
Studiebesök på Sveriges Radio 28 februari 2018. 

 

 

 

 
I riktigt ruskigt snöoväder begav 
vi oss till Sveriges Radio. 
 
(Det har nästan blivit tradition att 
vi måste ha ett studiebesök varje 
år i snöoväder.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nåväl, i receptionen fick vi 
besöksbrickor och vår guide 
Karin tog emot oss …  
 

… och berättade om radions 

historia och verksamhet i studio 4.  
 
 
Sveriges radio AB, Sveriges 
Television AB och 
Utbildningsradion AB ägs sedan 
1997 av en förvaltningsstiftelse, 
som bildades av Svenska staten 
för att utgöra en buffert mellan 
staten och bolagen. Styrelsen 
består av personer som inte 
arbetar vid SR, SVT eller UR. 



 

 

 

Genom ett stort fönster 
kunde vi se 
Ekoredaktionen, där 
nyheter från hela världen 
kom in på skärmar. 
Många reportrar arbetade 
med informationsflödet. 
Vilken nyhet är viktigast 
att sända ut till 
allmänhetens kännedom? 
Och allt skall vara 
opartiskt och väl 
underbyggt när nyheten 
sänds. En otroligt 
spännande arbetsplats. 
När mordet på Olof Palme 
skedde, fanns ingen på 
plats som kunde 
rapportera och efter den 
dagen är redaktionen 
bemannad dygnet runt. 
 

Första sändningen skedde 
1925, för snart 100 år 
sedan. Mycket har 
förändrats sedan den 
dagen och nu sänder 
radion på fem kanaler. 
P1 erbjuder bl.a. nyheter, 
diskussioner om kultur och 
vetenskap samt livsstils- 
och livsåskådnings-
program. 
P2 sänder nyheter, 
klassisk musik, jazz och 
nyheter på 
minoritetsspråk. 
P3 står för en lättsammare 
underhållning och musik. 
P4 Är den lokala kanalen 
där bl.a. viktiga meddelan-
den till allmänheten sänds. 
Det finns 28 radiostationer 
ute i landet. 
P5 är Stockholmskanalen. 
 
 
Efter informationen fick vi 
en intressant och givande 
rundvandring i det stora 
huset. Vi passerade 
grammofonarkivet dit igen 
springer du för tiden. Nu 
finns allt digitalt på en 
speciell redaktion. 



 

 

 

På trafikredaktionen var 
arbetsbelastningen mycket stor 
den här dagen på grund av 
snöovädret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fick ändå tillfälle att komma in 
och få en inblick i det "kaos” som 
uppstår ute på vägarna när snön 
faller och trafikstockningar och 
olyckor sker. 
 

 

 

 

 

Karin berättade också om den 
kontakt som hålls med alla 
reportrar runt om ute i världen. 
De måste veta var de befinner 
sig, vart de ska och när de 
beräknas vara åter. De kan 
också behöva speciellt skydd 
eller annan support. 
Många av dessa reportrar 
kommer hem till Stockholm för 
att arbeta en tid, men ofta vill de 
iväg på nya uppdrag ute i 
världen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Astrid Lydig, som var med på besöket, har bidragit med några trevliga bilder. De finns på nästa sida. 

Den första bilden är från P4-Stockholm-studion sedd genom glasrutan 

Sen ser vi två medlemmar i Sveriges curlinglag, som tog guld i OS nyligen, på väg ut efter en 

radiointervju. 

Den högra bilden visar en skojig lampa i serveringen i form av en mikrofon. 

 

Efter denna givande 

rundvandring smakade det 

gott med fika… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… och när vi kom ut sken 

solen från en klarblå himmel!   

 

 

Text och foto Ann Falk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


