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Att komma igång!

Att göra en podcast tillsammans med 
vänner eller kollegor är både lärorikt och 
roligt. Dessutom kan det vara ett sätt att 
nå ut till andra och påverka världen run-
tomkring! ABF satsar nu på podcasts med 
både eget material och hjälp för er som vill 
komma igång, på specialsajten www.abf-
pod.se. Där kan du se mer innehåll i ABFs 
podskola. I den här handledningen ger vi 
er en första introduktion till hur ni kan 
starta ert podcastprojekt. Att arbeta i en 
studiecirkel passar extra bra för att göra 
podcasts eftersom samarbete, diskussion 
och ”att lära genom att göra” är viktiga in-
gredienser i skapandeprocessen. I den här 
guiden har vi dock inte lagt upp de olika 
stegen i specifika cirkelträffar – det är 
bättre att ni som grupp själva bestämmer 
vad som ska hinnas med under varje träff 
och vilka moment som passar bäst för er. 
Vi har istället lagt upp guiden i olika steg 
där ni snabbt kan se vad ni redan funder-
at ut och klarat av och vad ni fortfarande 
behöver fundera på och arbeta med. Lyc-
ka till och glöm inte att besöka www.abf-
pod.se för mer inspiration och för att nå ut 
med er podcast!

Vad är en podcast?

En podcast kan vara många olika saker. 
Den enklaste definitionen är kanske att 
det helt enkelt är ljud som går att ladda 
ner eller strömma och som du kan lyssna 

på via din telefon, din dator eller din me-
diaspelare. Ofta innehåller podcasts dock 
tal – och liknar på det sättet radioprogram. 
Men podcastvärlden är långt mycket bre-
dare – och samtidigt smalare – än vad 
både public service och kommersiell radio 
någonsin kan vara. Vad menar vi med det? 
Smalare och bredare på samma gång? Ja, 
faktiskt. För i dag finns det podcasts om 
nästan vad som helst. Alla möjliga – och 
omöjliga – ämnen avhandlas regelbundet 
runt om på vår jord i tusentals podcasts 
varje månad, och de flesta är tillgängli-
ga överallt och var som helst, bara du 
har tillgång till Internet för att strömma 
eller ladda ner! Eftersom mångfalden är 
stor kan ni ju tänka er att även kvaliteten 
varierar. I regel (men med många, mån-
ga undantag) är podcasts ofta lite min-
dre uppstyrda än radioprogram. Tonen 
är lite mer vardaglig och de medverkande 
tillåts sväva ut lite mer i vad som ofta li-
knar samtal mellan goda vänner. Anta-
gligen för att många podcasts görs av just 
kompisar – som vill lära sig tillsammans 
eller fördjupa sig i ett ämne eller dela med 
sig av sina åsikter. Men det finns förstås 
även podcasts som är mer uppstyrda, med 
mer formell ton och rigida segment. De 
allra bästa poddarna har hittat en ton och 
ett upplägg som passar bäst för ämnet och 
personligheterna hos de medverkande.  
   Även tekniken och ljudkvaliteten vari-
erar. Det fina med podcasts är att det är 
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enkelt att komma igång. Det går alltid att 
uppgradera utrustning och inspelning-
steknik längre fram. Som första steg räck-
er det egentligen att prata rakt in i mikro-
fonen på en telefon eller en dator, så länge 
som en tänker på att vidta en del åtgärder 
så att ljudet går in på ett okej sätt. Men 
givetvis finns det även podcasts som spe-
las in i professionella studior – och allting 
däremellan. Vi kommer att titta på tekni-
ken i ett av stegen, lite längre fram. På 
www.abfpod.se hittar ni fler exempel på 
olika podcasts, såväl som fler delar i ABFs 

podskola. 

Att arbeta i en studiecirkel och med folk-
bildningsmetodik lämpar sig ypperligt 
när en vill göra en podcast eftersom folk-
bildning mycket handlar om att lära och 
utvecklas tillsammans. Att arbeta folk-
bildningsmässigt bygger på att gruppen 
gemensamt bestämmer hur skapande- 
och lärandeprocessen ska se ut. Det är 
viktigt att alla får komma till tals och att 
alla blir hörda. Genom diskussioner och 
möten i ögonhöjd skapas ett demokratiskt 
spelrum där alla deltar på samma villkor 

men utifrån egna förutsättningar. Det ar-
betssättet – och synsättet – kan med fördel 
följa med hela vägen in i inspelningsrum-
met, när ni förverkligar er podcastidé. I 
den här handledningen utgår vi från folk-
bildningens metodik när vi introducerar 
de olika stegen – det är alltså ingenting 
ni måste arbeta extra med vid sidan av. 
Men om ni vill veta mer om studiecirklar 
och folkbildning, besök www.abf.se och 
upptäck fler aspekter av och möjligheter 
med folkbildning!

Vad är en studiecirkel och vad innebär det att  
arbeta ”folkbildningsmässigt”?
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Välj ett ämne

Som vi nämnde i inledningen finns det i 
dag podcasts om alla tänkbara ämnen. 
Kanske vet ni redan, i grova drag, vad er 
podcast ska handla om – och det är därför 
ni sitter här nu, redo att komma igång. 
Om det dock är så att ni först och främst 
har samlats för att ni vill lära er att göra 
en podcast – att det är er gemensamma 
nämnare – så är det viktigt att ni hittar 
någonting att utgå från för att göra läro-
processen mer levande och meningsfull. 
Den här är en praktisk handledning, vilket 
innebär att vi kommer att skapa och pub-
licera ett första avsnitt av podcasten in-
nan vi har nått målet. Ägna därför en bra 
stund åt att diskutera vad er podcast ska 
handla om. Ni som redan känner varandra 
och vet vilket ämne ni vill fokusera på kan 
hoppa till nästa underrubrik; ”Definiera 
ert ämne”.

Om ni inte känner varandra sedan innan 
kan ni börja med att presentera er för va-
randra. Ni kan då använda någonting som 
kallas för ”rundan”. I en runda går ordet 
i tur och ordning till var och en av delt-
agarna och alla får möjlighet att tala till 
punkt utan att bli avbruten. Använd den 

här formen för att introducera er för va-
randra och bestäm gärna något specifikt 
som alla ska berätta om sig själva – som 
hobbyer och intressen, exempelvis. Kan-
ske hittar ni genom detta ett par frön till 
vad er podcast kan komma att handla om. 

 Efter att ni kört ”rundan” kan ni fördjupa 
diskussionen om vad podcasten ska han-
dla om. Om ni är många i gruppen kan ni 
dela upp er i någonting som kallas för ”bik-
upor”, och diskutera en stund två och två. 
Det är vanligt förekommande att använda 
den här formen för snabba reflektioner 
och diskussioner, som ett inslag i en ge-
mensam genomgång – och ett enkelt sätt 
att organisera bikupor är helt enkelt att var 
och en vänder sig till den person som sit-
ter närmast. Ibland kan det dock vara vik-
tigt att fundera kring vilka deltagare som 
redan känner varandra – kanske finns det 
en poäng med att prata med någon en an-
nars inte har möjlighet att samtala med? 
   Sätt ett mål för bikupsdiskussionerna – 
exempelvis att ni ska enas om ett ämne att 
gemensamt presentera för resten av grup-
pen. Bestäm också hur länge ni ska dis-
kutera i den här formen. Ibland är det bra 

STEG1 VAD SKA  
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med kortare sessioner, så att ni inte hinner 
tänka och analysera alltför mycket. Då ham-
nar fokus istället på idéer och kreativitet.  
 
När ni hittat era olika förslag i bikuporna 
är det dags att presentera dem i storgrupp. 
Ni kan sedan använda en storgruppsdi-
skussion för att välja ut vilket ämne ni fak-
tiskt ska arbeta vidare med. I en storgrup-
psdiskussion deltar alla efter behag och 
diskussionen är fri. Om gruppen är stor 
kan handuppräckning och/eller talarlista 
underlätta. Tänk på att låta alla komma 
till tals och notera gärna om det exem-
pelvis bara är killar eller män som talar. 
Om ni upptäcker sådana tendenser kan ni 
lägga till specifika regler för diskussionen 
och talarordningen – eller helt enkelt byta 
form igen.

Använd gärna en whiteboard eller ett 
stort pappersark och skriv upp de olika 
idéerna. Försök hitta tydliga namn på up-
pslagen och lista ett par väsentliga ”ingre-
dienser” i varje ämne. Kanske finns det 
likheter? Kanske går det att flytta olika 
idéer eller bygga ihop dem? Bli kreativa 
och dra streck mellan idéerna eller illus-
trera på andra sätt! Det kan ibland hjälpa 
processen att arbeta visuellt. Om ni inte 
kommer fram till ett slutgiltigt ämne kan 
ni rada upp alla ämnen på nytt och helt 
enkelt rösta – eller så gör ni ett avsnitt för 
varje ämne! Välj dock ett uppslag innan ni 
går vidare till underrubriken här nedan.

 

Definiera ert ämne

Ni är en grupp vänner, bekanta eller kol-
legor och ni har bestämt er för att göra en 
podcast om ett visst ämne som ni brin-
ner för, är intresserade av eller vill lära er 
mer om. Kanske vill ni nå ut till andra och 
påverka med era idéer och tankar. Nu är 
det dags att ställa ett par avgörande föl-
jdfrågor – för att börja processen med att 
renodla ert uppslag och ta fram ett kon-
cept för podcasten.

Varför är du intresserad av det 
här ämnet?

Låt var och en svara på den här frågan i 
lugn och ro. Det är viktigt att låta alla i 
gruppen tala till punkt och verkligen få 
ge sin motivering till varför ämnet är in-
tressant. Övningen blir också en chans 
för er att hitta er egen ingång till ämnet 
– kanske något som sedan kan användas 
i avsnitten? Om ni vill kan ni använda er 
av ”talarpinnen” i den här processen. ”Ta-
larpinnen” behöver inte vara en pinne, det 
kan vara vad som helst – ett suddgummi 
eller en specifik penna duger bra. Det vik-
tiga är att den som håller i talarpinnen får 
tala till punkt, utan att bli avbruten. När 
personen som pratar känner sig klar läm-
nas talarpinnen till nästa person och det 
blir dennes tur att i lugn och ro utforska 
sina anledningar till att göra en podcast 
om ert valda ämne. När alla har fått hålla 
i talarpinnen kan ni sedan ställa frågor till 
varandra och följa upp vad som sagts. 

VAD SKA  
PODCASTEN HANDLA OM?
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 > Hur brett är ämnet och går det att dela 
upp eller kan det smalnas av?

I nästa avsnitt ska vi titta närmare på mål-
grupp och särart men redan nu kan det 
vara klokt att fundera på hur stort ert ämne 
är. En podcast om ”musik” är exempelvis 
troligen för bred för att skapa något större 
intresse, om inte ni som personer är det 
stora dragplåstret. En podcast om hiph-
op däremot har större chans att attrahera 
lyssnare. En podcast om svensk hiphop är 
ännu lite mer specifik och kan säkert fyl-
la ett tomrum hos en hel del intresserade. 
Men en podcast om svensk hiphop inspe-
lad på nittiotalet kanske blir för smal – 
svårt att hitta nya vinklingar i flera avsnitt 
och lyssnarskaran kanske blir för liten. 
Däremot kanske ni vill göra en podcast om 
svensk hiphop där varje avsnitt handlar 
om ett specifikt årtionde. Att arbeta med 
teman för de olika avsnitten är ett tänk-
bart upplägg, som ni kan återkomma till. 
Börja dock med att ägna en stund åt en di-

skussion om hur ni vill avgränsa eller dela 
upp ert ämne, lite som i exemplet ovan. 
Här kan det vara bra att återknyta till den 
tidigare diskussionen, om det personli-
ga intresset. Väg in om ni gör podcasten 
mest för er egen skull eller om ni vill nå ut 
till andra, om ni vill lära er något nytt om 
ämnet under processen eller om ni vill dis-
kutera olika åsikter, om ni vill påverka an-
dra och så vidare. Om ni vill kan ni arbeta 
två och två, i så kallade bikupor, och se-
dan presentera ett förslag i storgrupp. Ni 
kan också diskutera allihop samtidigt och 
med eller utan talarlistor (beroende på 
hur många ni är och vad ni har för behov). 
Ta gärna hjälp av en whiteboard eller ett 
pappersark och rita, illustrera och måla! 
Att visualisera det som diskuteras kan 
hjälpa er på traven! Besök också www.ab-
fpod.se för fler exempel – och inspiration 
till diskussionerna!
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Vem ska lyssna?

Om ni har tänkt att er podcast också ska 
vara intressant för andra – och att ni så 
småningom vill bygga upp en lyssnarska-
ra – är det en god idé att ägna en stund åt 
att försöka kartlägga er potentiella mål-
grupp. Om vi fortsätter med det teoretis-
ka exemplet från tidigare avsnitt, alltså att 

 > Vad finns det för Internetsidor som skriver 
om ämnet?

 > Finns det specifika tidningar?

 > Finns det andra tidningar eller Internet-
sidor som återkommande tar upp ämnet?

 > Finns det andra podcasts som handlar om 
det här, eller som då och då berör ämnet?

 > Finns det forum på Internet där ämnet di-
skuteras?

 > Hur många människor, uppskattningsvis, 
tror ni är intresserade av ämnet (och talar 
det språk ni tänker använda er av)?

 > Finns det kategorier eller ingångar i och 
till ämnet som inte har tagits upp förut?

 > Finns det föreningar eller annan organ-
isering som samlar människor som är in-
tresserade av ämnet?

STEG2
 > Går det att ringa in ett specifikt åldersspann 
för de som är intresserade av ämnet?

 > Hur troligt är det att de intresserade aktivt 
lyssnar på eller söker efter podcasts?

 > Vad tror ni att människor som är intresse-
rade av ämnet har för andra intressen?

 > Det här är bara ett första utkast med 
frågor. Ni kan med fördel ägna en stund 
åt att komma på egna frågor som kan hjäl-
pa er att ytterligare ringa in er målgrupp. 
Idén är att försöka måla upp en bild av era 
potentiella lyssnare. Var hänger de? Vilken 
media konsumerar de? Hur kan de kontak-
tas? Vad kan de tänkas tycka om? Vilken 
typ av podcast skulle de vilja höra?

Frågor

RINGA IN ER MÅLGRUPP

ni ska göra en podcast om svensk hiphop, 
så är chanserna ganska stora att ni redan 
vet var det finns information om ämnet. 
Ställ gärna några av de här frågorna, och 
använd en whiteboard eller ett stort pap-
persark för att lista era svar.

STEG2
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Om ni behöver inspiration till era diskus-
sioner kan ni arbeta med påståenden och 
fyra hörn. Ni kan hitta på olika saker om 
er målgrupp, exempelvis ”de som är in-
tresserade av svensk hiphop är också in-
tresserade av mode och kläder” och sedan 
ställa er i olika hörn i rummet, som då får 
representera olika svar på påståendet (ex-
empelvis ”håller med”, ”håller inte med”, 

”håller delvis med” och ”annat svar”). 
Deltagarna får placera sig i de olika hörnen 
baserat på eget tycke. Be sedan en eller ett 
par deltagare från varje hörn att motive-
ra sitt/sina val. Om tid finnes kan de an-
dra grupperna/hörnen ställa följdfrågor.
Förhoppningsvis hjälper diskussionen och 
övningen er att ytterligare definiera hur er 
podcast ska se ut. 
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Vad är speciellt med er?

Nu har ni ämnet, ni har smalnat av det och 
definierat det och ni har börjat kartlägga 
er målgrupp. Men innan vi går vidare till 
podcastens upplägg så finns det en viktig 
fråga kvar att svara på: Vad är det som gör 
det specifikt intressant att höra er prata 
om ämnet?

Det här är inget försök att åberopa jan-
telagen – utan bara ett ytterligare steg 
mot att definiera just er unika podcast. 
Vad vi vill hitta i det här steget är helt en-
kelt er relation till ämnet, som grupp och 
som individer. Vi fortsätter med exemplet 
om hiphop: Kanske har någon av er varit 
med i en grupp och skapat musik? Kanske 
har någon av er en komplett samling av 
alla utgivna skivor i genren under en viss 
tidsperiod? Kanske har någon av er varit 
på hemskt många konserter – och kanske 
går hen fortfarande på allt som det går att 
köpa biljetter till? Möjligen är några av 
er oense om en viss grupps betydelse och 
storhet? Och kan det vara så att några av 
er rent av träffades på en kon-
sert? Alla sådana här saker går 
att använda – och kan skapa 
ett intresse hos eventuella ly-
ssnare. För att göra er pod-
cast unik gäller det att bygga 
vidare på de egenheter som 

finns i er grupp. Och det ska vi göra i näs-
ta steg. Men först – använd en whiteboard 
eller ett stort pappersark. Skriv era olika 
namn och rita en ring runt varje. Vi ska 
göra en mindmap som identifierar 
olika unika ingångar som ni har 
till ämnet. En av er får agera 
lekledare och hålla i pennan. 
Rita streck från ringarna och skriv 
upp alla tänkbara aspekter (som i 
exemplet ovan). Försök också hitta 
paralleller och kanske till och med 
konflikter mellan de olika ring-
arna (personerna). Behöver ni 
ytterligare hjälp i den här pro-
cessen finns mer innehåll i 
ABFs podskola på www.
abfpod.se. 

STEG3 HITTA ER UNIKA INGÅNG

STEG3 HITTA ER UNIKA INGÅNG
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Vad ska er podcast bestå av?

Nu kommer vi till det riktigt roliga. Det är 
dags att börja planera innehåll. Vill ni köra 
riktigt ”basic” så kan ni förstås bara slå på 
inspelningen, sätta er ner och börja prata 
– och liksom se vad det blir. Troligtvis blir 
det dock bättre om ni tänker igenom och 
planerar hur ni vill lägga upp er podcast, 
och vad den ska innehålla för olika delar 
och segment. 

Ton och anslag – sök inspiration

Det första som ni kan fundera på är vilken 
ton och anslag er podcast ska ha? Ska den 
vara seriös och allvarsam eller lättsam 
med massor av skämt och flams? Det bäs-
ta är förstås att bestämma detta utifrån 
vilka ni är, hur ni är och hur ni fungerar 
– det blir alldeles för svårt att forcera fram 
en ton som inte är naturlig för er. Genom    
upplägget går det dock att styra litegrann – 
och så att säga ge olika förutsättningar för 
tonen i samtalen. Om ni inte har lyssnat så 
mycket på podcasts tidigare föreslår vi att 
ni tar en paus här och lyssnar på olika pod-
casts innan ni ses igen. Det finns mycket 
att upptäcka på www.abfpod.se – men här 
nedan har vi även listat ett par tips. Leta 
inspiration och undersök hur andra pod-
casts lägger upp sina avsnitt – och vilken 
ton och anslag de har. Hur vill ni låta? 

STEG4 BYGG EN STRUKTUR
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#FBPOD 

En podcast om folkbildning som har ett 
tydligt upplägg, saklig ton och långsamt 
tempo. Olika delar i programmet är ty-
dligt avskilda. Finns på iTunes och på  
 
http://www.studieforbunden.se/pod VÄRVET

En känd och populär podcast med djup-
gående intervjuer. Fokus på intressanta 
gäster (en i taget). Här får gästerna mö-
jlighet att prata till punkt. Finns på iTunes 
och på

 http://värvet.se 

STATSAPPARATEN 

En podcast med samtalet i centrum, där 
unga aktiva från olika delar av arbetar-
rörelsen avhandlar aktuella ämnen med en-
tusiasm och passion. Finns på iTunes och på  
 
http://statsapparaten.podbean.com 
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PALMEMORDSPODDEN 

En blandning av humor, nostalgi och all-
var. I varje avsnitt undersöks ett av alla de 
spår som finns och funnits kring mordet 
på Olof Palme. Ny gäst i varje program. 
De medverkande lär sig tillsammans med 
lyssnarna och är inte experter. Finns på 
iTunes och på 

http://palme.libsyn.com 

PEDAGOGIKPODDEN 

Sakliga och djupgående samtal och di-
skussioner om pedagogik, metodik och 
olika lärstilar. Olika gäster hjälper till med 
specifik kunskap. Finns på 

http://pedagogikpod.blogspot.se.  

FAN VAD FITTIGT 

Ett gäng kompisar träffas och diskuterar 
ett nytt ämne i varje avsnitt, alltid med en 
feministisk analys och med gott om per-
sonliga erfarenheter och reflektioner. Det 
är avspänt, personligt och avväpnande 
ärligt. Finns på iTunes och på 

http://fanvadfittigt.wordpress.com 

SVAMPRIKET 

Allt om TV-spel. Här är styrkan främst 
personligheterna hos de medverkande. 
Podden har funnits ett tag och lyckats 
bygga upp sin egen fanbase med lyssnare 
som till och med har donerat pengar 
för att få höra sina favoriter analysera 
spelnyheter och berätta om sina favor-
itspelminnen. Finns på iTunes och på  
http://www.svampriket.se/category/
podcast/ 
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Ni kan säkert hitta fler exempel att lyssna 
på och undersöka. Skriv gärna några rad-
er om varje podcast – hur uppfattar du/
ni tonen och anslaget? Är de olika delarna 
i avsnitten tydligt avskilda? Vad tilltalar 
dig/er och vad tycker ni fungerar mindre 
bra?

Dags att skissa!

Börja med att diskutera era intryck från 
poddarna ni lyssnat på sedan ni sågs sist. 
Berätta om dem för varandra – och försök 
att beskriva hur de fungerade. Vad gillade 
ni och vad gillade ni inte? Finns det ele-
ment som ni skulle vilja använda i er egen 
podcast? 

Gå sedan tillbaka till den tidigare diskus-
sionen om ”er unika ingång”. Ta gärna 
fram anteckningar från den träffen/det 
samtalet. Nu när ni lyssnat på lite andra 
podcasts – skulle ni kunna bygga delar av 
era avsnitt kring era olika unika ingångar 
till ämnet? I fallet med podden om hiphop 
– skulle den som går mycket på konsert-
er kunna ansvara för en del i varje avsnitt 
som recenserar uppträdanden? Och de 
där två som tycker olika om diverse grup-
per och artister… Skulle de kunna ha en 
återkommande debatt om olika ämnen? 
Kanske kan lyssnarna sedan till och med 
gå in på er blogg eller hemsida och rös-
ta på vem som har rätt och vem som har 
fel? Och kanske kan det finnas en sek-
tion i avsnitten som handlar om rariteter 
– för alla de som samlar på gamla skivor.  
   Ni förstår processen – i kontexten att byg-
ga en podcast; hur kan era olika ingångar 

användas på bästa sätt? Hur fungerar de 
tillsammans? Hur vill ni att era avsnitt ska 
”flöda”? Använd en whiteboard eller ett 
stort pappersark men skriv inte direkt på 
tavlan eller pappret. Använd post-It eller 
andra lappar och skriv ner era idéer på. 
Fäst dem sedan på tavlan eller pappret. 
Spåna fram så många idéer som ni bara 
orkar. 

Den perfekta ordningen

När ni har samlat alla idéer kan ni granska 
dem och väga dem mot er teoretiska bild 
av målgruppen från er tidigare diskus-
sion. Ta gärna fram anteckningar från den 
träffen/det samtalet. Titta på varje idé och 
fråga er om inslaget kommer att tilltala er 
målgrupp eller inte. Använd detta som ett 
sätt att välja idéer och ta bort de lapparna 
som inte håller måttet – men släng dem 
inte, spara dem, ”för en vet ju aldrig”…

Ett annat sätt att välja idéer är att göra en 
analys av hur roligt ni tror att det blir att 
göra de olika inslagen, vad som krävs för 
att göra dem, hur mycket tid ni tror att 
det kommer att ta och om det eventuellt 
kräver extra resurser. Analysera varje idé 
utifrån ovanstående och rangordna dem. 
Låt de roligaste och mest genomförbara 
idéerna vara kvar på tavlan (men spara 
alla lapparna, ”för en vet ju aldrig”…)

När ni till sist bara har ett par lappar kvar 
är det dags at börja tänka på program-
mets flöde och upplägg. Vad ska ni inleda 
avsnitten med? Ska det förresten vara ex-
akt samma delar i varje avsnitt? Då och då 
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kan ni ju gå tillbaks till högen av oanvän-
da idéer för att krydda upp avsnitten lite? 
Eller så kan det vara helt olika i varje pro-
gram, med bara ämnet som övergripande 
tema. Det kan dock vara en bra idé at låta 
lyssnarna vänja sig och ”få tycka om” de 
olika inslagen, så att de vill lyssna igen. 
Men för nu – fokusera på ordningen. Hur 
vill ni att det första intrycket av program-
met ska vara? Hur ska lyssnarna lära kän-
na er? Vad ska fånga deras uppmärksam-
het och få dem att vilja lyssna vidare? Och 
hur avslutas varje avsnitt för att få dem at 
komma tillbaks? Allt det här kan ni förstås 
ändra och experimentera med även när ni 
börjat spela in era avsnitt, men låt målet 
för dagen vara att sätta ett schema för 

premiärpodden.

Lyssnarinteraktion

Innan vi går vidare till nästa steg tycker vi 
att ni ska fundera lite på hur ni ska bygga 
en dialog och ett utbyte med era framti-
da lyssnare. Titta på varje komponent i er 
podcast igen och fundera över om ni kan 
bygga in olika interaktiva moment – alltså 
möjligheter för era lyssnare att bidra på 
olika sätt. Kanske kan de, i fallet med pod-
den om hiphop, få föreslå ämnen för fram-
tida debatter? Själva skicka in bilder och 
beskrivningar av sällsynta skivor? Skicka 
in egna konsertrecensioner eller bemöta 
de omdömen som podcastens expert ger? 
Helt enkelt – hur ska ni få era lyssnare att 
bli engagerade och ryckas med i ert pod-
deri? Ni kan dra streck från de olika lap-
parna på whiteboarden eller pappersarket 
och skriva ner olika idéer på hur inslagen 
kan bli mer interaktiva. Glöm inte att det 
finns mer innehåll i ABFs podskola på 
www.abfpod.se, om ni behöver ytterlig-
are hjälp eller inspiration. 
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Vem gör vad?

Nu när ni har en bra skiss och ett prelim-
inärt schema för er podcast är nästa steg 
att bestämma vem som ansvar för vad. 
Förutom själva innehållet kan det vara bra 
att fundera på marknadsföring, uppladd-
ning och andra aspekter – men för nu 
håller vi oss till själva innehållet (vi åter-
kommer till det andra i nästa underru-
brik). Det första ni behöver fundera på är 
om podcasten ska ha en tydlig ”program-
ledare” – någon som för podden framåt, 
introducerar de olika delarna och håller i 
helheten under avsnitten. Det behöver inte 
vara samma person i varje avsnitt – och 
det kan till och med variera under ett och 
samma avsnitt. Gå tillbaka till de podcasts 
ni analyserade och lyssnade på i början av 
steg fyra. Hur funkade det med program-
ledarrollen i de poddarna? Vilken variant 
tyckte ni bäst om? Diskutera utifrån detta 
hur ni vill göra med den här funktionen.  
   När det gäller de olika inslagen i avsnit-
ten finns det två huvudsakliga ansvarsom-
råden för varje segment – vem står för det 
eventuella förarbetet och vem håller i in-
slaget i själva podden? Enklast är kanske 
(åtminstone till att börja med) om des-
sa två ansvarsområden sköts av samma 

person – lämpligast då den person som 
föreslagit inslaget. Vilket slags förarbete 
som krävs och hur inslaget ”sköts” i själ-
va avsnitten kan variera. Det är någonting 
som ni måste fundera kring. I vårt exem-
pel med podden om hiphop kanske ett 
stående inslag är en nyhetsrunda där det 
senaste som hänt inom svensk hiphop se-
dan förra avsnittet avhandlas i korta åter-
givningar. Den som ansvar för inslaget bör 
då rimligen kontinuerligt göra research 
och söka av de kanaler där sådan informa-
tion kan tänkas finnas (om ni gör ett sådant 
inslag kan ni ta hjälp av er profilering av 
målgruppen, från steg två). Personen som 
ansvarar för inslaget bör också fundera 
på hur hen ska presentera nyhetsdelen, i 
avsnitten. Även detta kan göras på olika 
sätt; vissa föredrar att skriva kompletta 
talmanus och öva innan, andra skriver 
bara stolpar och improviserar runt dem. 
Det går också att samla alla nyheterna och 
sedan helt enkelt berätta om dem som i ett 
samtal med en grupp vänner. Det gäller att 
hitta det sätt som passar bäst baserat på 
vilka ni är som individer, hur ni fungerar 
som grupp och vad ni vill förmedla i form 
av ton och anslag. Experimentera och 

STEG5 FÖRARBETE OCH 
ANSVARSOMRÅDEN 
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pröva olika varianter (kanske också olika 
för de olika delarna?) innan ni spelar in! 
   Gå igenom de olika lapparna med inslag 
till er podcast och bestäm vem som är an-
svarig för förarbete och genomförande – 
skriv ner den eller de personernas namn 
på lapparna. Spåna gärna också några 
varv kring vad förarbetet för varje inslag 
bör innehålla – hur lång tid det kan tänkas 
ta och när det bör vara klart, innan varje 
inspelning. 

Använd ett nytt pappersark eller skriv 
på en whiteboard och skissa ner en 
rollfördelning för er podcast – vem är 
huvudprogramledare (om ni ska ha 
en sådan) och vilka roller har övriga 
medverkande? Ni kan använda sam-
ma sätt att illustrera detta som i steg tre.   
Innan ni är klara är det bra om ni har kom-
mit överens om deadlines för de olika in-

 > Marknadsföring (att göra den tilltänkta målgruppen medveten om att 
ni finns)

 > Redigering och klippning

 > Uppladdning på iTunes och andra plattformar

 > Egen plattform (blogg, hemsida eller annat)

 > Eventuell sponsring (kanske i ett senare skede)

 > Kontakter med nyckelpersoner (sådana som är viktiga för ämnet, ex-
empelvis olika skivbolag och artister, i fallet med podden om hiphop)

slagen – inför inspelningen av ert första 
avsnitt.

Kringliggande arbetsuppgifter

Förutom själva inspelningen – och föru-
tom det tekniska kring inspelningen (som 
vi kommer till i nästa steg) – vad finns det 
för ytterligare uppgifter och åtaganden 
kring er podcast? Det är förstås ni själva 
som sätter ribban för hur mycket som 
ska göras, så ägna en stund åt att spå-
na på olika områden och uppgifter med 
utgångspunkt i listan nedan. Ni kommer 
kanske på fler saker att lägga till. Kanske 
känner ni också att vissa av områdena är 
saker ni inte vill göra alls.

Frågor
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Det går säkert – baserat på vilken typ av 
podcast ni vill göra och på vilket ämne ni 
valt – att fylla på den här listan med fler 
uppgifter. När ni är klara med det – skriv 
varje uppgift på ett nytt papper och försök 
bryta ner varje område i olika bestånds-
delar. Om vi tar marknadsföring som ex-
empel – vad innebär egentligen det? Här 
är det ni som sätter gränserna. Att designa 
en logotyp och fixa med promotion-mate-
rial, ska det ingå i det här området och den 
här uppgiften? Att tipsa om podden på 
relevanta forum? Att kontakta sidor som 
listar podcasts, så att de har information 
om er? Vissa av de här sakerna kanske alla 
ska göra. Försök dock så långt det är mö-
jligt att bestämma vem som är ansvarig 

och arbeta gärna med deadlines för de 
olika avsnitten – vad ska exempelvis vara 
klart inför premiärpodden? Repetera pro-
cessen med alla områden i er lista över 
kringliggande arbetsuppgifter.  

Vad behövs för själva  
inspelningen?

Nu kommer vi till den biten som många 
är lite nervösa inför. Hur får en till en bra 
inspelning och vilka prylar behövs? Som 
vi redan har varit inne på finns det olika 
nivåer här och det beror alltså dels på er 
ambitionsnivå men också på vad ni redan 
har för utrustning – datorer, mikrofoner 
och så vidare. Börja med att utforska un-
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derrubrikerna här nedan och bestäm vilk-
en typ av inspelning ni kommer att göra.

Inspelning från olika fysiska 
platser

Den första frågan ni bör ställa er är om 
ni kommer att vara på samma plats, rent 
fysiskt, när ni spelar in. Om svaret är nej 
behöver ni givetvis ett program som kan 
koppla samman er. En enkel lösning är 
att använda Skype, och tillägget Pamela, 
som finns för datorer som körs Windows. 
Om datorn som ska spela in samtalet är 
en mac finns andra program, som exem-
pelvis ecaam. Börja med att ladda ner 
Skype på www.skype.com och testa hur 
väl gruppsamtal fungerar för er (med up-
pkoppling och så vidare på de olika plats-
er ni kommer att befinna er på). Se till att 
alla använder hörlurar med en bra mikro-
fon eller hörlurar och en extern mikrofon. 
Om det känns bra kan ni ladda ner Pamela 
här (det kostar en liten slant men går att 
pröva gratis i 30 dagar): http://www.pa-
mela.biz/en/. Ecaam för mac kan laddas 
ner här (kostar också en liten slant, men 
det går att prova innan köp): http://www.
ecamm.com/mac/callrecorder/. Det ska 
sägas att det finns många andra program 

som kan spela in skypesamtal och efter-
som de flesta erbjuder gratis testversioner 
kan det löna sig att utforska olika alter-
nativ och se vad som passar bäst för er.  
   Det går också att koppla ljudet från 
skypesamtalet in i andra inspelningspro-
gram. Utforska sådana möjligheter genom 
att söka på Internet. Börja med ett besök 
på www.abfpod.se och titta igenom det 
övriga materialet i ABFs podskola. Över-
lag finns det många artiklar om att spela 
in podcasts, på Internet. I ”minimi-ver-
sionen” behöver ni dock detta:

Tänk på att alltid testa att spela in någon 
minut innan ni börjar själva avsnittet, för 
att se att allting fungerar som det ska. Se 
till att rummen ni sitter i är så tysta och 
dämpade som möjligt. Anteckna med för-
del saker som ni vill klippa bort eller redi-
gera senare, så att det inte glöms bort.

Inspelning i samma fysiska rum

På den allra mest grundläggande nivån 
kan ni lägga en telefon med inspeln-
ingsfunktion på ett bord och prata rakt 
in i den. Ni kan också använda en da-
tor och den inbyggda mikrofonen där. 
Testa en stund först, lyssna sedan och 

STEG6  ATT FIXA MED EN  
INSPELNING



22

se om ni behöver placera er annorlun-
da för att ljudet ska bli så bra som mö-
jligt och att alla ska höras lika mycket.  
Från den här nivån upp till nivån där alla 
har egen mikrofon och hörlurar och spe-
las in på ett eget spår finns massor av olika 
varianter. I den här handledningen kom-
mer vi att presentera en mellannivå. På In-
ternet finns massor av artiklar där ni kan 
läsa mer och fördjupa er i olika alternativ.    

Som ett första steg finns mikrofoner att 
köpa som kan kopplas direkt in i en dator 
via usb. Det är bra om mikrofonen tar upp 
ljud från flera sidor samtidigt. En sådan 
mikrofon kallas för ”rundupptagande” 
eller ”kula”. Men om ni är många som ska 
prata samtidigt kan det vara idé att an-
vända flera mikrofoner och då behövs i 
regel även ett externt ljudkort. Ett sådant 
ger också lite extra möjligheter att ställa 
in ljudet redan från början. Vad kostar då 
allt det här? Tja, det beror igen på ambi-
tionsnivån. Det finns rundupptagande 
usb-mikrofoner att köpa i olika webbaf-
färer för under hundra kronor. Det finns 

givetvis de som kostar betydligt mycket 
mer. Vår rekommendation är, speciellt om 
ni vill behålla utrustningen när ni växer 
och utvecklas, att ni satsar på en mikro-
fon som kostar lite mer än hundra kronor, 
men under tusen. Många usb-mikrofoner 
är riktade och alltså inte rundupptagan-
de. Om ni köper en sådan måste ni vara 
noga med hur ni sitter när ni pratar in i 
mikrofonen (men det ger även en del för-
delar – läs mer om olika mikrofontyper 
på http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikro-
fon#Riktningskarakteristiker). Samson 
har en mikrofon som heter ”Go MIC USB”, 
som kan alternera mellan riktad och rund-
upptagande. Den kostar runt femhundra 
kronor i webbhandeln. 

Om ni ska koppla in flera mikrofoner be-
höver ni som sagt ett externt ljudkort. För-
delarna är många, bland annat behöver 
ni inte begränsa er till mikrofoner med 
usb-kontakt. Det finns externa ljudkort i 
alla möjliga prisklasser. En rimlig nivå för 
att komma igång är mellan 1000 och 2000 
kronor. Var noga med att ljudkortet har 

 > Alla behöver ett konto på Skype

 > Använd gruppsamtal utan video för att slippa extra avgifter

 > Den som ska spela in samtalet behöver ett tilläggsprogram,  
exempel finns i texten ovan

 > Använd hörlurar med mikrofon av hyfsad kvalitet eller hörlurar och 
extern mikrofon när ni spelar in

Vad behövs?
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ingångar för XLR-kontakter (som de fles-
ta ”studiomikrofoner” använder), utöver 
andra ingångar. Fundera också över vad 
ljudkortet ska kopplas till – en dator eller 
en surfplatta eller till och med en telefon? 
Se till att ljudkortet ni väljer har rätt an-
slutningsmöjligheter. Eftersom det har 
blivit populärt med podcasts finns nu-
mera färdiga kitt med ljudkort, hörlurar 
och mikrofoner att köpa. En del av dessa 
är bra men vi rekommenderar att ni tittar 
på olika individuella komponenter först. 
Givetvis går det att bygga ut med ännu fler 
komponenter, som exempelvis ett externt 
mixerbord. Men vi tycker nog att det är lite 
onödigt innan ni har kommit igång och 
känt in vad ni har för behov. Satsa hellre 
på flera bra mikrofoner. De finns många 
olika prisklasser. Allra bäst är kanske att 
gå till en affär som säljer studioutrustning 
och köpa både ljudkort och mikrofoner 
samtidigt – för att få ett bra pris och även 
lite vägledning av kunnig personal. Röde 
Procaster är ett exempel på en lämplig 
mikrofon. Presonus  AudioBox 44 VSL  är 
ett exempel på ett externt ljudkort med 
ingångar för fyra XLR-mikrofoner.    

   Om ni använder ett externt ljudkort och 
flera mikrofoner kan det vara bra att en 
av er har på sig hörlurar och kontrollerar 
hur ljudet går in och hur de olika mikro-
fonerna låter i förhållande till varandra. 
Resten kan ni justera i efterhand. Tänk 
på att alltid testa att spela in någon minut 
innan ni börjar själva avsnittet, för att se 
att allting fungerar som det ska. Se till att 
rummet ni sitter i är så tyst och dämpat som 

möjligt. Anteckna med fördel saker som 
ni vill klippa bort eller redigera senare, så 
att det inte glöms bort. På www.abfpod.se 
kommer det att finnas fler inspelningstips 
så småningom.

Inspelnings- och redigeringspro-
gram

Välkommen till nästa djungel! Vilket pro-
gram ska ni spela in i eller dumpa er fil 
– från exempelvis Pamela – i för att kun-
na redigera? Här finns otroligt många 
alternativ – och också många olika åsikter 
om vad som är bäst. Ni kan gärna söka 
runt på Internet och läsa om olika alterna-
tiv. I den här handledningen håller vi det 
så enkelt som möjligt.

Om ni har en mac har ni också ett pro-
gram som heter GarageBand. I Garage-
Band kan ni välja ”podcast”, vilket ger er 
en serie förinställningar som passar den 
här typen av projekt. Programmet har 
också bra hjälpfunktioner som kan lära er 
hur ni klipper, flyttar, lägger till effekter 
och exempelvis kompressor – och hur ni 
exporterar ljudet på olika sätt. Om ni al-
drig har arbetat i ett sequencerprogram 
förut är GarageBand ett bra alternativ. 
Om ni söker på Internet efter exempelvis 
”how to make a podcast in GarageBand” 
kan ni även hitta utförliga instruktions-
filmer. Programmet är lätt att förstå sig på 
och använda.
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   Om ni använder en PC med Windows finns programmet Audacity, som är gratis att 
ladda ner. Även till Audacity finns mängder med tips och instruktionsfilmer för hur ni an-
vänder programmet och hur ni lättast skapar er podcast. http://audacity.sourceforge.net  
Om ni använder Audacity behöver ni även en gratis plugin för att spara era program som 
mp3-filer. Ni kan läsa mer om det här: http://audacity.sourceforge.net/help/faq_i18n-
?s=install&i=lame-mp3 
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Att klippa och redigera er pod

När ni har förstått och lärt er hur ert in-
spelnings- och redigeringsprogram 
fungerar kommer ni att märka att det öp-
pnar upp oanade möjligheter att klippa, 
flytta och på olika sätt manipulera er in-
spelning. Det är ett arbete som kan vara 
roligt – men också väldigt tidskrävande. 
Ska ni göra redigeringen tillsammans? Är 
det en specifik person som ska ha hand 
om den här biten? Hur mycket ska då de 
andra få tycka till? Är det någon som har 
redaktionellt ansvar?

Här är vårt tips: Förbered podden så bra 
som möjligt och genomför den ordentligt 
– så slipper ni spendera allt för mycket tid i 
redigeringen. Och visst är det kul att lägga 
in ljudeffekter och jinglar (finns mycket 
gratismaterial på nätet att använda – sök 
på ”free to use” eller ”open source jingles” 
och ”sound effects”, men var noga med 
att också ange upphovspersonerna) men 
troligtvis är det roligare för er när ni ex-
perimenterar än det blir för lyssnarna som 
kanske mest vill höra det ni har att säga. 

STEG
ATT KLIPPA OCH REDIGERA7

   Använd framför allt redigeringen som 
en extra möjlighet att få avsnitten att fly-
ta bättre. Vad är väsentligt och vad är ut-
fyllnad? Skulle podden bli bättre om vissa 
saker kom i en annan ordning? Går det att 
ta bort en del felsägningar och stakande 
tal? Ska ni klippa ner en del långa tyst-
nader? När ni är klara, exportera projek-
tet som ljudfil, vanligen mp3.
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Gör er podcast tillgänglig! 

Nu när premiäravsnittet är inspelat, redi-
gerat och klart vill ni förstås nå ut med det 
till er tilltänkta målgrupp. Givetvis kan 
ni lägga ut mp3-filen för nedladdning på 

STEG8 PUBLICERING

en egen bloggsida eller hemsida, men det 
kanske inte riktigt är tillräckligt för att 
målgruppen ska hitta den? Det finns mån-
ga sätt att lägga upp filer för streaming på 
Internet. SoundCloud är en vanlig lösning 
som är gratis (https://soundcloud.com). 
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Genom att lägga upp er fil där kan ni län-
ka in den på andra plattformar senare.

   Men det är framför allt iTunes och ”com-
panion-appen” Podcaster som är viktigast 
– det är här många letar efter något att 
lyssna på när de pendlar till jobbet eller 
skolan. För att komma upp på iTunes be-
höver ni en RSS-feed som leder till er ljud-
fil. Det här är faktiskt ganska krångligt, 
och för att skapa en RSS-feed från en egen 
sida krävs en hel del kunnande. Enklast är 
att använda en av flera specialanpassade 
sidor som är framtagna för att just husera 
podcasts och ”koppla in” direkt till iTunes. 
De vanligaste sådana sidorna är Libsyn 
(http://www.libsyn.com) och Podbean 
(http://www.podbean.com). Det kostar 
mellan 30 och 50 kronor i månaden för 
den enklaste publiceringslösningen på de 
här plattformarna. Om ni hellre vill skapa 
en egen RSS-feed som iTunes accepterar 
finns det gott om läsning på Internet. Bara 
sök på exempelvis ”how to create RSS-
feed for iTunes”. Men var beredda på att 
behöva läsa både en och två gånger. Den 
goda nyheten är att SoundCloud håller på 
att utveckla en funktion på sin sida för just 
detta. Besök www.abfpod.se löpande för 
uppdateringar om de bästa alternativen. 

Glöm inte allt annat 
När ni nu slutligen publicerat ert 
premiärprogram på diverse plattformar 
återstår det verkliga arbetet – att få män-
niskor att upptäcka att ni finns. Använd 
de tidigare stegen (målgrupp, vad gör er 
unika, ansvarsområden och så vidare) 
och jobba på! Dessutom är det väl dags 
att börja planera för avsnitt nummer två? 
Men vad ni än gör – glöm inte att det ska 
vara roligt! Lycka till!

ABF kan hjälpa till 
Genom att ni arbetar med er podcast i 
en studiecirkel hos ABF kan ni få hjälp, 
exempelvis med pedagogiken som i den 
här handledningen, men också med att 
låna utrustning eller kanske med olika 
kostnader som dyker upp. Det beror lite 
på vilka resurser er lokala ABF-avdelning 
har. Hör av er till oss och upptäck vilka 
möjligheter som finns tillgängliga. Du hit-
tar din närmaste ABF-avdelning på www.
abf.se. Och glöm inte att ta del av ytter-
ligare material i ABFs podskola på www.
abfpod.se! 
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