efterfølgende	har	givet	en	form	

for	respons	til	afsenderens	meddelelse.	Den	forhandlede	kode	kan	også	være	videregivelse	af	den	

fortolkede	meddelelse	til	andre,	som	ikke	har	modtaget	beskeden.	I	ovenstående	eksempel	er	der	

tre	delinger	af	meddelelsen	fra	afsenderen,	hvilket	også	hører	til	den	professionelle	kode.		

	

”Derudover	er	den	dominerende	kode,	fremkommer	også	i	begge	radioprogrammer.	Den	

dominerende	kode	omhandler,	hvordan	meddelelsen	er	kodet	ud	fra	kultur,	ideologi	og	samfund,	

hvor	det	ofte	kan	hænge	sammen	med	en	bestemt	holdning	til	en	sag,	eller	hvordan	man	

forholder	sig	til	emnet.	”Hall	belyser	også	i	sit	værk,	at	denne	kode	kan	være	svær	at	analysere,	

fordi	den	hænger	sammen	med	samfundets	normer	og	kultur,	samt	individet	holdning	til	en	given	

sag.	Dog	kan	det	argumenteres	for,	at	den	dominerende	kode	fremkommer	i	begge	programmer.	

Mads	og	Monopolet	er	det	mest	lyttede	program,	hvor	der	bliver	lagt	op	til	diskussion	ud	fra	

medværterne	holdning	til	en	given	sag,	baseret	ud	fra	deres	egen	ideologi	og	holdning.	På	denne	

måde	bliver	meddelelsen	altså	kodet	efter	en	bestemt	holdning,	hvor	modtageren	selv	skal	afkode	

meningen	med	deres	meddelelse.	Nedenfor	er	et	eksempel,	hvor	Hella	og	Mads	diskuterer	ud	fra	

en	given	situation,	hvor	monopolet	henviser	til	det	resterende	samfund,	og	hvordan	den	

resterende	befolkning	er	i	forhold	til	dilemmaet:		

”Hella:	Det	skal	datteren	selv	finde	ud	af,	og	i	øvrigt	kan	det	være	han	er	en	vidunderlig	far.	Og	
moren	er	også	en	røv.	Og	vi	er	alle	sammen	nogle	røvbananer.	Og	herregud	–	en	lille	smule	

utroskab,	det	er	jo	bare.	Slap	dog	af,	det	er	9	år	siden	–	få	et	liv.	
Mads:	Jeg	tror	simpelthen	ikke	at	jeg	køber	at	man	skal	sendes	i	terapi,	fordi	man	er	sur	på	sin	
eksmand.	For	så	er	der	godt	nok	mange	som	skal	i	terapi.	”	(Mads	og	Monopolet,	linje	156-160).	

	

Her	debatteres	et	dilemma,	hvor	værten	og	monopolet	omtaler,	hvordan	tendens	er	samfundet,	

og	henviser	ud	til	lytterne,	ved	at	omtale	at	normen	ikke	er	at	gå	i	terapi,	fordi	man	er	sur	på	sin	

eksmand.	Derfor	omtaler	monopolet,	hvordan	der	eventuelt	kan	være	normer	i	samfundet,	og	

hvornår	man	skal	gå	i	terapi.		Ved	at	afkode	sin	meddelelse	fra	den	dominerende	kode	koder	

afsenderen	sin	meddelelse,	så	modtageren	bedre	kan	afkode	meddelelsen.	Dog	kan	det	igen	ligge	
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op	til	debat,	hvilket	det	også	har	gjort	i	dette	tilfælde.	Modtageren	giver	respons	til	dilemmaet	på	

programmet	facebookside.		

	

	
Skærmbillede:	Mads	og	Monopolet	(Facebook,	Mads	og	Monopolet,	02.11.2019).		

		

Interaktion	i	radio	

I	forhold	til	interaktion	i	forhold	til	et	radioprogram,	så	er	der	en	væsentlig	forskel	i	

radioprogrammerne,	hvor	antallet	af	værter	og	gæsteværter	er	forskelligt.	Som	det	bliver	

beskrevet	i	programbeskrivelsen	Pelle	Peter	på	P3,	er	han	den	eneste	vært	i	programmet,	hvor	han	
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sjældent	tager	en	gæstevært	eller	lytter	med	i	studiet.	I	forhold	til	John	B.	Thompsons	teori	om	

interaktionsformer	interagerer	programmet	efter	medieret	interaktion,	i	det	interaktionen	ikke	

finder	sted	i	de	samme	fysiske	omgivelser	eller	sted.	Værten	Pelle	kommunikerer	ud	til	lytteren	i	

gennem	radioen,	hvor	han	ikke	i	udgangspungen	får	direkte	respons	eller	direkte	dialog	med	

lytterne.	Thompson	belyser	i	sin	teori	om	medieret	interaktion	at	der	er	risiko	for	at	der	kan	opstå	

misforståelser,	når	kommunikationen	ikke	foregår	i	de	samme	fysiske	opgivelser.	Samtidig	kan	det	

diskuteres	om	interaktionen	i	Pelle	Peter	på	P3	er	kvasi-medieret	interaktion,	da	han	er	den	eneste	

afsender,	som	lytterne	kan	høre.	Denne	interaktion	er	en	form	for	monolog,	hvor	

kommunikationen	foregår	envejs.	Dog	er	et	kendetegn	ved	denne	interaktion	er,	at	modtageren	

ikke	har	mulighed	for	at	respondere,	hvilket	ikke	er	tilfældet	i	programmet.	Radioværten	Pelle	

informerer	ofte	lytterne,	hvordan	de	kan	kontakte	ham,	og	derfor	er	Pelle	Peter	på	P3	medieret	

interaktion.		

	

Det	kan	dog	diskuteres,	hvilken	form	for	interaktion,	der	foregår	i	Mads	og	Monopolet.	

Umiddelbart	er	det	et	radioprogram,	så	interaktionen	foregår	derfor	ikke	i	de	samme	fysiske	

omgivelser,	hvilket	betyder	det	er	medieret	interaktion,	i	forhold	til	Thompsons	teori.	Selvom	

radioprogrammet	inddrager	lytterne	igennem	det	større	teknologisystem	med	telefon	og	sociale	

medier,	er	det	stadig	medieret	interaktion.	Dog	omhandler	Mads	og	Monopolet	et	dilemma,	hvor	

værten	og	gæsteværterne	sidder	i	studiet	og	diskuterer	dagens	dilemmaer.	Det	betyder	at	der	

siddeløbende	med	medieret	interaktion	forekommer	ansigt-til-ansigt	interaktion	i	studiet,	hvor	

radioværterne	sidder.	Deres	interaktion	med	hinanden	bliver	selvfølgelig	kommunikeret	igennem	

medieret	interaktion	ud	til	lytterne,	hvor	de	selv	skal	afkode	værternes	meddelelser	til	hinanden.	

Hvis	monopolet	også	kommunikerede	gennem	medieret	interaktion,	kunne	der	muligvis	opstå	

flere	misforståelser,	fordi	monopolet	ikke	kan	aflæse	hinandens	symbolske	cues	i	form	af	non-

verbale	udtryk.		

	

Når	kommunikation	foregår	gennem	medieret	interaktion,	belyser	Thompson	at	der	ofte	kan	

opstå	misforståelser	eller	forvirring	hos	lytterne,	fordi	de	ikke	kan	se	studiet	og	den	non-verbale	

kommunikation.	Af	den	grund	er	det	vigtigt,	at	afsenderne	i	deres	kommunikation	har	fokus	på	at	
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beskrive	omgivelserne,	og	hjælpe	lytterne	på	vej,	så	de	bedre	kan	afkode	afsenderens	ytringer.	I	

Mads	og	Monopolet	er	et	eksempel,	hvor	afsenderne	benytter	sig	af	symbolske	cues:		

Mads:	Hella,	du	ser	godt	ud!	Har	du	fået	nye	briller?	
Hella:	Ej	ja,	de	er	nye.	Tak	fordi	du	lægger	mærke	til	det.	

Mads:	Selvfølgelig	Hella,	flotte	er	de.	Vi	må	lige	ligge	et	billede	op	af	dig,	så	lytterne	også	kan	se	
dig	(Mads	og	Monopolet,	linje	14-17).	

	

I	ovenstående	samtale	komplementerer	Mads	sin	medværts	briller,	hvor	han	efterfølgende	

fortæller	lytterne,	at	der	kommer	et	billede	af	dem	senere,	så	lytteren	er	med	på	hvad	der	foregår.	

Sammenlignes	der	med	Pelle	Peter	på	P3	benytter	værten	Pelle	sig	også	af	symbolske	cues,	hvor	

han	forklarer	lytterne,	om	hvad	der	foregår	i	studiet.	Det	gør	han	af	samme	grund,	da	det	er	vigtigt	

at	der	ikke	forekommer	misforståelser,	når	der	kommunikeres	gennem	medieret	interaktion.		

	

	

	 	



	 30	af	33	

Konklusion		
Det	kan	i	dette	projekt	konkluderes	at	radioens	formål	er	at	underholde	og	informere	lytterne.	

Radioen	er	en	del	af	et	større	teknologisystem,	som	gør	det	muligt	for	lytterne	at	kontakte	

afsenderne.		Det	kan	samtidig	konkluderes,	at	tilrettelæggerne	og	værterne	kommunikerer	med	

lytterne	ved	at	underholde	på	forskellige	måder	ud	fra,	hvilken	kanal	de	kommunikerer	på,	samt	

hvilken	målgruppe.	Mads	og	Monopolet	på	P4	benytter	sig	meget	af	lytterinddragelse	ved	at	

inddrage	lytternes	egne	dilemmaer,	samt	give	lytterne	mulighed	for	at	give	respons	direkte	i	

programmet,	eller	igennem	andre	teknologier,	som	SMS,	telefon	eller	sociale	medier.	Samtidig	

tilrettelægger	de	programmet	ud	fra	den	dominerende	kode,	hvor	de	koder	programmet	efter	

modtagerenes	kultur,	samfund	og	idelogi.	De	tager	relevante	og	aktuelle	dilemmaer	op	i	studiet,	

som	kan	være	kodet	efter,	hvilken	situation	modtageren	er	i,	hvor	modtageren	kan	give	respons.	I	

begge	programmer	er	det	muligt	for	modtageren	at	give	respons.	Det	kan	dog	konkluderes,	at	der	

forekommer	mest	respons	i	Mads	og	Monopolet	frem	for	Pelle	Peter	på	P3.	Det	hænger,	som	

nævnt,	sammen	med	at	Pelle	Peter	på	P3	er	et	musikprogram,	hvor	lytterne	bruger	det	til	

underholdning	i	baggrunden,	og	de	ikke	skal	forholde	sig	til	en	debat,	som	i	Mads	og	Monopolet.		

	

Begge	programmer	er	medieret	interaktion,	hvor	afsender	og	modtager	ikke	er	i	samme	fysiske	

omgivelser,	hvilket	kan	føre	til	misforståelser	og	yderligere	debat	efter	programmet.	Det	kan	

samtidig	konkluderes,	at	Pelle	Peter	på	P3	og	Mads	og	Monopolet	har	forskellige	lytte	niveau.	

Pelle	Peter	på	P3	bliver	ofte	brugt	som	sekundær	aktivitet,	i	det	det	er	et	musikprogram,	og	flere	

af	lytterne	kan	anvende	det	som	baggrundsmusik,	og	dermed	ikke	deres	primære	aktivitet.	Mads	

og	Monopolet	er	derimod	taleradio,	hvor	det	er	vigtigt	at	lytteren	følger	med,	for	at	kunne	følge	

med	i	programmet.	Af	den	grund	kan	Mads	og	Monopolet	både	være	primær	og	parallel	aktivitet,	i	

det	de	enten	skal	lytte	aktivitet,	eller	har	mulighed	for	at	gå	til	og	fra	programmet.	Det	er	derfor	en	

væsentlig	forskel	på	de	to	programmer.		
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Perspektivering	
Dette	projekt	er	baseret	ud	fra	to	transskriberede	radioprogrammer,	hvor	jeg	analyser,	hvordan	

tilrettelæggerne	og	radioværterne	inddrager	lytterne,	og	hvordan	de	koder	et	radioprogram.	Hvis	

jeg	skulle	have	arbejdet	videre	med	denne	problemstilling,	eller	ændret	min	tilgang	til	

problemstillingen	ville	jeg	have	undersøgt,	hvad	der	foregår	bag	ved	værterne	i	studiet	ved	at	

interviewe	tilrettelæggerne.	Det	kunne	have	været	givende	for	resultatet	at	interviewe	

tilrettelæggerne	fra	Mads	og	Monopolet	og	Pelle	Peter	på	P3,	for	at	indsamle	empiri	til	at	

udarbejde	en	dybere	analyse	i	forhold	til	koden.	Min	problemstilling	er	bygget	ud	fra	at	

tilrettelæggerne	koder	deres	meddelelse,	for	at	ramme	modtageren	uden	der	opstår	misforståelse	

eller	miskommunikation.	Ved	at	interviewe	produktionen	kunne	jeg	muligvis	for	en	indsigt	i,	hvad	

de	tager	højde	for,	når	de	tilrettelægger	et	radioprogram.	Halls	fire	forskellige	koder	i	Encoding	og	

Decoding	er	baseret	ud	fra	et	transskriberet	radioprogram,	som	ikke	inkluderer	hvad	der	foregår	

bag	studiet,	men	kun	hvad	der	bliver	sagt	direkte	på	kanalen.	Derfor	ville	jeg	gerne	have	lavet	

nogle	forskningsinterview	med	tilrettelæggerne	for	at	få	en	dybere	indsigt.		

Samtidig	er	projektet	udarbejdet	ud	fra	radiolytning	og	kommunikationen	med	lytterne,	og	derfor	

kunne	det	også	være	spændende	at	have	inddraget	lytterne.	Ved	at	inddrage	lytterne	i	

empiriindsamling	kunne	jeg	samtidig	have	analyseret,	hvordan	de	afkoder	meddelelsen	fra	studiet.	

Jeg	har	anvendt	Åbergs	tre	aktivitetsniveauer	for	radiolytning,	men	kunne	have	være	spændende	

at	udarbejde	en	analyse	baseret	på	lytternes	egne	erfaringer	med	radiolytning,	og	hvornår	de	

lytter	til	radio.	

Projektet	belyser	også	meget	kort,	hvilken	udvikling	radioen	har	været	igennem	siden	den	kom	til	

Danmark	i	1925.	Det	kunne	have	været	spændende	at	undersøge,	hvordan	radioens	udvikling	med	

podcast	og	radioapps	har	betydet	for	radio	som	medie.	Jeg	beskriver	tidligere	at	radioen	har	været	

det	mest	udbredte	medie	i	Danmark	indtil	2002,	men	kunne	have	været	interessant	at	undersøge,	

hvor	udbredt	det	er	i	dag,	og	hvordan	det	bliver	brugt	nu.		 	
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Facebook,	Mads	og	Monopolet,	02.11.2019,	Lokaliseret	den	12.11.2019	på	

https://www.facebook.com/search/top/?q=mads%20og%20monopolet&epa=SEARCH_BOX	

	

Slides	fra	undervisningen	

Christensen,	Thomas	Budde.	(2017).	Oplæg	Thomas	BC	Modeller.	Roskilde	Universitet.		

”Jørgensen,	N.	(2017).	Teknologiers	indre	mekanismer	og	processer.	Eksemplificeret	ved	digital		

signatur.	Roskilde	Universitet.		

	

Jelsøe,	E.	(2017,	November,29).	Teknologi	systemer	[Slides].	Roskilde	Universitet.	Lokaliseret	på	

https://moodle.ruc.dk/course/view.php?id=8748	

 
Podcast:		

”DR,	Radio,	Alle	podcast,	lokaliseret	på	http://www.dr.dk/allepodcast/		

- Mads	og	Monopolet,	02.11.2019 	

- Pelle	Peter	på	P3,	14.11.2019	”	

	

	

	

	

	


