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1. VAD P ODUCERAR
ÅLANDS RADIO?
Ålands Radio sänder lokalt producerad radio
från 06.30 till 20.00 veckans alla vardagar,
och mellan 08.00 och 18.00 på helgerna.
Produktionen omfattar nyheter, ordinarie
program, kultur, sport, specialprogram och
podcasts.
Utöver detta producerar Ålands Radios
journalister material till webben samt
tv/video till Ålandskanalen och webben.
Redaktionen har 15,75 journalisttjänster
fördelat på 18 personer (tio är
deltidsarbetande).
Ålands Radios journalister jobbar med
multijournalistik, dvs. producerar material
till radio, tv och webb.
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2. NYHETER

Från och med hösten 2019 fokuserar Ålands Radio
mer på granskande reportage. Effektiviseringar
och omfördelning av resurser har möjliggjort
detta.
Ålands Radios lokala nyheter, Ålandsnytt, sänds
12 gånger per dag.
Riksnyheter från Yle sänds fem gånger per dag.
Navet i Ålands Radios arbete är nyhetsarbetet där
spindeln i nätet är nyhetschefen.
Tre till fyra reportrar jobbar på vardagar. Dessa
producerar text-, ljud- och videomaterial till
radions nyhetssändningar och program samt
webben.
Två nyhetssändare jobbar på vardagar, en
morgonsändare och en eftermiddagssändare.
Nyhetssändaren läser nyheter, skriver korta
nyhetsnotiser samt ansvarar för att nyheter läggs
ut på radions hemsida. Nyhetssändaren
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producerar även inslag till nyhetssändningarna.

3. ORDINARIE PROGRAM

GOMORRON
Sänds vardagar kl. 07:10 – 11:00.
Gomorron är ett aktuellt morgonprogram som
lyfter kultur, sport, intressanta livshistorier, roliga
företeelser, samhällsinformation, nyheter m.m.
En producent och en programledare jobbar med
programmet. Producenten planerar programmet,
bokar in gäster samt gör intervjuer.
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EFTERMIDDAG
Sänds vardagar kl. 13.00 – 15.00.
Är programmet med lyssnarkontakt, här sänds bl.a. tävlingar,
önskemusik, torsdagsgästen, firardax m.m.
En programledare jobbar med programmet.

ÅLAND IDAG
Sänds vardagar kl. 15.00 - 17.00.
Programmet är Ålands Radios nyhetsmagasin/aktualitetsmagasin
som innehåller dagens nyheter och händelser. Innehåller även
debatter och intervjuer med makthavare som ställs mot väggen.
Uppföljningar och fördjupningar av nyheter görs också här.
En producent och en programledare jobbar med programmet.
Producenten planerar programmet, bokar in gäster samt gör
intervjuer.
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4. KULTUR
Kulturmagasinet sänds kl. 12.05 på fredagar.
Kulturmagasinet uppmärksammar det åländska kulturlivet och
kulturhändelser.
Programmet är en sammanfattning av veckans händelser samt
innehåller en fördjupande kulturintervju.
Kulturhändelser bevakas även i övriga program som Gomorron,
Eftermiddag och Åland idag.
Bandningar av åländska konserter görs regelbundet. Dessa sänds i
programmet Live på Åland.
Utöver detta produceras programmet Radiobokcirkeln samt podcasten
Min bokhylla.
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5. SPO T
Bevakar åländska sportnyheter- och
händelser.
Sportnyheter sänds i anslutning med
Ålandsnytt kl. 16.30 på fredagar, samt på
måndagar i anslutning med nyheterna kl.
07.30, 08.30, 09.30.
Under helger läggs sportnotiser med ljud
eller video upp på hemsidan.
En sportreporter jobbar varje helg. Under
vardagar bevakas sporthändelser av den
övriga redaktionen.
Producerar Sportpodden.
Direktsänder idrottsevenemang som fotboll
och öspel, samt direktsänder Idrottsgalan.
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6. SPECIALP OGRAM

Läshörnan - romaner med ålandsanknytning sänds
varje vardag.
Arkivpärlan - det bästa ur Ålands Radios arkiv.
Sänds varje vardag.
Sjuttiplus – seniormagasin som sänds en gång per
månad.
Trafik & Motor – motorprogram som sänds en
gång per månad.
Radiobokcirkeln – litteraturprogram som sänds en
gång per månad.
Åländska berättelser - personliga berättelser om
en händelse eller en person.
Dokumentären - fördjupningar i specifika
skeenden och händelser i samhället. Sänds
varannan månad.
Sommarprat - sänds under 7 veckor på sommaren.
Totalt 35 stycken.
Vinterprat - sänds under jul- och nyårshelgen.
Totalt 5 stycken.
Samtliga program läggs även ut som podcasts.
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7. BARN OCH UNGDOM

Ålands Radio satsningar på barn och ungdom:
Kunskapscupen – frågetävling för åländska årskurs sexor som sänds
under våren i både radio och tv.
Producerar podcasten "Ålandsnytt på 1 minut" - de viktigaste
nyheterna på en minut.
Producerar ungdomspoddarna "16 på Åland" och "Allt om inget".
En digital nyhetsquiz publiceras varje vecka för att testa dina
kunskaper om vad som hänt på Åland.
Strobe - musikprogram där åländska DJs mixar sin favoritmusik.
Sänds under sommaren.
Sagostunden sänds vardagar kl. 08.20.
Julkalender - har gjorts i samarbete med åländska årskurs ettor
som ritat bilderna bakom luckorna. Julkalendern visas digitalt på
hemsidan.
Valåret 2019 satsade Ålands Radio på en specifik valsida för unga.
Bland annat producerades programmet Barnen möter partiledarna.
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8. PODCASTS
Podcasts:
Ålandsnytt på 1 minut - åländska nyheter på en minut.
Sportpodden - lyfter lokala sporthändelser och diskussioner.
Min bokhylla - besöker ålänningar som ger boktips.
Teknikmagasinet - program med fokus på den senaste tekniken och
teknikhändelser.
Podcasts producerade av externa redaktörer:
Livshissen - en podcast om att vara kvinna i medelåldern.
16 på Åland - ungdomspodd.
Trosbekännelser - en podcast om sex och relationer.
Tidigare podcasts:
Allt om inget - en ungdomspodd i samarbete med KHS.
Sjömanspodden - sjömanshistorier med olika teman.
Minnespodden - program om minnessjukdomar.
Samtliga podcasts sänds även i radio.
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9. SAMARBETE MED YLE
Åland Radio och Yle har ett samarbetsavtal vilket betyder att det
är Ålands Radio som sköter stora delar av Yles bevakning på Åland.
Nyhetschefen har daglig kontakt med Yles centralredaktion.
Ålands Radio producerar minst två tv-inslag per månad till Yles
TV-nytt.
Ålands Radio skriver längre webbartiklar som publiceras på Yles
hemsida.
Yle får fritt hämta ljudinslag från Ålands Radios hemsida som de
använder i sina nyhetssändningar i radio.
Avtalet möjliggör även att riksnyheter från Yle kan sändas i Ålands
Radio fem gånger per dag.
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10. ÅLANDS RADIO
PÅ WEBBEN

Ålands Radio har ljudet i fokus på webben. Det
betyder att det i så stor utsträckning som möjligt
finns ljud i anknytning till texten på hemsidan
och sociala medier.
Ålands Radios huvudplattformer på sociala
medier är Facebook och Instagram men vi finns
även på Snapchat samt Twitter.
Ålands Radio publicerar nyhetsinslag,
programinslag, tv-inslag/videos samt podcasts på
hemsida och sociala medier.
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11. TV-P ODUKTION
Ålands Radio och TV producerar
regelbundet tv-inslag till svenska Yle.
Ålands Radio och TV har valt att satsa på
korta rörliga bilder/videos som läggs ut på
hemsidan och sociala medier.
Traditionell tv kräver fortsättningsvis stora
resurser men vid större satsningar som
valvakor och valdebatter görs undantag.
Dessutom produceras frågetävlingen
Kunskapscupen och Trafik och Motor för
traditionell tv.
Ålandskanalen visar på dagtid text-tvnyheter från Ålands Radio och TV och på
kvällarna visas till viss del nytt tv-material
blandat med arkivprogram. Dessutom visas
lagtingets plenum samt stadsfullmäktiges
möten.
Ålandskanalen är en renodlad public
service-kanal.
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