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Abstract 

 
I april 2011 startade MTG den kommersiella pratradiokanalen Radio 1. I och med lanseringen 

introducerades ett nytt begrepp i det svenska medielandskapet: kommersiell åsiktsradio. Denna 

uppsats söker att besvara hur Radio 1:s utbud och innehåll ser ut, vilka som kommer till tals i 

Radio 1, vilka influenser man kan finna från den amerikanska förlagan samt vilken position 

Radio 1 har på den svenska radiomarknaden. Kort sagt: vad kommersiell pratradio är och 

erbjuder i en svensk kontext. 
Denna uppsats använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för att 

tillhandahålla så pass nyanserade och generaliserbara resultat som möjligt inom detta färska 

forskningsområde. Uppsatsen söker även att besvara de ursprungliga frågeställningarna medelst 

en konkret jämförelse med dels amerikansk pratradiokultur och dels Sveriges Radios utbud. 

Resultaten tolkas utifrån Aristoteles retoriska begrepp, ett diskursanalytiskt perspektiv och 

gestaltningsteorin. 

Slutsatserna denna uppsats ger är att Radio 1 erbjuder en ny form av radio i Sverige, starkt 

influerad av amerikanska förlagor. Det finns anledning att tro att MTG:s största konkurrent, 

SBS, kan motiveras till att lansera ett liknande format vilket i slutändan skulle generera en mer 

utbredd kommersiell pratradio i Sverige. Radio 1 tenderar att erbjuda åsiktsmaterial som genom 

sin subjektiva karaktär går emot rådande journalistisk praxis inom Sverige. Vidare kan 

konstateras att Radio 1 är en kanal som präglas av mansdominans, sett till såväl lyssnare som 

medverkande.  

 

 
Nyckelord: journalistik, kommersiell radio, MTG, pratradio, Radio 1. 

 

 



 3 

1.	  INLEDNING	   5	  

1.1	  ARBETETS	  UTGÅNGSPUNKTER	   5	  
1.2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	   6	  
1.3.	  AVGRÄNSNINGAR	   6	  

2.	  BAKGRUND	   8	  

2.1.	  DET	  HÄR	  ÄR	  RADIO	  1	   8	  
2.2.	  UPPKOMSTEN	  AV	  RADIO	  1	   9	  
2.2.1.	  MTG:S	  AMBITIONER	   10	  
2.2.2.	  PROFILER	  OCH	  AMERIKANISERING	   11	  
2.2.3.	  MÅLGRUPP	   12	  
2.3.	  DEBATTEN	  SOM	  FÖLJDE	   13	  
2.4.	  LYSSNARSIFFROR	   15	  
2.5.	  LIKNANDE	  FÖRSÖK	   15	  
2.6.	  VILLKOR	  FÖR	  SVENSK	  RADIO	   16	  
2.6.1.	  PUBLIC	  SERVICE-‐RADIO	   16	  
2.6.2.	  KOMMERSIELL	  RADIO	   17	  

3.	  TEORI	   18	  

3.1.	  TIDIGARE	  FORSKNING	   18	  
3.1.1.	  KOMMERSIELL	  RADIO	  I	  SVERIGE	   18	  
3.1.2.	  PUBLIC	  SERVICE	  I	  SVERIGE	   19	  
3.1.3.	  PRATRADIOKULTUREN	  I	  USA	   20	  
3.2.	  TEORETISK	  RAM	   22	  
3.2.1.	  RETORIK	   22	  
3.2.2	  ETT	  DISKURSANALYTISKT	  FÖRHÅLLNINGSSÄTT	   22	  
3.3.	  CENTRALA	  BEGREPP	   23	  

4.	  METOD	  OCH	  MATERIAL	   24	  

4.1.	  UTGÅNGSPUNKTER	  FÖR	  METODVAL	   24	  
4.2.	  KVANTITATIV	  INNEHÅLLSANALYS	   24	  
4.3.	  KVALITATIV	  INNEHÅLLSANALYS	   25	  
4.4.	  URVAL	   25	  
4.5.	  SAMTALSINTERVJU	   26	  
4.6.	  GILTIGHET,	  VALIDITET	  OCH	  RELIABILITET	   27	  



 4 

4.6.1.	  DEN	  KVANTITATIVA	  ANALYSEN	   27	  
4.6.2.	  DEN	  KVALITATIVA	  ANALYSEN	   28	  
4.6.3.	  URVALET	   29	  
4.6.4.	  SAMTALSINTERVJUN	   30	  

5.	  RESULTAT	   31	  

5.1.	  KVANTITATIVA	  RESULTAT	   31	  
5.1.1.	  TABLÅ	   31	  
5.1.2.	  SÄNDNINGAR	   34	  
5.2.	  KVALITATIVA	  RESULTAT	   36	  
5.2.1	  RETORIK	   38	  
5.3.	  JÄMFÖRELSE	   42	  
5.3.1.	  RADIO	  1:S	  POSITION	  PÅ	  RADIOMARKNADEN	   42	  
5.3.2.	  RADIO	  1	  I	  FÖRHÅLLANDE	  TILL	  SVERIGES	  RADIO	   44	  
5.3.3.	  DE	  AMERIKANSKA	  INFLUENSERNA	   46	  
5.3.4.	  SAMMANFATTNING	   48	  

6.	  SLUTSATSER	  OCH	  DISKUSSION	   50	  

6.1.	  FÖRSLAG	  TILL	  VIDARE	  FORSKNING	   51	  

KÄLLFÖRTECKNING	   53	  

BILAGA	  1:	  KVANTITATIV	  UNDERSÖKNING	  AV	  SÄNDNINGAR	  I	  RADIO	  1	   58	  

BILAGA	  2:	  KVANTITATIV	  INNEHÅLLSANALYS	  AV	  RADIO	  1:S	  TABLÅ	   61	  

BILAGA	  3:	  TRANSKRIBERAD	  SAMTALSINTERVJU	  MED	  STEFAN	  HALVARDSSON	  DEN	  18/11	  

2011	   63	  



 5 

1. Inledning 

 

1.1 Arbetets utgångspunkter 
Kommersiella radiostationer har länge stått för ett mer lättsamt utbud än public service; kanaler 

som publiken vänder sig till för lättillgänglig underhållning och musik. Det senaste året har 

emellertid fröet till ett eventuellt paradigmskifte såtts. Så här uttrycker sig Anna Berggren, 

dåvarande VD för MTG Radio, i en debattartikel i Resumé: 

 

Den kommersiella radion har inte levererat tillräckligt bra innehåll. Det är ett inte 

ovanligt svar när vi som bransch påpekar de tuffa villkor som vi verkar under. Den 

kommersiella radion har i många år argumenterat för att de koncessionsavgifter som 

radion belastats med är ett hinder för inte bara vår lönsamhet utan även vår förmåga att 

utveckla radiomediet. Nu väljer vi att, trots stora ekonomiska hinder, bryta den 

avstannande programutvecklingen med lanseringen av en helt ny station - Radio 1 - 

inriktad på nyheter, sport och debattprogram (Berggren 2011).   

 

Den 4 april 2011 startade Kinneviksägda medieföretaget Modern Times Group (MTG) den 

kommersiella pratradiokanalen Radio 1 i Stockholm. Sändningarna skulle ske på frekvensen 

101.9 samt på internet för resterande delar av landet. I och med lanseringen av Radio 1 

myntade MTG ett nytt begrepp i det svenska medielandskapet: kommersiell åsiktsradio. 

Åsiktsradio, definierat som radio i vilken personer yttrar åsikter, är inget nytt. Åsikter i radio 

återfinns i Sveriges Radio i program som Ring P1 och i begränsad omfattning i de 

kommersiella kanalernas sändningar. Renodlad kommersiell prat- och åsiktsradio är emellertid 

nya begrepp. Förutom att positionera sig som någonting unikt gör Radio 1 tydligt anspråk på att 

vilja konkurrera med public service-utbudet, det vill säga Sveriges Radio och då främst 

kanalerna P1 och P4. En av Radio 1:s profiler, Robert Aschberg, beskriver exempelvis sitt 

program som “Ring P1 på syra” (Almer 2011). 

Radio 1 är uttalat influerad av amerikansk, kommersiell pratradiokultur; den typ av radio 

som baseras på starka profiler med starka åsikter, något som tidigare inte har funnits i Sverige. 

Radio 1 är således den första stationen i Sverige med denna typ av profilering. Radio 1 bryter 

ny mark på den, sett till utbudet under det senaste decenniet, ganska statiska svenska 

radiomarknaden. 
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Uppsatsen utgår ifrån såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för att uppnå så vida 

resultat som möjligt gällande detta tidigare outforskade område. Som kompletterande material 

används en samtalsintervju med Radio 1:s kanalchef Stefan Halvardsson. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att se vad den svenska kommersiella pratradion är, vad den 

erbjuder samt vart den är på väg. Vi söker alltså att definiera vad kommersiell pratradio, med 

Radio 1 som givet exempel, innebär i den svenska mediesfären. 

I och med att Radio 1 är uttalat influerad av den amerikanska pratradiokulturen, med 

giganter som Rush Limbaugh och Howard Stern i spetsen, vill vi undersöka hur pass Radio 1, 

dels som koncept och dels i faktiska sändningar, korresponderar med nämnda amerikanska 

pratradio och då främst dess stora profiler. Emellertid kan vi inte enbart titta över Atlanten. Om 

vi ska positionera Radio 1 inom ramen för det svenska medieklimatet måste vi även undersöka 

hur kanalen står sig i förhållande till public services radioutbud. Med anledning av den debatt 

kring mansdominansen som följde Radio 1:s uppkomst (se 2.3. Debatten som följde) 

undersöker vi även hur könsfördelningen ser ut bland de som kommer till tals i Radio 1. 

Uppsatsen utgår från följande huvudsakliga frågeställningar: 

• Hur ser Radio 1:s utbud och innehåll ut? 

• Vilka kommer till tals i Radio 1?  

• Hur manifesteras den amerikanska förlagan som Radio 1 säger sig inspireras utav? 

• Vilken position har Radio 1 på den svenska radiomarknaden i förhållande till Sveriges 

Radio? 

1.3. Avgränsningar 
Vi har gjort två huvudsakliga avgränsningar. Den ena gäller nyhetsverksamheten på Radio 1. 

Den består totalt av fyra personer som producerar kvartslånga morgon- och 

eftermiddagssändningar samt kontinuerligt korta uppdateringar under dagen. Materialet 

produceras på redaktionen utan reportrar ute på fält. Vi har medvetet lämnat hela Radio 1:s 

nyhetsverksamhet därhän av tre anledningar: 1) vi är intresserade av och riktar in oss på det i 

Sverige nya begreppet kommersiell åsiktsradio, 2) våra egna erfarenheter säger oss att det redan 

finns mycket forskning kring nyhetsverksamhet både inom public service och kommersiella 

medier och 3) Radio 1 menar själva att nyhetsverksamheten inte är det centrala i utbudet 

(Halvardsson 2011). 
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Den andra avgränsningen gäller den amerikanska pratradiokulturen och det svenska public 

service-utbudet. Under de bästa av omständigheter hade vi gjort egna innehållsanalyser av de 

båda, men inom ramen för en C-uppsats är det tidsmässigt orimligt. Därför har vi anammat ett 

kumulativt angreppssätt och utgår från redan existerande forskning och fakta kring de båda 

områdena som vi sedan jämför våra egna resultat med. 

I slutet av arbetet med denna uppsats förändrade Radio 1 sin tablå. Denna uppsats utgår till 

fullo från den version av Radio 1:s tablå som presenterades på www.radio1.se/schedule från 

den 14 till den 20 november 2011. 
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2. Bakgrund 

 

2.1. Det här är Radio 1 
Radio 1 är en kommersiell pratradiokanal, helt utan musik, som sänder över Stockholm på 

frekvensen 109.1 samt på internet, där sändningarna även finns tillgängliga för 

efterhandslyssning. Radio 1 sänder dygnet runt, sju dagar i veckan. Under tiden för arbetet med 

den här uppsatsen sänder Radio 1 8 minuter reklam (max tillåtna reklamtid per timme är 12 

minuter), fördelad på fyra reklamavbrott varje timme (Halvardsson 2011). Generellt kan man 

säga att programmen sänds live under dagtid och i repris på kvällstid. Många program är av 

debatt- och samtalskaraktär och kan, sett till formen, vara svåra att skilja åt. Det är snarare 

programledaren än innehållet som utgör skillnaderna mellan programmen.  
De fyra största programmen sänds varje vardag. Dessa leds av Robert Aschberg, Gert 

Fylking, Cissi Wallin samt Johan Kindmark och Stefan Lissol. Aschberg leder ett ring in-

program där lyssnare framför åsikter och diskuterar dem tillsammans med Aschberg. Fylkings 

program är ett samtalsprogram som ofta gästas av en känd person som berättar om sitt liv. 

Wallins program präglas av åsikter och diskussion, ofta inom ramen för ett visst ämne och inte 

sällan med en panel relevant för ämnet. Johan Kindmark och Stefan Lissol leder ett 

sportprogram som sammanfattar och diskuterar de senaste sporthändelserna. Många program 

präglas av lyssnarmedverkan via telefon. 

Utöver de ovannämnda programmen finns också den centerpartistiska riksdagsledamoten 

Fredrik Federleys två program: Federley i mitten och Tala till punkt med Federley. Psykologen 

Eva Rusz sänder ett program om relationer och journalisten Lars Adaktusson leder ett 

debattprogram. Hasse Aro, som leder Efterlyst på TV3, sänder Efterlyst special i Radio 1. På 

fredagar sänds humorprogrammet Comedy Central Live Radio. Under helgerna sänds Radio 1:s 

veckosammanfattande nyhetsmagasin, Tala till punkt med Federley och spelprogrammet 

Radiogamer. Utöver det repriseras ett urval av de program som sänts tidigare i veckan. På 

nätterna vidaresänds den inköpta nyhetskanalen Voice of America. 

På vardagar sänds nyheter i regel klockan 06-09 och 16-18. Dessa “nyhetsblock” består av 

15 minuter långa “nyhetskvartar” som sänds fyra gånger varje timme och uppdateras vid behov. 

Under resten av dagen sänds en ”nyhetsminut” vid hel- och halvslag. Det jobbar fyra personer 

med nyhetssändningarna: två på dagtid och två på kvällstid.  
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Det finns inga särskilda programredaktioner. Ansvaret ligger på programledaren som själv 

förbereder sina sändningar och bokar gäster. Programledarna sänder med “självkör”, det vill 

säga att de på egen hand sköter tekniken under sändningarna. Det finns en anställd person vars 

uppgift är att bistå programledarna med diverse typer av assistans. Endast Aschberg har hjälp 

av en producent under sina sändningar (Halvardsson 2011). 

Radio 1 ägs av MTG Radio, som också äger kanalerna Rix FM, Bandit Rock, NRJ och 

Lugna favoriter. MTG Radio är en del av Modern Times Group, som bland annat äger Viasat 

Broadcasting med tillhörande TV1000-kanaler, TV3, TV6, TV8 och TV10, produktionsbolaget 

Strix Television och speltjänsten Bet 24. MTG har 125 miljoner tv-tittare i 35 olika länder 

(Viasat Broadcasting, odat.). MTG är den största kommersiella radiooperatören i Norden och 

Baltikum med 3 miljoner dagliga radiolyssnare (Other Businesses, odat.). 

 

2.2. Uppkomsten av Radio 1 
Radio 1 startade sina sändningar den 4:e april 2011, men tankarna om en kommersiell pratradio 

i MTG:s regi är äldre än så. De har funnits sedan år 2000 och Christer Modig, tidigare 

programdirektör på MTG Radio och numera strategisk rådgivare på MTG, var den som förde 

idéerna framåt. Innan Radio 1 startade sina sändningar gjorde MTG “småförsök”, exempelvis 

Sveriges nya radio P6, tidigare Z-Radio, med bland andra den värvade Sveriges Radio-profilen 

Ulf Elving (Halvardsson 2011). I efterhand menar Christer Modig emellertid att det största felet 

som gjordes då var att försöka kopiera Sveriges Radio, något som var uteslutet inför starten av 

Radio 1: “Vi tänker inte göra en kopia av P1, vi vill inte ens försöka göra en kopia av P1. /.../ 

Den typen av radio vi kan göra är åsiktsradio.” (Nordegren i P1 2011). 

Ursprungstanken var att använda material som redan producerades inom mediehuset, 

exempelvis tv-program av talk show-karaktär som med fördel kunde redigeras och sedan 

sändas i radio. Det var planen tills de inblandade redaktionerna i mediehuset insåg att de skulle 

vara med och dela på kostnaderna. När den tanken fallerade skickade Christer Modig och 

Stefan Halvardsson en förfrågan till MTG:s ledning om att få sända i egen regi. I januari 2011 

fick de klartecken att starta Radio 1 (Halvardsson 2011). 

Tiden mellan januari och premiären i april var hektisk. Den nya kanalen var utan 

programledare och arbetade utifrån en inte särskilt stor budget, en budget som hade behövts till 

en nyhetsavdelning, researchers och “allt sånt de har på Sveriges Radio”. För att minimera 

utgifterna skedde merparten av rekryteringen inom koncernen: Robert Aschberg hade ett avtal 

med MTG-ägda produktionsbolaget Strix Television, Gert Fylking fanns redan i huset som 
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programledare på Rix FM och Hasse Aro var MTG-kontrakterad programledare på Efterlyst 

(Halvardsson 2011). 

 

2.2.1. MTG:s ambitioner 

 

Vi är i ett sorts moment 22 med politikerna. De vill att vi ska vidareutveckla vår radio 

och inte bara göra underhållningsradio, annars vill de inte sänka våra avgifter. Vi säger 

att vi inte har råd att göra den typen av radio därför att vi har för höga avgifter. Nu vill 

vi bryta det här moment 22 och det gör vi genom att starta Radio 1, för att visa, okej, nu 

tar vi första steget. (Christer Modig i Nordegren i P1 2011) 

 

Det finns alltså en mediepolitisk tanke bakom Radio 1, en tanke som till stor del handlar om de 

avgifter som den kommersiella radion betalar till staten. Radio 1:s sändningar från 

Almedalsveckan sommaren 2011 var en metod för att föra fram den mediepolitik som MTG 

driver, något som genererade “väldigt mycket uppmärksamhet” (Halvardsson 2011). Med 

Radio 1 vill man också konkurrera med public service-radion genom att vända Sveriges Radios 

nackdelar till sina fördelar: 

 

[D]är finns det något som vi kan göra som public service inte får göra, det vill säga ha 

åsikter som programledare /.../ [V]i kan ju vara politiska om vi vill. Det får ju inte de 

vara, de ska vara opolitiska. Så där är våran USP [Unique Selling Point] då, Sveriges 

första åsiktsradio, äntligen. Direkt taget från USA. (Halvardsson 2011) 

 

Efter insikten att Radio 1, på grund av de ekonomiska förutsättningarna, aldrig skulle kunna 

konkurrera med exempelvis P1:s nyhetsverksamhet valde man att satsa på det som Sveriges 

Radio inte kan konkurrera med på samma vis: åsikter. Formatet är inspirerat av den 

amerikanska pratradion, där starka profiler förmedlar sina åsikter i pratradioprogram. 

Målet är att Radio 1 ska bli en rikstäckande radiokanal. Frekvensutrymmet på FM-bandet 

är dock begränsat och det finns få lediga frekvenser att sända på. När det nya, digitala 

radionätet görs tillgängligt finns ambitionen att göra Radio 1 rikstäckande. Myndigheten för 

radio och tv har i dagsläget inte annonserat när detta ska ske. Till dess strävar Radio 1 efter att 

öka lyssnarsiffrorna samt att etablera sitt format (Halvardsson 2011). 
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2.2.2. Profiler och amerikanisering 

 

Programledarna är ärliga, underhållande och humoristiska. De tar upp stora breda 

ämnen som intresserar, engagerar och berör. Lyssnaren får höra sanningen, även om 

den ibland är jobbig. Det skapar en livligare debatt, intressantare samtal och kraftigare 

reaktioner. (Radio 1, MTG Radio) 

 

En väsentlig del av “amerikaniseringen” av Radio 1 är hur man väljer att profilera sina 

programledare. Majoritet av programmen bär programledarnas namn. 

 

[I]stället för att göra som Sveriges Radio och kalla programmet för ”Clownen luktar 

bensin” eller vad det nu kan vara, så kallar jag dem vad de heter, då får man ju en ännu 

starkare profilering. Aschberg, ja, han heter Aschberg när han kör. (Halvardsson 2011) 

 

Definitionen av en stark profil är givetvis tolkningsbar, men i fallet Radio 1 handlar det om 

personer som publiken tenderar att känna igen, utseende-, och kanske främst, röstmässigt. De 

ska även vara kända för att säga vad de tycker. Radio 1 är måna att pränta in sina profiler i 

lyssnarnas medvetanden. Det märks exempelvis på Radio 1:s hemsida som konstant visar bilder 

av kanalens profiler. Vidare kan man se denna tendens ur ett marknadsföringsperspektiv. Stefan 

Halvardsson berättar i vår intervju med honom om en ny profilkampanj som skall gå i 

gratistidningen Metro. Den skall visa programledare, ett citat från programmet, “med en stark 

åsikt”, samt Radio 1:s logotyp och frekvensbeteckning. “Du känner igen personen, du blir 

intresserad av citatet, du lyssnar.” (Halvardsson 2011) 

Emellertid är arbetet med Radio 1:s profiler ännu inte fullbordat. Man vill att 

programledarna ska våga ta mer plats i sändningarna: prata mer, ha färre gäster, ta färre samtal 

och på så vis uppnå större homogenitet i programutbudet. Om det finns fler än en 

programledare ska de ha olika åsikter “så att det blir en ‘clinch’ mellan dem” (Halvardsson 

2011). 

Halvardsson menar att det finns en problematik i den svenska publikens inställning till 

pratradio. När lyssnarna servereras en stark personlighet med starka åsikter vill de gärna ha en 

bisittare eller gäst som balanserar samtalet genom att ifrågasätta argument och/eller hålla med. I 

den amerikanska pratradion kan programledaren sitta i timtal och på ett underhållande vis 

presentera fakta och åsikter. Även om programledarna på Radio 1 är starka i sig så kan det 

hända att de ryggar tillbaka vid tanken på detta ideal. 
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Inför starten av Radio 1 tog man in den amerikanska konsulten David G. Hall som har en 

diger meritlista av konsultuppdrag för nystartade pratradiostationer världen över. Han var rädd 

för att den svenska publikens försiktighet av förklarliga skäl inte skulle korrespondera väl med 

den typ av stark profilering som Radio 1 siktade på. Han menade att Radio 1 kanske var för 

sena med den här typen av radio, då åsikter redan hade “börjat bubbla på nätet”: 

 

Men det tror inte jag. Jag tror att vi kommer ganska rätt i tid, faktiskt. Om vi nu ska nå 

lite yngre, som vårat mål är, så är det ju de som verkligen vill diskutera åsikter och om 

man nu inte kan få göra det på SR så hoppas jag att de kommer hit. (Halvardsson 2011) 

 

2.2.3. Målgrupp 

 

Målgruppen är mellan 25-59 år. Lyssnaren gillar stora breda ämnen som intresserar, 

engagerar och berör dem. Lyssnaren skall känna att tonen är betydligt öppnare och 

mindre pretentiös, än annan pratradio. Att det är nyheter för vanliga Svensson. Radio 1 

skall kännas som Metro i bilen. Kortfattat, lättförståligt (sic) och folkligt. (Radio 1, 

MTG Radio) 

 

Så beskrivs Radio 1:s målgrupp på MTG Radios hemsida. Tanken är att Radio 1 ska nå yngre 

lyssnare än vad den andra pratradiokanalen i Sverige, P1, gör. Man vill fånga lyssnarna som 

finns mellan P3:s och P1:s och P4:s målgrupper (Halvardsson 2011). I Stockholmsområdet är 

P1 och P4 störst bland lyssnare i åldern 65-79 år och P3 i åldrarna 20-34 år (TNS Sifo 2011). 

Kanalchefen Stefan Halvardsson verkar ha en annorlunda uppfattning om målgruppen än 

den som beskrivs ovan. Han vill åt lyssnare mellan 30 och 39 år. Tanken är att fördelningen 

mellan könen ska vara jämn (Halvardsson 2011). Radio 1:s position på lyssnarmarknaden 

enligt MTG ser dock annorlunda ut: 
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Figur 1. Radio 1:s position på lyssnarmarknaden (Radio 1, MTG Radio). 

 

2.3. Debatten som följde 
Debatten som följde Radio 1:s uppkomst var tudelad. Den ena debatten handlade om huruvida 

lanseringen av en kommersiell pratradiokanal visar de kommersiella aktörernas potens och om 

det således är dags att sänka sändningsavgifterna. Annika Berggren, VD på MTG Radio, skrev 

i en debattartikel i Resumé att sändningsavgifterna är förlegade:  

 

Den kommersiella radion omsätter cirka 700 miljoner kronor per år. Av de pengarna går 

20 procent till staten i form av koncessionsavgifter - rätten att få sända radio. /.../ Det 

enda koncessionsavgifterna åstadkommer i dag är att sparka på någon som redan 

ligger.  (Berggren 2011) 

 

Viktor Barth-Kron kommenterade i Dagens Nyheter: 

 

Radio 1 hade bara hunnit sända i fem månader jämnt innan vd:n beklagade sig över 

problemen med lönsamhet (Resumé 4/9 2011). Det hela liknar mer ett race mot 

nollpunkten - där ingenting kostar men heller inte genererar pengar - än någon 

framtidsbransch. (Barth-Kron 2011)  
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Bemötandet av Radio 1 kännetecknades av ömsom ris, ömsom ros. Clas Barkman skrev i en 

krönika i Dagens Nyheter att Radio 1 lyckats med att producera spännande samtal och “därmed 

hittat en egen profil som den stora dominanten Sveriges Radio inte alltid är bäst på” (Barkman 

2011). 

Emellertid var den andra av de två debatterna den mest framträdande. Den handlade om 

avsaknaden av kvinnliga medarbetare på Radio 1. Lina Thomsgård, som ligger bakom 

Rättviseförmedlingen, ett initiativ vars syfte är att balansera förekomsten av kvinnor och män i 

diverse sammanhang, sammanställde en lista över kvinnliga programledare som hon 

rekommenderade Radio 1 att anställa. Till följd av detta fick hon två timmars sändningstid på 

kanalen. 

 

Radio 1 sade att de förmodligen ville att jag skulle fortsätta som programledare, men 

eftersom jag såg så få ansträngningar från deras sida att förnya sig sade jag nej. Jag ville 

inte bli en ursäkt för dem att slippa förändra sig, som: “Vi tar in Lina Thomsgård så kan 

vi köra på som vanligt. (Bodin 2011)  

 

Till Amelia sa hon även att hon “ville visa att det inte krävs kuk för att göra radio” (Newnham 

2011). Christer Modig, dåvarande programdirektör på MTG Radio, gick ut i medierna och 

menade att de försökt rekrytera starka kvinnliga profiler, men att kvinnor inte alltid är “beredda 

att ta steget” (TT Spektra 2011), ett uttalande som fick motta stark kritik. Rebecka Åhlund 

skrev i Svenska Dagbladet att det som Radio 1 hävdade, “att man frågat kvinnor men de ville 

inte ställa upp”, påminde om “det klassiska praosvaret: ‘Jo, jag ringde för flera timmar sedan, 

men det var ingen som svarade.’”. Hon menade att det snarare handlade om bristande 

kompetens i hur de letade (Åhlund 2011). Jenny Maria Nilsson skrev i Helsingborgs Dagblad: 

“är det inte idiotiskt av en kommersiell radiostation att vara ointresserad av kvinnor?” (Nilsson 

2011).  

Med tanke på att rekryteringen till stor del skedde inom det egna mediehuset menar Stefan 

Halvardsson att man kan förstå varför andelen kvinnliga programledare blev så pass låg 

(Halvardsson 2011). Till sist anställdes journalisten och debattören Cissi Wallin och med henne 

följde fler kvinnor. I en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet, apropå just detta, kan man 

emellertid ana hur pass infekterad debatten var:  
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Kanalen var dock snabbt nere på botten igen då Gert Fylking bjöd in en strippa och 

ställde frågor som hur man kunde få av henne trosorna och var hon ville ha sperman. 

(Hallhagen 2011)  

 

2.4. Lyssnarsiffror 
 

De [lyssnarna] är högutbildade, de har småbarn, de har bra jobb och det är ungefär 

samma kriterier på dem som lyssnar på pratradio i USA. (Halvardsson 2011) 

 

Samtliga siffror som presenteras här är hämtade från TNS Sifos radioundersökningar, Rapport 

IV 2011. Eftersom Radio 1 endast sänder i Stockholmsområdet (bortsett från 

internetsändningarna) är det lyssnarsiffror från det geografiska området som TNS Sifo kallar 

för P4-område Stockholm som presenteras. Någon statistik över internetlyssnare fördelad 

mellan olika radiokanaler tillhandahålls inte av TNS Sifo. Delar av de mätningar som rapporten 

är baserad på gjordes innan Radio 1 började sända, vilket innebär att även de lyssnare som 

lyssnade på Star FM, den radiokanal som tidigare sände på samma frekvens, finns 

representerade som Radio 1:s lyssnare. 

I P4-område Stockholm lyssnar totalt 1 139 000 personer i åldrarna 9-79 år på radio varje 

dag. Av dem lyssnar 710 000 på Sveriges Radio och 507 000 på kommersiell radio. P1 har 287 

000 lyssnare, P3 153 000 och P4 334 000, jämfört med Radio 1 som har 16 000. I procent av 

samtliga möjliga lyssnare innebär det att 19.4 procent lyssnar på P4, 16.6 procent lyssnar på P1, 

8.8 procent lyssnar på P3 och 0.9 procent lyssnar på Radio 1. 

Det är fler män än kvinnor som lyssnar på Radio 1. Av männen i samtliga åldersgrupper 

lyssnar 1.3 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 0.6 procent. Överlag är det fler män än 

kvinnor som lyssnar på radio: 68.3 procent av männen och 63.6 procent av kvinnorna. Ingen av 

Sveriges Radios kanaler inom P4-område Stockholm har fler kvinnliga än manliga lyssnare. 

Radio 1 är störst i åldersgruppen 35-49 år, 1.9 procent av dem lyssnar på Radio 1. Av de 

intilliggande åldersgrupperna, 20-34 år respektive 50-64 år, lyssnar 0.8 procent vardera på 

Radio 1 (TNS Sifo 2011). 

 

2.5. Liknande försök 
MTG är inte de enda med ambitionen att driva kommersiell pratradio. I början av nittiotalet 

gjordes vissa försök, bland annat med Radio Q (Q för kvinna, kultur och kvalitet). Den låg 
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utanför de stora kommersiella nätverken och finansierades till en början genom en stiftelse med 

kvinnor från det svenska näringslivet samt diverse insamlingar. Sändningarna startade hösten 

1993. Radio Q hade public service-liknande ambitioner; stationen skulle präglas av 

helhetstänkande, miljöhänsyn, social medvetenhet och fullständig journalistisk integritet. 

Hälften av sändningstiden var pratradio, ofta i form av långa samtal och intervjuer. Kanalen 

nådde inga större framgångar och sommaren 1995 såldes sändningstillståndet till CLT som 

lanserade Lugna Favoriter på frekvensen (Forsman 2010, s. 188-189). 

Ett annat kortvarigt projekt, som kan ses som den ”manliga” motsvarigheten till Radio Q, 

var Storstadsradion som började sända i januari 1994. Tanken var att göra sportradio för 

målgruppen “medelålders män”. Kanalen skulle ägas och finansieras av idrottsförbund. 

Forsman (2010) menar att namnet “doftade Radio Stockholm”, Sveriges Radios lokala 

Stockholmskanal. Det var just Radio Stockholms dåvarande chef, Harald Norbelie, som hjälpte 

till att forma Storstadsradion, vilket kan ha bidragit till en public service-prägel. Man värvade 

personer från Sveriges Radio och Radiosporten, men framgångarna uteblev och Storstadsradion 

gick i konkurs efter ett halvår (Forsman 2010, s. 167). 

 

2.6. Villkor för svensk radio 
Den svenska radiomarknaden består i huvudsak av två delar: det licensfinansierade Sveriges 

Radio samt den kommersiella radion. Den största skillnaden är att Sveriges Radio med sitt 

public service-uppdrag finansieras av avgifter, medan den kommersiella radions intäkter finns i 

annonser och sponsring. 

2.6.1. Public service-radio 

Sveriges Radio är inte beroende av annonsörer. Verksamheten styrs snarare av den uppsättning 

regler från staten som Sveriges Radio i och med sitt sändningstillstånd måste följa. I den så 

kallade Public service-redovisningen presenterar Sveriges Radio årligen hur väl de har skött sitt 

uppdrag. I 2010 års redovisning sammanfattar de sina grundläggande uppdrag i följande 

punkter: 

• Redaktionellt oberoende och integritet: Verksamheten bedrivs oberoende av stat, 

intresseorganisationer och maktgrupper i samhället. Sändningsrätten ska utövas 

opartiskt och sakligt. Yttrandefrihet och informationsfrihet är centrala begrepp. 

• Mångfald och kvalitet: Utbudet ska präglas av mångfald och god kvalitet. 
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• Tillgänglighet för alla: Utbudet ska spegla hela landet och tillgodose olika 

förutsättningar och intressen hos befolkningen. Tillgänglighet ska särskilt beaktas för 

personer med funktionsnedsättning samt för språkliga och etniska minoriteter. 

• Stärkt kulturuppdrag: Sveriges Radio ska erbjuda ett mångsidigt kulturutbud av hög 

kvalitet. Kulturutbudet ska fördjupas, utvecklas och vidgas under tillståndsperioden. 

  

2.6.2. Kommersiell radio 

Den kommersiella radion består i huvudsak av två stora nätverk: SBS Radio och MTG Radio, 

med fem varumärken vardera. Till SBS hör Mix Megapol, Rockklassiker, The Voice, Vinyl 

107 samt Radio 107.5. Till MTG hör Radio 1, Rix FM, Bandit Rock, Lugna Favoriter samt 

NRJ. Från och med 2013 kommer SBS ta över MTG:s 20 sändningstillstånd som är avsedda för 

kanalen NRJ, vilket förmodligen innebär att NRJ kommer att sändas i SBS regi (Djerf 2011). 

Den kommersiella radion infördes 1993. Tanken var att privat lokalradio, som den kallades 

då, skulle ge plats åt många aktörer, variation i utbudet, lokal förankring, ny journalistik och 

vidgad debatt (Forsman 2010, s. 139). Vad vi ser i dag är dock inte ett varierat utbud eller ny 

journalistik, då alla kommersiella radiostationer är inriktade på musik (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2008, s. 196). Möjligheterna för fler aktörer att slå igenom på radiomarknaden är 

begränsade, då marknaden i det närmsta är duopolistisk (Forsman 2010, s. 13). Vad den 

kommersiella radion är i dag motsvarar således inte den politiska tanken från början av 90-talet 

(Hadenius et al. 2008, s. 196). I och med den nya radio- och tv-lagen som började gälla 1 

augusti 2010 kan staten inte påverka innehållet i sändningarna, och därför finns inte längre 

något krav på lokalt producerat material (Att sända kommersiell radio 2011). Det finns inte 

heller några krav på opartiskhet och saklighet. De kommersiella aktörerna ska följa Radio- och 

tv-lagen, som bland annat förbjuder otillbörligt gynnande av kommersiella intressen samt mer 

än 12 minuter annonstid per timme (Regler för kommersiell radio 2010). 

Den kommersiella radion betalar sändningsavgifter till staten. Dessa avgifter uppgick år 

2011 till en summa av 134 miljoner kronor (Lindqvist 2011). Många aktörer inom den 

kommersiella radion hävdar att dessa avgifter är för höga. Sändningsavgifterna, i kombination 

med det faktum att den kommersiella radions intäkter kommer från annonser, har gjort att 

utbudet blivit tunt, vilket medför svårigheter att locka annonsörer (Gester 2011, s. 7). 

Regeringen har beslutat att avgifterna ska sänkas med 12 miljoner kronor från och med 2012 

(Sänkning av avgifterna för kommersiell radio 2011). 
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3. Teori 

 

3.1. Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning kring radio, både kommersiell och public service. I många 

fall är forskningen dock inte relevant för denna uppsats, då mycket handlar om sådant som 

nyhetsverksamhet och kommersiella musikformat. Vi väljer därför att nedan presentera 

forskning som redogör för det generella läget på radiomarknaden genom ofta historiska 

beskrivningar. 

 

3.1.1. Kommersiell radio i Sverige 

Den kommersiella radion har länge varit en förlustaffär (Forsman 2010, s. 215), vilket anses 

vara en av anledningarna till den ägarkoncentration som vi kan se i dag. Från de kommersiella 

aktörerna hörs argument för sänkta sändningsavgifter. Man menar att den kommersiella radions 

möjligheter att mäta sig med Sveriges Radio på det journalistiska planet har begränsats, dels på 

grund av sändningsavgifterna, men även till följd avx de lagar som reglerade hur stora 

ägarandelar som (lokal)pressen fick ha i radiobolagen (Forsman 2010, s. 243). Det finns en 

väsentlig diskrepans i att Sveriges Radio får pengar genom radio- och tv-avgiften och att den 

kommersiella radion, i och med sändningsavgifterna, betalar pengar till staten. 

Ett annat skäl till den kommersiella radions förluster är dålig lönsamhet. På grund av 

annonsörernas låga tilltro till radion som annonsmedium har radion haft en väldigt låg andel av 

annonsörerna (Forsman 2010, s. 217).  

Lyssnarna verkar vara nöjda med den nyhetsjournalistik som Sveriges Radio levererar och 

det verkar inte vara ett nyhetsbaserat utbud som publiken söker hos reklamradion (Forsman 

2010, s. 243). Den kommersiella radion präglas snarare av musik än prat. Man utgår från 

format, ofta hämtade från USA, som handlar om hur musiken väljs. Konkurrenskraftiga format 

är av stor vikt i kampen om lyssnarna och formatet ska vara överordnat allt annat (Forsman 

2010, s. 225). 

Avkastningen, mångfalden och den lokala förankringen inom den kommersiella radion har 

hittills varit låg. Däremot har den kommersiella radion varit framgångsrik i sina 

konkurrensstrategier. Reklamradion har utvecklats till en självklarhet i det vardagliga 

lyssnandet, främst hos unga personer, och har därmed blivit en konkurrenskraft gentemot 
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Sveriges Radio. En kvalitetsdiskurs kring den kommersiella radion har etablerats och med den 

kommer ambitioner om en bättre kommersiell radio i framtiden (Forsman 2010, s. 237). 

Förutom vikten av formatet i jakten på lyssnare jobbar de kommersiella aktörerna också 

medvetet med personifiering och profilering av programledare (Gester 2011, s. 15). Musiken är 

dock det centrala utbudet hos alla kommersiella radiokanaler, och är således avgörande för 

kanalens lyssnarsiffror (Gester 2011, s. 21). De kommersiella radiokanalerna har ett likartat 

utbud utan särskilt högt kulturellt kapital. Det kan förklaras med den kommersiella radions 

vinstintresse, som gör att de söker en så stor publik som möjligt med ett lättsamt och likartat 

utbud. I och med sina försök att nå nya lyssnare närmar sig den kommersiella radion den typ av 

utbud som Sveriges Radio erbjuder (Gester 2011, s. 34). Att testa nya koncept är dock inte 

vanligt förekommande, då man inte har råd att testa något som eventuellt kan innebära en 

ekonomisk förlust (Gester 2011, s. 19).  

 

3.1.2. Public service i Sverige 

 

Sveriges Radio producerar i dag fyra rikskanaler, en av dem rymmande 25 lokala 

kanaler. Samtliga kanaler finns både som FM-sändningar och på nätet. Publicistiskt och 

produktionsmässigt, motsvarar detta utgivningen av tre dagliga rikstidningar och 25 

lokala femdagarstidningar. (Sveriges Radio mot 2019, s. 11) 

 

Sverige är till mångt och mycket ett public service-konsumerande land. Sveriges Radios 

marknadsandel under det fjärde kvartalet 2010 var 68.2 procent. Motsvarande siffra för 

kommersiell radio var 26.2 procent. I 2010 års public service-redovisning ger man som tänkbar 

förklaring till Sveriges Radios återkommande positiva trend att “[p]ublic service-radion inte är 

lika hårt ansatt av konkurrens från nya musiktjänster på internet, som den mer tydligt 

musikbaserade privata radion.” (Public service-redovisning 2010, s. 11).  

Sveriges Radio sände 117 590 timmar förstagångssändningar och 5 296 timmar repriser på 

FM-bandet 2010 (Public service-redovisning 2010, s. 23). Det blir intressant när vi ställer oss 

frågan hur detta material ser ut. Pågår ett paradigmskifte inom public service? Går Sveriges 

Radio mot kommersialiserat material? I C-uppsatsen “Vad är kommersiellt och vad är public 

service?” presenterar Abugalala och Sibelius (2004) en sammanfattning av McQualis olika 

grader av kommersialisering som går att finna i public service. 
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Den första punkten för graden av kommersialisering är: 

 

En gradvis popularisering av program på public service (sic) kärnkanaler, speciellt 

under perioder med normalt sett höga lyssnarsiffror för en stor publik. Fr (sic) att 

rättfärdiga licensavgifter eller för att maximera sponsorsintäkter. Även att ta bort en del 

av information och program för minoriteter för att nischa service program (sic) och 

mindre program i programutbudet. (Steemers 2003, se Abugalala och Sibelius 2004, s. 

17) 

 

Det här är vad Dahlgren (2000) kallar för adaption, när public services grundtanke om att verka 

i allmänhetens tjänst får stryka på foten till förmån för kommersialiserat utbud som kan 

konkurrera med de kommersiella aktörerna (Abugalala och Sibelius 2004, s. 19).  Han 

identifierar en föråldrad syn att se på public service som utbildande. Under 80-talets public 

service-uppluckring i Europa blev synen på kommersialisering mer liberal. Dahlgrens teorier är 

formulerade för tv men går med fördel att applicera även på radio. Han menar att förutom 

adaption, kan public service välja två andra vägar: purification eller compensation. Purification 

innebär att följa sitt ursprungliga ideal och vägra låta sig påverkas av kritik eller fallande 

publiksiffror. Med compensation åsyftas ett kompenserande, där utbud justeras efter 

medievärlden, vilket kan betyda att kopiera koncept. 

 

3.1.3. Pratradiokulturen i USA 

 

Americans love talk shows. In a typical week, more than fourteen million Americans 

listens to Rush Limbaugh, whose syndicated radio show is carried by about six hundred 

stations. (Halper 2009, s. 3) 

 

Utvecklingen av den amerikanska radion har präglats av kommersialism från första början, till 

skillnad från i Sverige där kommersiell radio tilläts först 1993. Trots att man i USA från början 

inte ansåg det vara hållbart att finansiera radion på kommersiella grunder (Djerf Pierre 1992, s. 

10) ägdes i slutet av 1921 ungefär 40 procent av radiostationerna av radiotillverkare och 

radiohandlare, 13 procent av lärosäten, 12 procent av tidningar och 5 procent av diverse 

varuhus (Djerf Pierre 1992, s. 4). I USA är det nätverket Public Broadcasting System (PBS) 
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som står för public service-utbudet, men har en marginaliserad del av publiken (Djerf Pierre 

1992, s. 21). 

Den amerikanska radion förlitade sig till en början på musik. Det var dock inte ovanligt att 

rent pratinnehåll förekom i form av exempelvis collegekurser, predikningar och politiska 

föredrag (Halper 2009, s. 5-6). Vem som gjorde den första pratshowen där interaktion med 

lyssnare förekom är svårt att säga. Under 1950-talet började underhållningsorienterade 

pratradioprogram, med lyssnare som ringde in, dyka upp i var och varannan stad. De flesta var 

av vänlig karaktär: en programledare, några gäster, lite intressanta ämnen och “some good 

conversation”. Det var emellertid inte enbart den typen av program som fick genomslag. En 

antydan till den kaxiga typen av pratradioshow kom med Joe Pyne, som inte drog sig för att 

snabbt, med glimten i ögat, förolämpa och ekivokt argumentera med sina lyssnare (Halper 

2009, s. 31-32).  

Den kaxiga pratradioshowen fick sitt genomslag först i mitten av 1960-talet. Stationerna 

började använda sig av “arga” programledare som diskuterade tidigare tabubelagda ämnen. 

Dessa pratshower följde ett specifikt mönster. Det förekom en känd och åsiktsfylld 

programledare, några frispråkiga gäster och ett stort antal upprörda lyssnare via telefon. Vissa 

kvällar öppnade programledarna telefonlinjerna för lyssnarna att fritt ringa in och uttrycka sina 

åsikter (Halper 2009, s. 38-39). Don Page, radio- och tv-kritiker på Los Angeles Times, skrev 

1968 att “The radio dial [is] oozing hatred, distrust, disgust, and verbal violence.” (Halper 

2009, s. 49). 

Många program av sådan karaktär lades till en början ned, men återvände under 80-talet 

och förde med sig personer som vi i dag ser som amerikanska pratradioikoner. En av dessa är 

Howard Stern, som är “shock radios” mest kände fanbärare (Halper 2009, s. 51). Med sin råa 

och vulgära stil förfasade och lockade han stora delar av USA:s unga män. Under samma tid 

fick även Rush Limbaugh genomslag med sitt radioprogram som snabbt blev populärt bland 

USA:s konservativa (Halper 2009, s. 61).  

Under mitten av 90-talet kunde drygt 95 procent av pratradions programledare identifieras 

som konservativa. All pratradio var emellertid inte politisk. Många stationer insåg värdet i 

sportprogrammen som, tack vare passionerade lyssnare som utvecklade starka band till sina 

favoritprogramledare, genererade höga lyssnarsiffror och stor respons (Halper 2009, s. 65-66). 
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3.2. Teoretisk ram 

3.2.1. Retorik 

I vår kvalitativa analys av Radio 1:s sändningar har vi utgått från Aristoteles tre centrala 

retoriska begrepp som finns sammanfattade i Nordenson (2008): ethos, logos och pathos (s. 

92). Dessa begrepp används för att analysera, det vill säga bryta ned och systematisera, 

argumentationen som förekommer i de undersökta sändningarna.  

Ethos är din trovärdighet, vilket typ av intryck du gör på din publik. Det “avgör hur villigt 

läsarna tar in ditt budskap”. Identifierbara exempel och källor skapar ett högt ethos hos 

mottagaren, exempelvis är ”forskning har visat att…” att föredra framför ”jag tror att...”.  

Logos riktar sig till förnuftet; logosargument är logiska, bygger på siffror och analyser. 

Även här går det att applicera källkriterier; logosargument backas med fördel upp av fakta.  

Slutligen pathos, känslomässiga argument. Pathosargument riktar sig “till människors 

hjärtan och talar till deras känslor”. Pathosargument väcker engagemang hos mottagaren och 

slår an en känsla av “att det här är ett viktigt ämne”, vare sig det är upprörande eller glädjande 

(Nordenson 2008, s. 92-93). Gripsrud (2002) kallar pathosargument för “lidelser eller affekter” 

(s. 207). Pathosargument bygger således på känslor, exempelvis medlidande, i stil med ”barnen 

i Afrika”-argument. 

Gripsrud menar att det finns två huvudtyper av intellektuella övertalningsmedel: 

enthymemet och exemplet. Enthymemet är en slutledningsform där man förutsätter premissen, 

“eftersom man utgår ifrån att den är känd och accepterad av åhörarna”. Gripsruds exempel på 

enthymemet är: ”Bengt kan man inte lita på längre, han har ju gått och blivit politiker.”. 

Premissen som förutsätts här är att politiker är opålitliga. Det är en vardaglig form av 

deduktion, det vill säga slutledning “från det generella till det specifika”. Motsatsen blir 

exemplet, eller induktion, där man istället går från det specifika till generella. Ett exempel kan 

vara: ”Se på framgången med Beck-filmerna, svenskar gillar bara kriminalfilm”. Med andra ord 

innebär det att man gör en koppling mellan det man talar om och det fall man hänvisar till 

(Gripsrud 2002, s. 206). 

 

3.2.2 Ett diskursanalytiskt förhållningssätt 

I våra kvalitativa analyser har vi tillämpat ett diskursanalytiskt förhållningssätt. Diskursanalys 

är inte bara en metod, utan beskrivs utav Engström (2008) som en teoretisk och metodisk 

helhet. Diskursbegreppet används inom flera olika ämnesdiscipliner. Gemensamt för alla 
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inriktningarna är tanken om språkanvändning strukturerad i mönster och ordningar. Vi följer 

dessa mönster och ordningar i våra sätt att tänka, tala, skriva och agera i relation till specifika 

företeelser och sociala grupper. Det diskursanalytiska förhållningssättet belyser även 

maktstrukturer, och bygger följaktligen på språkets makt, i hur det skapar betydelser och 

innebörder i relation till vad det inte är. Engström anammar ett genusperspektiv vilket gör 

hennes syn på diskursanalys än mer relevant för denna uppsats. 

Tal och agerande inom diskursen sker ofta oreflekterat, för att definitioner har 

“naturaliserats” vilket gör att vi inte längre ser deras diskursiva karaktär. Därför applicerar vi 

diskursanalytiska perspektiv för att ifrågasätta uppfattningar och dekonstruera vad vi tidigare 

har tagit för givet. Mediernas diskursiva makt ligger enligt Engström på flera nivåer, både i vad 

som ges utrymme och i hur det representeras, ramas in eller gestaltas (Engström 2008, s. 35-

41). 

 

3.3. Centrala begrepp 
Det förekommer tämligen få komplicerade begrepp i denna uppsats. De flesta begreppen är så 

pass vedertagna att de inte behöver någon ytterligare definition. Andra begrepp, som används i 

teorifördjupande och/eller metodförklarande syfte, beskrivs i respektive kapitel. 

När vi skriver om public service-utbudet syftar vi helt enkelt på det utbud som Sveriges 

Radio erbjuder, snarare än public service som helhetsbegrepp. När vi skriver om kommersiell 

radio menar vi radio som finansieras med annonser och/eller sponsring och som inte är av 

närradiokaraktär, det vill säga driven av ideella föreningar (se Medieutveckling 2011, s. 68). 

Begreppet pratradio syftar på radiokanaler vars centrala utbud är i talad form och där musiken 

inte spelar en central roll, exempelvis P1 och Radio 1.  

I uppsatsen förekommer två olika begrepp som har samma innebörd: koncessionsavgifter 

och sändningsavgifter. Dessa två begrepp syftar på den avgift som de kommersiella kanalerna 

betalar till staten för att få sända reklamfinansierad radio. Vi har valt att konsekvent skriva 

sändningsavgifter, främst för att Myndigheten för radio och tv använder sig av det begreppet. 

Koncessionsavgifter förekommer dock, då främst i citat. 

Definitioner av vem som anses vara programledare, gäst, sidekick, expert, vittne och 

lyssnare finner du i vårt bifogade kodschema (se Bilaga 1: Kodschema). 
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4. Metod och material 

 

4.1. Utgångspunkter för metodval 
För att kunna analysera Radio 1, ett tidigare orört forskningsområde, krävs det att vi 

kombinerar metoder för att på så vis ge vår forskning så stort omfång som möjligt. Vi har utgått 

från Metodpraktikan (2007) och gjort en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys samt en 

samtalsintervju. Den kvantitativa innehållsanalysen används som ett tillvägagångssätt för det 

systematiska, men i fallet Radio 1 måste man även fånga in detaljer, budskap och diskussion i 

en kvalitativ analys: det eftersökta innehållet som ligger dolt under ytan och som enbart kan nås 

genom intensiv läsning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007, s. 237). Utöver 

det har vi använt oss av en samtalsintervju för att få en ökad förståelse för hur Radio 1 uppfattar 

sig själva.  

De operationaliseringar som vi har tillämpat inom ramarna för våra metoder är inte 

synonyma med våra forskningsfrågor. De är snarare till för att beskriva Radio 1 så att vi, i 

analysstadiet, kan ge svar på de frågor som inte kan besvaras utifrån de kvantitativa och 

kvalitativa analyserna. Först när vi jämför Radio 1 med den amerikanska pratradiokulturen och 

svensk public service når vi vår forsknings egentliga mål. 

 

4.2. Kvantitativ innehållsanalys 
Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att svara på frågan om vem som kommer till 

tals i Radio 1. Vi har arbetat utifrån vad Metodpraktikan kallar för beskrivande frågeställningar, 

alltså har innehållet i sig varit det intressanta. Med anledning av den debatt som blossade upp 

efter Radio 1:s start har vi främst tittat på skillnader mellan kvinnor och män, men även på 

medverkande personers roller och manifesta egenskaper.  

Vår kvantitativa innehållsanalys är tudelad. Vi har dels undersökt vilka som kommer till 

tals i Radio 1:s sändningar och hur länge de får prata. Vi har även analyserat tablån, för att få 

en uppfattning om Radio 1:s totala utbud. Således har valet av analysenheter varit självklart och 

det har saknats reella alternativ. Vi har utgått dels från formvariabler då vi har mätt muntliga 

framställningar och sändningarnas omfång i tid, och dels från innehållsliga variabler då vi har 

undersökt vilka aktörer som förekommer i sändningarna. Vid formuleringen av variabelvärden 

utgick vi från fullständighetskravet, det vill säga att variabelvärdena ska vara helt skilda från 

varandra och ömsesidigt uteslutande (Esaiasson et al. 2007, s. 225-231). Om du vill se närmre 
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på förutsättningarna för vår kvantitativa innehållsanalys finns kodschemat bifogat (se bilaga 1 

och 2). 

 

4.3. Kvalitativ innehållsanalys  
Den kvalitativa analysen gjordes för att söka svar på hur tesförande, positionering och 

argumentation i Radio 1 ser ut. Den utgick från en uppställning av frågor, formulerade utifrån 

ett av de sätt att mäta radiokvalitet i public service-kontext som Englund (2000) föreslår, 

nämligen idén om den professionella nivån, relationen mellan radioutbudet och den 

professionella kompetensen: 

 

1. Vilken/vilka är programmets/programledarens huvudtes(er) (manifest/subtil) och hur 

manifesterar de(n) sig? 

2. Vilka motiv och/eller anledningar kan finnas till vald tes och positionering? 

3. Hur stor är diskrepansen mellan objektivitet och subjektivitet? 

4. I vilken utsträckning tas motargument upp och hur behandlas de? 

 

Vi applicerade ett diskursanalytiskt förhållningssätt på vår kvalitativa studie för att besvara de 

frågor som hänvisar till det latenta. Distinktionen mellan manifesta och latenta budskap är 

viktig för att kunna gå vidare i tolkningsarbetet: Esaiasson et al. (2007) pekar på att frågor 

inriktade på latenta budskap kräver ett mer omfattande tolkningsarbete (s. 250). För att hitta 

både manifesta och latenta budskap lyssnade vi således på de analyserade sändningarna flertalet 

gånger, för att kunna ta i beaktande dels de enskilda delarna, men också kontexten som sådan.  

När det gäller förhållningssättet till materialet anammade vi ett öppet sådant, då 

förhandsdefinierade svar hade gjort studien mer begränsad. Emellertid finns problemet med att 

tappa fokus från undersökningens problemställning. Det blir även svårt att, om man inte tänkt 

igenom ytterligare möjliga svar, säga vad som saknas i innehållet (Esaiasson et al. 2007, s. 245-

246). Vi har följaktligen i största möjliga mån utgått från våra frågor i den kvalitativa analysen, 

och väl inne i analysstadiet även sökt det som inte finns; vad som hade kunnat göras 

annorlunda och hur materialet hade förändrats beroende av detta.  

 

4.4. Urval 
Inom tidsramen för uppsatsen var det orimligt att undersöka samtliga eller ett så stort antal av 

sändningarna att ett slumpmässigt urval hade varit legitimt. Att undersöka radiosändningar är 
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tidskrävande, då man är bunden till att göra det i realtid och, som i vårt fall, ofta undersöka 

samma sändning flera gånger. Därför gjordes strategiska urval med typiska fall. Principen är att 

så länge de fall som undersöks inte skiljer sig systematiskt från resten av populationen är 

resultaten förmodligen generaliserbara (Esaiasson et al. 2007, s. 187). Av den anledningen har 

vi undersökt program från samma vecka, och i viss mån olika program från samma dagar. Här 

ska påpekas att vi har undersökt de versioner av sändningarna som finns tillgängliga för 

efterhandslyssning. Det innebär att reklam, nyheter, programinformation samt eventuellt annat 

innehåll som inte direkt rör programmen i sig är bortklippt. De undersökta sändningarna skiljer 

sig på så vis från de som sändes i etern. 

Ambitionen var att den vecka som vi utgick ifrån skulle vara så “vanlig” som möjligt, 

alltså inte präglas av någon speciell mediehändelse, eftersom att det i så fall skulle finnas 

anledning att misstänka att sändningarna såg annorlunda ut jämfört med under en “vanlig” 

vecka. Vi strävade också efter att välja sändningar som var så pass “standard” som möjligt, sett 

till de enskilda programmen. Ett exempel på hur vi tänkte kan vi hämta från Gert Fylkings 

program. Programmet är ett intervjuprogram där Fylking bjuder in en gäst i varje sändning. Vi 

såg då till att inte välja en av de få sändningar då han faktiskt inte hade någon gäst, eftersom att 

det skulle betraktas som en ovanlig sändning sett till programmets normala form.  

 

4.5. Samtalsintervju 
Vi har gjort en samtalsintervju med Stefan Halvardsson, kanalchef på Radio 1. Den är av såväl 

informant- som respondentkaraktär. I Metodpraktikan (2007) beskrivs fem olika områden för 

vilka samtalsintervjuundersökningar är lämpliga. Vi anser att vår undersökning hör till tre av 

dessa. Det första är när vi ger oss in på ett outforskat fält. Som vi tidigare har påpekat så är 

Radio 1 ett tidigare outforskat område. Samtalsintervjuns syfte var således att etablera vissa 

utgångspunkter och ta del av resonemang för att förstå den faktiska uppkomsten av Radio 1. 

Det andra området är när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld. Här behövs 

givetvis en nödvändig omformulering göras. Vi ville snarare veta hur Radio 1 uppfattade sin 

värld, och Stefan Halvardsson fick på så vis personifiera stationen för att vi således skulle 

kunna förstå hur han upplevde fenomenet. Till sist används samtalsintervjuundersökningen som 

ett komplement till annan forskning (Esaiasson et al. 2007, s. 285-289).  

Det är relevant att påpeka att samtalsintervjun inte påverkar våra undersökningar, mer om 

det i nästkommande del. 
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4.6. Giltighet, validitet och reliabilitet 

 

4.6.1. Den kvantitativa analysen 

Operationaliseringen, valet av empiriska indikatorer och dess överensstämmelse med de 

teoretiska begreppen, är central då den direkt påverkar resultatvaliditeten: ju längre avståndet är 

mellan den teoretiska och den operationella nivån, desto sämre blir begreppsvaliditeten. 

Således måste vi ställa oss frågan om de empiriska indikatorerna som vi har valt är de mest 

lämpliga för att svara på den kvantitativa analysens frågor. För att resonera sig fram till god 

validitet kan man bland annat vädja till det spontant självklara, en metod som fungerar utmärkt 

i mindre besvärliga fall (Esaiasson et al. 2007, s. 67). Eftersom att våra teoretiska begrepp och 

frågeställningar är på en mycket konkret nivå blir vår operationalisering tämligen 

okomplicerad. Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen av sändningar var att besvara 

frågan vem som kommer till tals, med underfrågor som handlade om könsfördelning och hur 

lång tid olika personer får tala. Vi besvarar dessa frågor genom att mäta förekomsten av 

kvinnor och män, hur länge de talar, vilken position de har i sammanhanget och så vidare. 

Samma princip går att applicera på vår kvantitativa innehållsanalys av tablån. För att svara på 

frågorna om vilka program som sänds, hur lång tid de sänder och hur stor andel som är repriser 

mätte vi just förekomsten av program, dess sändningstid och antal repriser. Vi ser inga andra 

tänkbara operationaliseringar som hade kunnat besvara våra frågor på ett bättre vis. 
Begreppsvaliditeten är en av två delar som utgör resultatvaliditeten. Den andra delen är 

reliabiliteten. Vi har således gjort ett reliabilitetstest för att försäkra oss om avsaknaden av 

slumpmässiga mätfel. I vår kvantitativa innehållsanalys av enskilda program mätte vi hur 

många sekunder som utgjorde varje persons effektiva taltid. Ett naturligt bortfall av tid 

förekommer i och med vinjetter, tystnad, när personer pratar i mun på varandra samt skratt. 

Högst bortfall fann vi i mätningarna av Fylkings program, där sändningen den 14 november 

med 12.6 procents bortfall var det högst uppmätta. Även Sportvärlden den 16 november hade 

ett högt bortfall på 7.8 procent. Således utförde vi ett reliabilitetstest på dessa två sändningar, 

som tillsammans motsvarar 20 procent av vår undersöknings totala mättid. Rent praktiskt 

genomfördes reliabilitetstesten på samma vis som de ursprungliga mätningarna, bortsett från att 

vi bytte roller med varandra. Exempel: om den ene uppsatsförfattaren klockade enbart 

programledaren i ett program och den andre klockade gästen, så bytte vi roller under 

reliabilitetstestet för att få ett så pass giltigt resultat som möjligt. 
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I vår andra mätning av Fylkings program uppmätte vi totalt 2293 sekunder, 18 sekunder 

mindre än i den ursprungliga mätningen, vilket motsvarar ett bortfall på 13.1 procent. 

Skillnaden i bortfallet mellan vår första och andra mätning var alltså enbart 0.5 procentenheter. 

Vår första mätning bör följaktligen ha varit korrekt. En anledning till varför just Fylkings 

program generellt har ett större bortfall än de övriga programmen kan vara att man i större 

utsträckning pratar i mun på varandra och delar ett par goda skratt, vilket - som redan 

konstaterats - vi inte valt att mäta som effektiv taltid. Ett sätt att bekräfta denna tes är att ställa 

Fylkings program i förhållande till exempelvis Eva Rusz program som hade ett bortfall på 

endast 4.1 procent. Eva Rusz är i sitt program ensam i studion och löper inte lika stor risk för 

nämnda bortfallsfaktorer, vilket kan förklara hennes låga bortfall. 

I vår andra mätning av Sportvärlden uppmätte vi totalt 2568 sekunder vilket motsvarar ett 

bortfall på 6.2 procent, en skillnad på 1.6 procentenhet jämfört med den första mätningen där 

bortfallet var 7.8 procent. Även i fallet Sportvärlden kan vi konstatera att mycket skratt och prat 

i munnen på varandra, till följd av att programmet leds utav två programledare med en rapp och 

intern ton, är anledningen till bortfallet. I båda fallen är skillnaderna marginella på så vis att de 

ger större procentuella förändringar än faktiska förändringar i sekunder.  

I Sportvärlden förekom emellertid en enhet som vi i vår ursprungliga mätning inte, och 

således inte heller i den andra, valde att mäta. Det är Eva Rusz som i slutet av sändningen 

kommer in och gör reklam för sitt program. Hon pratar i totalt 29 sekunder, och vi bedömer att 

detta inte är relevant för varken vårt uppmätta resultat eller för programmet i stort, i och med att 

det inte tillhör Sportvärldens normala upplägg. Därför argumenterar vi för att det inte är värt att 

notera i våra resultat.  

 

4.6.2. Den kvalitativa analysen 

Metodpraktikan (2007) rekommenderar att man som forskare ställer sig frågan om 

sannolikheten för olika utfall påverkas av urvalet. Givetvis beter sig programledare olika, men 

urvalet är tänkt att reflektera de starkare profilerna som Radio 1 har. Precis som i fallet med 

strategiska urval, vilka vi har gjort i vår kvantitativa analys, har vi ett typiskt material 

(Esaiasson et al. 2007, s. 249) i den kvalitativa analysen. Enligt Halvardsson (2011) är Radio 

1:s målsättning att bli mer homogen i programstrukturen, varför man kan argumentera för att 

risken för ett annat utfall med ett annat urval är mindre än vad den kan verka.  

Esaiasson et al. betonar vikten av preciserade frågor till materialet, i och med att svaret på 

dessa utgör lösningen på forskningsproblemet. De menar i korthet att tolkningen görs utifrån 
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den tolkningsram som appliceras: “[d]et är du som berättar en historia med hjälp av texten, det 

är inte texten som berättar en historia för dig”. Samtidigt förespråkar de att man ser över 

tidigare forskningsinsatser (Esaiasson et al. 2007, s. 243-244). Det uppstår emellertid en 

problematik här: det finns ytterst få tidigare forskningsinsatser som är applicerbara just i detta 

fall. Med detta sagt har vi utformat fem preciserade analytiska frågor som utgår från ett av de 

sätt att mäta radiokvalitet i public service-kontext som Englund (2000) föreslår (se kapitel 4.3. 

Kvalitativ innehållsanalys). 

 

4.6.3. Urvalet 

Vi har valt att utgå från samma principer vid urvalet för både de kvantitativa och de kvalitativa 

undersökningarna. Vissa skulle kanske hävda att det är problematiskt, menar Esaiasson et al., 

med tanke på att de två traditionerna förespråkar olika tekniker för att generalisera resultat. 

Trots detta är målsättningen för både den kvantitativa och den kvalitativa metoden att vilja 

uttala sig om förhållandena inom en population. Just populationen läggs stor vikt vid, då 

uppfattningen om vilka fall vi är intresserade av är direkt kopplad till undersökningens externa 

validitet (Esaiasson et al. 2007, s. 178). Att definiera populationen är oproblematiskt i vårt fall. 

Bortsett från vår kvantitativa innehållsanalys av tablån, där populationen är positioner i Radio 

1:s tablå, är populationen sändningar i Radio 1 under vecka 46 i november 2011.  

Med flera stora mediehändelser, så som skandalerna kring både Håkan Juholt och 

vårdföretaget Carema, har det varit svårt att hitta en “vanlig” vecka att undersöka. Två av de 

sändningar som vi har undersökt, Aschberg den 14 november samt Eva Rusz den 16 november, 

handlade om just Carema. Vi ser dock ingen anledning till att det skulle påverka våra resultat 

nämnvärt. Dessutom är det bara Aschbergs sändning som behandlas kvalitativt och vi ser inget 

som tyder på att hans sätt att argumentera skulle påverkas av ämnet i sig.  

Merparten av de program som valts är typiska för Radio 1 på så vis att de får mest tid i 

etern. För att uppnå en jämnare könsfördelning i vår undersökning, men även för att se om de 

“små” programmen skiljer sig från flaggskeppsprogrammen, inkluderades även psykologen 

Eva Rusz och författarinnan Unni Drougges program i den kvantitativa respektive den 

kvalitativa undersökningen. För att de kvantitativa resultaten inte ska präglas av ett visst 

programs form har lika mycket tid av varje program, närmare bestämt två timmar, undersökts. 

Därför förekommer vissa program två gånger (entimmesprogram), dock ej samma sändning, 

och andra bara en gång (tvåtimmarsprogram). 
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4.6.4. Samtalsintervjun 

Tanken med intervjun var inte att den skulle ligga till grund för studiens resultat och hade inte 

heller kunnat ses som giltig i och med att vi enbart intervjuade en person. Intervjuns explicita 

syfte var att tillhandahålla bakomliggande information samt att ge en uppfattning om hur Radio 

1 ser på sig själva och sin position i mediesfären. Därför har vi valt att inte använda oss av 

någon form av aktiv källkritik på vår samtalsintervju, något som annars är praxis att göra vid 

informantintervjuer (Esaiasson et al. 2007, s. 291). Av samma anledning ser vi få anledningar 

till ett mer utvecklat resonemang kring intervjuns giltighet och validitet. 
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5. Resultat 

 

5.1. Kvantitativa resultat 

5.1.1. Tablå 

Radio 1:s tablå innefattade vid tiden för vår undersökning 86 sändningstillfällen per vecka. I 

genomsnitt är varje sändningstillfälle knappt två timmar långt. Av Radio 1:s sammanlagt 168 

sändningstimmar under en vecka är 108 timmar förstagångssändningar och 60 timmar repriser. 

 
Figur 2. Sändningstid i procent fördelad på sändningstyp. N: 86. 

 

Kanalen Voice of America sänds nattetid och utgör 26 procent av den totala sändningstiden 

under en vecka. Eftersom Voice of America inte produceras av Radio 1 själva, och med tanke 

på att den sänds i 6- eller 7-timmarssjok, är det intressant att ta bort den ur beräkningarna för att 

se hur Radio 1:s egen produktion ser ut. Vi kan då konstatera att 64 timmar är 

förstagångssändningar och 60 timmar är repriser av totalt 124 egenproducerade timmar per 

vecka. 
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Figur 3. Sändningstid i procent fördelad på sändningstyp exklusive Voice of America. N: 79. 

 

Andelen repriser är störst under helgerna. På lördagar är 4 program motsvarande 11 timmar 

förstagångssändningar. 9 program motsvarande 13 timmar är repriser. På söndagar sänds endast 

1 förstagångssändning motsvarande 7 timmar och 12 repriser motsvarande 17 timmar. Tar man 

även här bort Voice of America finner vi att det sänds 4 timmar förstagångssändningar och 13 

timmar repriser på lördagar samt ingen förstagångssändning på söndagar men däremot 17 

timmar repriser. Beträffande vardagarna är det generella mönstret att det som sänds under 

dagtid, ofta mellan klockan 06:00 och 18:00, är förstagångssändningar. Under kvälls- och 

nattetid, från klockan 18:00 till 00:00, repriseras vissa av dagens program. 

 
Figur 4. Sändningstyp och -tid i timmar fördelade på dag exklusive Voice of America. N: 79. 

 

52% 

48% Förstagångssändning (38 st.) 

Repris (41 st.) 

12 12 12 12 12 

4 
6 6 6 6 6 

13 

17 

0 

5 

10 

15 

20 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 

Förstagångssändning Repris 



 33 

Voice of America får mest tid i etern. Därefter kommer Aschberg, Cissi Wallin och 

Sportvärlden. Adaktusson och Tala till punkt med Federley är de program som får minst tid i 

etern, därefter kommer spelprogrammet Radiogamer. 

 
Figur 5. Sändningstid i timmar fördelad på program. N: 86. 

 

Under en vecka leds 39 procent av sändningstimmarna av manliga programledare, 16 procent 

av kvinnliga programledare och 4 procent av både en kvinnlig och en manlig programledare. 

Under resterande 42 procent framgår ej vilket kön som programledaren/programledarna har. De 

procenten utgörs av Voice of America, nyheter och Radiogamer. Om vi återigen tar bort Voice 

of America ur beräkningarna ser vi följande resultat: 65 av timmarna leds av manliga 

programledare, 26 av kvinnliga programledare och 6 av både en manlig och en kvinnlig 

programledare. Det framgår ej vilket kön programledaren har under resterande 27 timmar. 
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Figur 6. Sändningstid i procent fördelad på programledarkön exkl. Voice of America. N: 79. 

 

5.1.2. Sändningar 

De kvantitativa innehållsanalyserna av sändningar har utgått från följande program: Robert 

Aschberg 14 november klockan 10-12, Eva Rusz 16 november klockan 13-15, Cissi Wallin 14 

och 16 november klockan 15-16, Äntligen med Gert Fylking 14 och 16 november klockan 09-

10 samt Sportvärlden 14 och 16 november 2011 klockan 12-13. Värt att anmärka är att per 

sändningstimme är effektiv taltid ungefär 45 minuter, resterande består av bland annat reklam, 

nyheter och programinformation. 

 
Figur 7. Taltid i procent fördelad på position. N: 69. 
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Programledarna är de som får mest utrymme i Radio 1:s sändningar. Därefter kommer 

lyssnarna följt av gästerna. Minst utrymme ges till sidekicks och/eller paneldeltagare. 

Om man ser till taltid fördelad på kön så pratade kvinnorna 2 timmar, 52 minuter och 20 

sekunder. Männen pratade 4 timmar, 5 minuter och 32 sekunder. Totalt förekom det dubbelt så 

många män som kvinnor i sändningarna. 

 
Figur 8. Taltid i procent fördelad på kön. N: 69. 

 

Den största skillnaden mellan män och kvinnor rör de lyssnare som ringde in till studion. De 

manliga lyssnarna pratade sammanlagt mer än dubbelt så mycket som kvinnorna. 

 
Figur 9. Lyssnarnas taltid i procent fördelad på kön. N: 54. 
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Eftersom att andelen manliga programledare är betydligt större än andelen kvinnliga påverkar 

det givetvis resultatet när taltiden fördelas på kön. Därför är det intressant att se hur 

fördelningen av taltid fördelad på kön ser ut om vi tar bort programledarna ur beräkningarna. 

Vi kan då konstatera att skillnaderna blir ännu större: männen talade 1 timme, 58 minuter och 3 

sekunder. Kvinnorna talade 1 timme, 8 minuter och 30 sekunder. 

 
Figur 10. Taltid i procent fördelad på kön exklusive programledare. N: 63. 

 

Det program där programledaren tog minst plats var Äntligen med Gert Fylking. Fylking 

pratade mindre än hälften så mycket som sina gäster. I Fylkings två program förekom det 

enbart män. Sportvärlden var det program där programledarna tog mest plats. De talade i 59 

minuter och 34 sekunder. Lyssnare och gäster talade i 24 minuter och 29 sekunder. Männen 

talade i ungefär en timme mer än kvinnorna. Eva Rusz program hade jämnast könsfördelning: 

det förekom 5 män och 6 kvinnor i hennes sändning. 

 

5.2. Kvalitativa resultat 
De kvalitativa innehållsanalyserna har utgått från fyra program: Robert Aschberg 14 november 

klockan 10-12, Unni Drougge 14 november klockan 13-15, Cissi Wallin 15 november klockan 

15-16 samt Sportvärlden 15 november 2011 klockan 12-13. Vi har applicerat ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt inom ramarna för retorik, gestaltning och dagordningsteorin 

och utgick i analysstadiet från fyra frågor (se även kapitel 4.3 Kvalitativ innehållsanalys): 
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• Vilken/vilka är programmets/programledarens huvudtes(er) (manifest/subtil) och hur 

manifesterar de(n) sig? 

• Vilka motiv och/eller anledningar kan finnas till vald tes och positionering? 

• Hur stor är diskrepansen mellan objektivitet och subjektivitet? 

• I vilken utsträckning tas motargument upp och hur behandlas de? 

Gemensamt för merparten av programmen är att man utgår ifrån endast en huvudtes, som kan 

vara förankrad i det aktuella nyhetsflödet men inte nödvändigtvis behöver vara det. Robert 

Aschberg utgick exempelvis från nyhetsflödet i sitt program om Carema, men såväl Cissi 

Wallin som Unni Drougge utgick från större, mer abstrakta perspektiv i sina program om 

oansvarigt beteende under graviditeten respektive journalistik i det nya mediesamhället. 

Sportvärlden är det enda av våra analyserade program som inte följer detta mönster. Det håller 

sig snarare till en lös dagordning med flera olika ämnen, alla förankrade i “sportvärldens” 

nyhetsflöde. Hur teserna manifesteras är desto mer likartat: programledarna etablerar tydligt, i 

sändningarnas inledande skede samt efter varje reklampaus, ämnets premiss och upprepar i viss 

mån sina egna argument för nytillkomna lyssnare. 

De övergripande motiven är svåra att komma åt utan att anamma ett diskursanalytiskt 

perspektiv, vilket vi ska göra senare i detta kapitel, men vi kan samtidigt argumentera för att 

motiven bär likheter med hur teserna är förankrade. Man söker i sin egen sfär, man 

argumenterar hela tiden utifrån en vald positionering och låter yttre parter stå för motargument. 

Inte sällan bemöts lyssnarna kritiskt och subjektivt av programledarna. Så här besvarar 

exempelvis Cissi Wallin ett samtal från en lyssnare:  

 

Lyssnare: Jag tycker att det är likställt med misshandel att faktiskt ta droger när man har barn i 

magen. 

Wallin: Mm, men tycker du att man ska kunna bli fälld eller anmäld för det? 

Lyssnare: Ja, definitivt. Om man... Om det är så påtagligt att det kan skada barnet så är det ju 

helt solklart att man har orsakat en annan individ skada. 

Wallin: Men... Jag förstår vad du säger. Kan det inte vara bara...  Jag tänker så här: de kvinnor 

som gör det, alla vet ju att det, de flesta i alla fall, vet ju att det är ett fel och farligt att göra det, 

men om man gör det ändå, tillhör man inte då, tror du, en socialt utsatt grupp som hellre 

behöver vård och hjälp än just en dom på sig? 
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De lyssnare som är av samma åsikt som Wallin bemöts inte med ovan exemplifierad typ av 

motargumenterande följdfrågor, utan får snarare hjälp att konkretisera sina tankar genom att 

Wallin ställer ledande, slutna frågor. Till exempel: “Du ser också ett problem i en sådan här 

lagstiftning?”. Det är i behandlingen av motargument som Radio 1 generellt uppnår störst 

diskrepans mellan objektivitet och subjektivitet. Hendy (2000) menar att en del av radioprat är 

hanteringen av andras åsikter och diskurser. Att redigera bort, eller i detta fall motsätta sig, för 

att i sin tur förstärka sina egna argument är ett sätt att producera en viss normativ bild av 

världen (s. 160). För att denna konstruktion ska upprätthållas handlar det inte om att aktivt 

utesluta andras åsikter, utan snarare, i och med att programledaren ska ha åsikter, göra 

lyssnarnas motargument sekundära, inte minst sett till tidsfördelning. 

 

5.2.1 Retorik 

Av våra kvalitativa analyser av Radio 1:s program har vi funnit en del likartade tendenser 

gällande argumentationsteknik. Den främsta av dessa är dominansen av ethosgrundade 

argument, vilket i sig är en manifestation av den amerikanisering och starka åsiktsprioritering 

som Radio 1 förlitar sig på; lyssnaren serveras en åsikt som denne ska förhålla sig till. Det är 

just argumentens ethoskaraktär som gör dem till åsikter snarare än objektiva bedömningar. 

Cissi Wallins program med rubriken “Ska foster ges flera möjligheter?” behandlar ett 

amerikanskt lagförslag om att gravida kvinnor ska kunna åtalas och dömas om de genom sitt 

beteende skadar fostret. Programmet präglas av ethosgrundade argument, vilka konstant 

färgläggs med starka adjektiv och verb för pathoseffekt. När ämnet har introducerats tar Wallin 

direkt ställning och säger: “Herregud, det är inte klokt!”. Hon fortsätter att argumentera utifrån 

det Gripsrud (2002) kallar den vardagliga formen av deduktion: enthymemet (s. 206), när man 

går från det generella till det specifika. Hon etablerar en premiss och förlitar sig på sitt ethos för 

att övertyga lyssnarna:  

 

Wallin: Det går åt ett håll att Sverige blir mer och mer right winged och kan det då hända att 

just den fria aborten som vi har i Sverige, som vi ska vara väldigt stolta över, inskränks och att 

sådana här lagförslag läggs fram och klubbas igenom? 

 

Hon är en trogen användare av hyperboler och andra stilistiska grepp, som bland andra ironi 

och generaliseringar, för att stärka sina argument. Exempelvis är “right winged” som uttryck 

starkt förknippat med den amerikanska kristna högern, vilket vi kan förmoda har en negativ 
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denotation hos en svensk publik. Även användandet av ord som “inskränks” bär semantiskt 

hennes budskap explicit. Hon konstaterar att lagförslaget resulterar i en ”häxjakt” och ironiserar 

över ett scenario där en kvinna har betett sig illa under graviditeten och som till följd av lagen 

ska tas om hand av polis: “App, app, app, nu ska farbror polisen komma och häkta dig och 

förhöra dig!”.  

Wallin gör inte anspråk på att knyta sin argumentation till fakta, utan förlitar sig på sin 

egen trovärdighet: “Enligt mig är det kvinnor som redan tillhör en socialt utsatt grupp. Och jag 

tror inte att de kommer sluta med det här beteendet för att det kommer en lag.”. Detta 

föranleder lyssnarna att, om de köper det budskap hon framför, vidare accepterar hennes teser 

om att “de är antingen väldigt psykiskt instabila eller så vet de faktiskt inte hur farligt det här 

är.” 

Argumentation av denna karaktär är emellertid inte specifik för Wallin utan kan ses som ett 

upprepande mönster i samtliga program vi har analyserat. Även Unni Drougge förlitar sig på 

ethos. Drougge manifesterar explicit sitt budskap och är inte blygsam, vilket även märks i hur 

hon profilerar sig själv med sin slogan “direktsända åsikter på full volym”. Drougge kallar sig 

även för “din favoritförfattare i etern”. I sitt program om journalistik i det nya medielandskapet 

utgår hon, i likhet med Wallin, från en egen sfär och bygger argument och teser förankrade i 

det självupplevda snarare än det empiriska: “På redaktioner sitter reportrar och svettas under 

sparpaketen”, säger hon apropå journalisternas arbetsklimat. I tv-branschen, menar hon, “får 

journalister också sköta redigeringen” - ett utlåtande som poserar som hårda fakta, men i själva 

verket grundar sig i vad hennes vänner säger. Vidare talar hon om att journalister “får skriva 

dubbelt så mycket [som tidigare], det är alltså en oerhörd arbetsbelastning”. Hon hade kunnat 

nyansera detta för att framstå som mindre känslomässigt bunden i sina argument. Hade hon 

sagt “på vissa arbetsplatser...” kunde hon ha undvikit en generalisering som eventuellt kan 

motbevisas empiriskt.  

Robert Aschbergs program handlar om skandalen kring vårdföretaget Carema. Programmet 

går ut på att lyssnare får ringa in och vädra sina åsikter. Aschberg själv deltar aktivt och bidrar 

med sina egna synpunkter. Även hos Aschberg kan man se tendenser till ethosbyggd 

argumentation, men vid en djupare titt hittar man pathosgrundade argument: 

 

Aschberg: Dels är det vidrigt, så som de behandlar en massa äldre, och det har ju i och för sig 

kommunerna gjort likadant, men här har de satt det i system på ett sätt som får det att 

Moderaterna är skakis nu, eftersom att det är de som har legat bakom och tryckt på av 
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ideologiska skäl att man ska lägga ut den här formen av vård på entreprenad. Jag tror att det 

kanske bara har börjat. Det måste till något riktigt jävla radikalt om de ska rädda sig nu. 

Med en, vad som enbart kan beskrivas som, brysk ton sågar Aschberg Carema. Hans retorik 

indikerar ett starkt politikerförakt och genom sin ton och sitt språkbruk implicerar han att hans 

budskap är konsensus. 

 

Aschberg: En del politiker började nu gnälla när det här... hela historien om Carema började 

rullas upp, så började de gnälla: ‘Ja men vi måste utbilda våra upphandlare!’. Vad är det för 

jävla... De vaknar plötsligt och säger: ‘Vi har inte utbildat våra upphandlare’. (...) Men det är 

jobbigt att lyfta arslet från kontorsstolen, så är det. De flesta tycker att det är jobbigt. 

 

Det kan argumenteras för att diskursen inte längre är begränsad till en verbal dimension, utan 

att man även måste ta paraverbala och icke-verbala dimensioner i beaktning (van Dijk 2009, s. 

192). Intonation i ovanstående citat är av förlöjligande karaktär, en närmast bebisliknande ton 

appliceras när Aschberg ska parafrasera att politikerna hävdar att de inte har utbildat 

upphandlare. Det här bevisar att Aschberg utövar sitt ethos till att strängt kunna debattera samt 

föra sitt budskap utifrån en ytterligare dimension än den rent konkreta.  

Även om Aschberg stundtals generaliserar (“De [politikerna] har uppenbarligen inte orkat 

lyfta på arslet och åka ut och titta!”) så finns en refererad faktagrund på vilken han står. Han 

hänvisar, som ett bevis på transparens, bland annat till Dagens Nyheters rapportering och 

Ajour.se. På samma sätt som han försöker balansera graden av politikerförakt i debatten vill 

han undvika att driva någon form av blockpolitiskt riktad tes. Vid samtliga tillfällen som 

Aschberg tar upp den moderata politikern Kristina Axén Olins inblandning i Carema tar han 

också upp den socialdemokratiska politikern Vidar Andersson, som även han har haft med 

Carema att göra. Aschberg påpekar vid flera tillfällen att missförhållanden inom äldrevården 

även finns inom den kommunalt drivna verksamheten, vilket kan tolkas som en teknik för att 

undvika blockpolitisk argumentation, då privatisering är starkt kopplad till de borgerliga 

partierna. 

Även om pathosargument generellt inte är lika vanligt förekommande i programmen så 

återfinns en tydlig trend: istället för att presentera och återknyta till konkreta fakta väljer man 

att argumentera med hjärtat. Känslomässiga argument före logiska: pathos före logos. Det är en 

vedertagen del i argumentationen men kan, utan att backas upp, följaktligen bidra till en viss 

saknad av nyansering. Vi fann inga försök till förtydligande av programledarnas 
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generaliseringar, vilket i sig skapar en svaghet i argumentationen: generaliseringar på lösa 

grunder är tämligen lätta att sticka hål på. 

I Sportvärldens sändning den 15:e november ser vi motsatsen till deduktion, alltså 

induktion (eller: exempel), när man går från det specifika till det generella. Det märks i 

kalenderbitandet: programledarna Stefan Lissol och Johan Kindmark spekulerar kring Sveriges 

vänskapsmatch mot England i fotboll medelst att presentera tidigare statistik och analyserar 

sedan ett tänkbart slutresultat utifrån detta. Jämför med exempelvis Unni Drougge som gör 

deduktion på icke empiriska grunder. En tydlig skillnad i Sportvärldens retorik gentemot övriga 

program är användandet av humor som argumentationsteknik. “Jämför det med att få hem en 

riktig jävla tia från krogen, den känslan!”, säger Kindmark apropå en målvakts insats. Hans 

humor ger intrycket av att fungera som en förlängd arm till publiken: muren mellan 

programledare och lyssnare raseras.  

Hos samtliga programledare kan man se tendenser av starkt språkbruk där varken 

svordomar eller könsord censureras. Det kan man se som en del av amerikaniseringen och en 

tydlig distansering från Sveriges Radio, som i sin interna public service-handbok konstaterar att 

omotiverade svordomar inte får förekomma (Public service-handboken, 18:6 Svordomar). 

Sett till helheten av de kvalitativa resultaten kan man dra slutsatsen att Radio 1, som en 

medieaktör, gör anspråk på att sätta dagordning. Detta kan förtydligas med hjälp av 

dagordningsteorin, som går ut på att medierna har en förmåga att påverka vad människor 

tänker. Vi väljer emellertid att argumentera för att Radio 1 inte enbart kan kategoriseras som 

utövare av dagordningsteorin, utan även som utövare av framing. Framing, eller 

gestaltningsteorin, förklarar hur mediernas inflytande kan påverka hur människor tänker. Syftet 

med framing är att gestalta vissa aspekter av en verklighet och att göra dem mer framträdande 

för att på så vis styra förklaringar, värderingar eller resonemang (Engström 2008, s. 42-43). 

Detta blir tydligt i hur vi påvisat att programledarnas argumentationstekniker ser ut och 

används främst i två syften: hur nyhetsinnehåll formas och kontextualiseras, samt processen när 

publikens referensramar påverkas av de verkligheter journalister konstruerar. I och med att 

Radio 1 explicit strävar efter att förmedla åsikter blir det konkret journalistiska, nyheter, inte 

det väsentliga. Snarare bidrar Radio 1 och dess profiler till att, om en profils ethos korrekt 

korresponderar med lyssnaren, bearbeta sina lyssnares referensramar; väcka debatt och/eller en 

känsla av föreställd konsensus.  

Avslutningsvis går det även att applicera kultivationsteorin på Radio 1. Kultivationsteorin 

utgår från att medierna “innehar en sådan central plats i det dagliga livet att det också kommer 

att dominera vår ‘symboliska miljö’”. Den åsyftar att de värderingar och perspektiv som 
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genomsyrar utbudet är centrala, “inte vilka program den enskilde mottagaren ser” (McQuail 

2000, se Nilsson 2004, s. 356). Åsikterna och hur de förmedlas blir någonting större än de 

enskilda programmen. Radio 1 är, ur ett mikroperspektiv, enbart sina program och profiler, 

men ur ett makroperspektiv en åsiktsradio; vilket i sig blir större än varumärket självt. Det blir 

Radio 1:s uttalade USP (Unique Selling Point) visavi public service (Halvardsson 2011). 

 

5.3. Jämförelse 
I denna jämförelse ämnar vi först placera Radio 1 på den svenska radiomarknaden. Därefter 

tolkas Radio 1 utifrån den amerikanska pratradiokulturens profiler samt Sveriges Radios utbud. 

Här måste tas i beaktande att vi talar om amerikansk pratradiokultur och svensk public service 

som hela system, uppbyggda av egna komponenter och utgångspunkter. Radio 1 är än så länge 

en ensam komponent. Denna distinktion är avgörande för att kunna behandla 

forskningsobjektet Radio 1 som en del i ett eventuell begynnande svenskt system: kommersiell 

pratradio i Sverige. 

 

5.3.1. Radio 1:s position på radiomarknaden 

Rothenbuhler (1996, se Hendy 2000, s. 190) argumenterar för att kommersiell radio, i den 

amerikanska modellen, bäst ska förstås som ett medium som saknar kommunikativa mål 

överhuvudtaget: den, som radio beaktat, kommunicerar, men enkom för den icke-

kommunikativa delens, det vill säga ekonomins, skull. Kommersiell radio av amerikanskt snitt 

ignorerar således budskapet så länge publiken finns där som medel för att generera intäkter.  

Även om man kan argumentera för att Rothenbuhlers ståndpunkt är dyster bör man ställa 

sig frågan huruvida Radio 1 gör anspråk på att ha kommunikativa mål. Radio 1:s primära mål 

var att bli Sveriges första åsiktsradio, för att utifrån sina villkor kunna konkurrera med public 

service. Tittar man ytterligare på bakomliggande motiv vill man påverka politikerna att sänka 

sändningsavgifterna (Halvardsson 2011). Vi kan således konstatera att Radio 1 är transparenta i 

sitt kommersiella anspråk. Rothenbuhler menar då att detta aldrig kan bli äkta kommunikation, 

snarare ett instrument för bakomliggande motiv (Rothenbuhler 1996, se Hendy s. 191). Vi 

väljer emellertid att argumentera för att all radio är formaterad utifrån motiv. Det finns två 

modeller för ägande inom ramen för svensk radiomarknad. Den ena är annonsfinansierad radio 

med vinstdrivande anspråk och den andra är licensfinansierad public service, rotad i social 

ansvarsideologi (Forsman 2010, s. 141). Den sociala ansvarsideologin måste således även 
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kunna ses som ett motiv för kommunikation, eftersom det är så public service bibehåller sin 

position på marknaden överhuvudtaget. 

Djerf-Pierre (1992) skriver om hur kommersialism präglar den amerikanska 

broadcastingkulturen, hur inget program är för “seriöst” för att inte kunna avbrytas med reklam. 

Detta ser vi även i Radio 1. Emellertid är den amerikanska motsvarigheten till public service, 

Public Broadcasting System (PBS), marginaliserad och har enbart en minoritet av 

lyssnarsiffrorna (Djerf-Pierre 1992, s. 20-21). Här kan vi ana diskrepans. Vi talar om 

amerikansk pratradiokultur som ett fenomen, stationer som i ett nät verkar i symbios för att 

utgöra en entitet av pratradio. Radio 1, som vi redan har konstaterat, är unikt i det svenska 

medieklimatet. Om vi ponerar att detta är de första stegen mot ett, i Sverige, amerikaniserat och 

kommersialiserat medieklimat: kan då Sveriges Radio marginaliseras på samma vis som PBS?  

I Danmark avskaffades radiomonopolet 1983, och redan 1988 hade den kommersiella 

radion 20 procent av marknadsandelarna. Utvecklingen av nya format präglades starkt av 

amerikansk kommersiell radio och spelade en stor roll i denna utvecklingsprocess, då formatet 

var särskilt attraktivt för yngre lyssnare (Jauert 2003, s. 187). År 2003 tillät den danska 

regeringen lanseringen av två rikstäckande kommersiella radiokanaler, samt en total 

nedmontering av den privatägda lokalradiomarknaden för att ge upphov till “unlimited 

networking” (Jauert 2003, s. 200). Det är svårt att inte dra paralleller till uppkomsten av Radio 

1 och dess amerikanska prägel, särskilt när man kan konstatera att det danska public service 

radio-utbudet är väldigt snarlikt det svenska (Jauert 2003, Tabell: 3, s. 201). Vi ser hur Radio 1 

blir en del av en radiomarknad som kan komma att marginalisera public service i Sverige. 

Den amerikanska broadcastingsmarknaden kännetecknas av tävling: i sin begynnelsefas 

som teknik och patent som senare utvecklades till en tävling om lyssnare (Djerf-Pierre 1992, s. 

18-19). På den svenska marknaden kan vi se de två stora företagen SBS och MTG som 

marknadsdominerande konkurrenter. Picard & Ots (2008) argumenterar för att den svenska 

kommersiella radion kommer att bli en del av större nationella och internationella 

mediekonglomerat: ägarna kommer att fortsätta minska produktionskostnader och gå mot 

lättillgängligt innehåll för att tillfredsställa såväl lyssnare som annonsörer (Picard & Ots 2008, 

se Gester 2011, s. 2). Den svenska, i princip duopolistiska, ägarkoncentrationen på den 

kommersiella radiomarknaden är även den en faktor som talar för en eventuell etablering av en 

mer kommersialiserad pratradiomarknad. Man kan se en tendens hos SBS och MTG i liknande 

format (Forsman 2010, s. 224). Om MTG:s Radio 1 når framgång och kan fungera som en del i 

lobbyverksamheten för lägre sändningsavgifter finns det anledning att anta att det kommer att 
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motivera SBS till en lansering av ett liknande format. Detta skulle följaktligen generera en mer 

utbredd kommersiell pratradio i Sverige.  

Vi är emellertid inte där ännu, men sett ur ett marknadsmässigt perspektiv finns det goda 

förutsättningar för att Radio 1 kan bli en pionjär inom den svenska kommersiella pratradion.  

 

5.3.2. Radio 1 i förhållande till Sveriges Radio 

Under en vecka är 36 procent av Radio 1:s sändningar repriser (se figur 2, s. 31). Om man 

väljer att räkna utan Voice of America, som sänds på natten och är det enda som Radio 1 inte 

producerar själva, så utgör andelen repriser nästan hälften av utbudet (se figur 3, s. 32). 

Sveriges Radio hade totalt 4.5 procent repriser på FM-bandet 2010 (Public service-redovisning 

2010, s. 23). Viktigt att poängtera är att dessa 4.5 procent gäller Sveriges Radios totala utbud i 

sammanlagt 42 kanaler. Man kan argumentera för att det inte är rättvist att jämföra Radio 1 

med hela Sveriges Radio. Trots att det saknas statistik för enskilda kanaler kan vi se tendenser i 

hur utbud produceras i Radio 1 visavi Sveriges Radio utifrån dessa siffror. En förklaring är att 

reprisering är billigare material att producera, något som Radio 1 givetvis måste ta i beaktning 

då man har vinstdrivande anspråk och, som sagt, höga sändningsavgifter. Sveriges Radio har 

även fördelen att som nätverk av flera kanaler sända second hand market-program, unika 

program för en viss kanal men som tidigare sänts för annan publik. På detta vis kan man 

tillhandahålla repriser utan att det, som för Radio 1:s lyssnare, riskerar att bli en begagnad 

upplevelse för lyssnaren (Touissant 1996, se Englund s. 29). 

I våra kvantitativa innehållsanalyser av Radio 1:s sändningar förekom det totalt 46 män 

och 23 kvinnor i sändningarna. Detta överensstämmer med att det är fler män som lyssnar på 

Radio 1. Samtidigt säger man sig vilja tilltala män och kvinnor i samma utsträckning 

(Halvardsson 2011). Så är, enligt våra undersökningar, inte fallet. Sveriges Radio har 

emellertid, sett ur ett perspektiv format av den sociala ansvarsideologin, ett incitament och 

moraliska förpliktelser att uppnå jämn könsfördelning: man ska skildra könsstrukturer i 

samhället, och aktivt framhäva det underrepresenterade könet (Public service-handboken, 7:3 

Jämställdhet).   

Vi konstaterade i våra kvalitativa studier att det är i behandlingen av motargument som 

Radio 1 generellt framställer störst diskrepans mellan objektivitet och subjektivitet. Som en del 

i att producera en viss normativ bild av världen väljer man bort diskurser för att förstärka egna 

argument. Radio 1:s positionering som Sveriges första åsiktsradio är den mest tydliga 

skillnaden gentemot Sveriges Radio. Där uppstår emellertid en problematik för Radio 1:s del. 
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Trots, eller på grund av, att Radio 1:s programledare aktivt får ta ställning i sakfrågor, till 

skillnad från de på Sveriges Radio, kan vi konstatera att man inte till fullo lyckas generera en 

nyanserad debatt. Där Sveriges Radio ska sträva efter opartiskhet tenderar Radio 1 att låta 

enskilda program präglas av programledarens åsikter, vilket leder till ensidighet. 

Eftersom att Radio 1, som kommersiell radiokanal, är beroende av reklampauser blir den 

innehållsliga dramaturgin annorlunda gentemot Sveriges Radio. Ett radioprogram kan vara 

strikt arrangerat med koncisa segment och en rapp uppbyggnad, när det verkar under någon 

form av dramaturgi; pratet skall, med andra ord, cirkulera kring exempelvis musik eller inslag 

(Hendy 2000, s. 180). Vi väljer att argumentera för att Sveriges Radios sändningar generellt 

sett är uppbyggda utifrån denna dramaturgi. Radio 1 saknar både musik och inslag vilket gör att 

dramaturgin byggs utifrån samspelet mellan programledare, lyssnare, gäst, expert och/eller 

sidekick. Programledarna på Radio 1 har även en tendens att sammanfatta programmets 

innehåll efter en avslutad reklampaus, med anledning av att man är mer av typen flow radio än 

block radio.  

Block radio kräver fullständig uppmärksamhet från lyssnaren, och flow radio fungerar 

snarare som ett sällskap i lyssnarens vardagliga rutiner (Jauert 2003, s. 194). Man kan 

emellertid se tendenser även av block radio i Radio 1. Någon renodlad flow radio kan vi inte 

tala om, då merparten av innehållet, som våra kvalitativa studier visar, handlar om att bära ett 

budskap och förmedla en åsikt samt, till viss del, sätta dagordningen för den samhälleliga 

debatten. Å andra sidan är man på stationen väl medveten om att man inte fungerar till fullo 

som block radio: många av programmen sänds dagtid när gemene man är på jobbet, varför man 

tillhandahåller efterlyssning på internet (Halvardsson 2011). 

Det Radio 1 gör kan betraktas som public journalism; journalistik som utgår från den 

vanliga människans verklighet, tankar och åsikter (Forsman 2010, s. 259). Vi väljer, i enlighet 

med Forsman, att argumentera för att detta är en utvidgad offentlighet, där föreställningen om 

en gemensam offentlighet i medierna dekonstrueras. Radio 1 är en viktig beståndsdel i detta. Vi 

kan välja att klassificera Ring P1 och Klarspråk som Sveriges Radio-program i genren public 

journalism, men de utgör en liten del av Sveriges Radios totala utbud. Sveriges Radio sänder 

också talk shows, exempelvis Annika Lantz och Thomas Nordegrens (där enbart den 

sistnämndes program, Nordegren i P1, fortfarande finns kvar), som inledningsvis fick utstå 

massiv kritik. Det blev emellertid ett exempel på compensation och adaption, när utbud justeras 

efter medievärlden och public services grundtanke om att verka i allmänhetens tjänst får stryka 

på foten till förmån för kommersialiserat utbud (Dahlgren 2000, se Abugalala och Sibelius 

s.19). Radio 1, som inte behöver utgå från tanken om att verka i allmänhetens tjänst, kan med 
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fördel tillhandahålla den här typen av kommersiellt gångbara program för att tjäna sina egna, 

sina annonsörers och sin publiks intressen. Problematiken för de kommersiella aktörerna är att 

de, under rådande avgiftsmodell, inte kan konkurrera med public service inom vissa områden. 

Det tydligaste exemplet är nyheter. Radio 1 är ärliga i sitt uppsåt att man inte har medel att 

konkurrera med Sveriges Radio på nyhetsfronten, utan enbart kan tillhandahålla kortare 

nyhetsinslag som produceras på en redaktion utan reportrar på fältet (Halvardsson 2011).  

 

5.3.3. De amerikanska influenserna 

Radio 1 tog, som vi nämnt i bakgrundskapitlet, hjälp av den amerikanska konsulten David G. 

Hall för att ta fram sitt format. Emellertid är den amerikanska pratradiokulturen inte direkt 

överförbar på nordiska mediesystem. I åtanke måste man ha att vi i Norden i högre grad präglas 

av public service, när den amerikanska radion har präglats av kommersialism från första början. 

Däremot kan vi titta på hur pass konceptuellt och profileringsmässigt influerad Radio 1 är av 

det amerikanska pratradioarvet. 

Pratradioshowen, som vi känner den, etablerades i USA redan på 60-talet, och följer det 

specifika mönster vi kan se i Radio 1 idag: en känd och åsiktsfylld programledare, frispråkiga 

gäster och förbannade lyssnare via telefon. Vi kan följaktligen konstatera en lyckad anpassning 

av konceptet från Radio 1:s sida. Skillnaden blir tydlig när vi tittar närmre på de faktiska 

åsikterna och budskapen som programmen i sig bär. I USA ser man en dominans av 

konservativa programledare i pratradion, något som vi inte har lyckats identifiera hos Radio 1. I 

Radio 1 ser vi inga tendenser till att kritisera politiska partier eller grupperingar som sådana, 

diskussionerna sker snarare på en konkret sakfrågenivå. Vi såg exempelvis hur Aschberg 

balanserade argument för att inte låta debatten bli av blockpolitisk karaktär.  

Hur Radio 1 väljer att arbeta med sina profiler är en av de större amerikanska influenserna 

vi har sett. När vi tittar närmre på några av de största pratradioprofilerna i USA ser vi 

arketypiskt beteende och karaktärsdrag som definitivt även går att läsa in hos Radio 1:s 

profiler. Rush Limbaugh är en av USA:s största pratradiovärd och verkar utifrån ett koncept 

som till stor del bygger på humor och välgrundade argument, vilket han spelar på för att skapa 

kontrovers (Halper 2009, s. 174). Eftersom att Limbaughs persona inte direkt går att översätta 

till någon faktiskt Radio 1-profil väljer vi att se hans attribut som en generell konstruktion av 

hur Radio 1:s profiler strävar efter att vara.  

En annan av de stora giganterna inom amerikansk pratradio är Howard Stern. Han är för 

“guy talk” vad Rush Limbaugh är för politiskt prat (Halper 2009, s. 262). Han har gjort sig 
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känd som en förespråkare av rätten till det fria ordet och utgår väldigt mycket från sex, en roll 

som liknar den som Gert Fylking spelade till en början. Exempelvis hade Fylking planer på att 

genomföra ett samlag i studion, något som dåvarande programdirektör Christer Modig fick 

stoppa (Nordegren i P1 2011). Fylkings program kom senare att bli mer samtalsbetonat, i likhet 

med amerikanen Larry Kings tidiga radioprogram (Halper 2009, s. 139).  

Vidare likheter går att se hos Robert Aschberg och pratradiovärden Joe Pyne, som motsatte 

sig åsikter genom att kalla sina inringare för “sjuka” och sedan lägga på. Hans spydighet blev 

närmast legendarisk (Halper 2009, s. 185). Mönstret hos Aschberg känns igen. Vid ett tillfälle i 

hans sändning den 14 november 2011 ringde en person in för att argumentera för legaliseringen 

av marijuana, varpå Aschberg slängde ur sig “Jävla haschtomte!” och lade på luren.   

Den kvinnliga profileringen är svårare att tilldela en arketyp. Det går givetvis hand i hand 

med underrepresentationen av kvinnor i såväl Radio 1 som amerikansk pratradio. Vi ser 

emellertid likheter mellan den ekivoka Randi Rhodes och Cissi Wallin. Precis som Wallin 

gjorde Rhodes sällan anspråk på att prata politik utan snarare ämnen där ingenting var “off-

limit” (Halper 2009, s. 194). Rhodes blev allt mer politisk mot slutet av sin karriär och gjorde 

sig känd för att bland annat kritisera Bushadministrationen. Det som gör henne 

anmärkningsvärd är att hon var en av få liberala talkshowvärdar med konstant stigande 

lyssnarsiffror. Liknande tendenser återfinns hos Cissi Wallin; hennes ämnesval ligger nära den 

politiska agendan och hon är tydligt vänsterinriktad i sina åsikter.  

All amerikansk pratradio är, som tidigare nämnt, inte politisk, så inte heller Radio 1. 

Sportvärlden är ett exempel på ett program som är helt befriat från politiska ställningstaganden. 

Vi ser likheter med vad Halper konstaterar angående amerikanska, passionerade sportfans som 

utvecklar starka band till sina favoritprogramledare. Radio 1 är som kanal sett (ännu) inte 

tillräckligt utbredd för att kunna generera den typen av stort genomslag, men vi argumenterar 

för att lyssnare, precis som när det gäller den normativa värld som projiceras politiskt, tar del 

av Sportvärlden tack vare att de har starka band till programledarna och köper och/eller 

respekterar deras resonemang och åsikter. Det, snarare än rapportering, är vad som blir 

programmets essens. 

Huruvida Don Pages ord från 1968 om att radion stinker av avsky, misstro, äckel och 

verbalt våld fortfarande är relevanta för den amerikanska pratradion kan debatteras, men de 

kan, och inte enbart i negativ mening, för första gången appliceras i en svensk kontext. Radio 1 

har, genom att styras av kommersiella intressen vilket medför möjligheten att ha ett 

amerikanskt förhållningssätt, möjliggjort ny form av pratradio i det svenska medieklimatet. 
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5.3.4. Sammanfattning 

 

• De tendenser vi ser i USA där public service är marginaliserad, och i Danmark som 

präglas av fortgående kommersialisering av radioutbudet, gör att vi kan argumentera för 

en kommande förändring inom det svenska radioklimatet. Den duopolistiska 

ägarkoncentrationen med SBS och MTG kan komma att bli en avgörande faktor till en 

mer kommersialiserad pratradiomarknad. Vi har sett att MTG och SBS använder sig av 

liknande format. Om Radio 1 blir kommersiellt gångbar och en betydande del i 

lobbyverksamheten för sänkta sändningsavgifter finns anledning att anta att SBS 

kommer att erbjuda ett konkurrerande alternativ. 

 

• Vi visar i våra undersökningar att merparten av argumentationen i Radio 1 rotas i en 

åsikt. Argumentationen är i mångt och mycket byggd på programledarens ethos. Det här 

är generellt den amerikanska pratradiokulturens modell; man har inga public service-

krav och gör underhållning utifrån starkt laddade åsikter och debattinspirerande ämnen. 

I argumentationen söker man i sin egen sfär och utgår ifrån sin valda positionering, och 

låter yttre parter stå för motargument. Precis som i det amerikanska ditot används 

frekvent lyssnare via telefon för att få in ytterligare resonemang.  

 

• Åsikterna i sig är större än programmen. Man är ur ett makroperspektiv en åsiktsradio - 

en del av det amerikanska fenomenet. Varje förmedlad åsikt blir en del i ett maskineri, 

en del av en dagordning och en framing utifrån vilken Radio 1 förmedlar material.  

 

• Vi har sett programledararketyper som återfinns i såväl Radio 1 som i den amerikanska 

pratradion. Exempelvis har vi Rush Limbaugh, som vi argumenterar personifierar en 

generell konstruktion av hur Radio 1 strävar efter att profilerna ska vara. 

  

• All amerikansk pratradio är inte politisk, och det finns även delar av Radio 1:s utbud 

som faller utanför den politiska ramen. Programmet Sportvärlden är ett exempel på det, 

som i enlighet med sina amerikanska föregångare verkar utifrån starka band till sina 

lyssnare och med utgångspunkt i sitt ethos projicerar åsikter och resonemang inom en 

sportkontext.   
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• Man kan argumentera att de kommersiella aktörerna är styrda av motiv och således är 

formade och redundanta. Vi fasthåller emellertid vid att Radio 1 är transparenta i sitt 

kommersiella anspråk och att det finns lika mycket bakomliggande motiv inom svensk 

public service (den sociala ansvarsideologin) för att kunna avfärda Radio 1 på sådana 

grunder.  

 

• Det finns en högre andel reprisering hos Radio 1 än hos Sveriges Radio, även om det 

totala utbudet, som tidigare nämnt, inte är jämförbart. Trots att det saknas statistik för 

Sveriges Radios enskilda kanaler kan vi se tendenser i billigare produktion (repriserat 

material) hos Radio 1.  

 

• Det finns fler män än kvinnor i Radio 1: såväl programledare som gäster och lyssnare 

på telefon är män i högre utsträckning. Detta kan ställas i kontrast mot Sveriges Radio 

som har förpliktelser att uppnå jämn könsfördelning.   

 

• På samma spår så har vi funnit en diskrepans hos Radio 1 i objektivitet och 

subjektivitet, vilket är en del i att de producerar åsikter och en viss normativ bild av 

världen. Sveriges Radio är bundna till sin strävan efter opartiskhet.  

 

• Radio 1 och Sveriges Radio skiljer sig sett till nyhetsutbud. Vi har inte aktivt undersökt 

det närmare i vår uppsats, men vi kan emellertid konstatera att skillnaderna i 

nyhetsproduktion och utbud är framträdande. Radio 1 är ärliga i sitt uppsåt om att man 

inte har medel att konkurrera med Sveriges Radio vad gällande nyheter. 

 

• Radio 1 kan klassificeras som public journalism: journalistik som utgår från den vanliga 

människan. Det finns exempel på public journalism även i Sveriges Radio, men 

skillnaden är representationen i utbudet, där Sveriges Radio inte enbart kan erbjuda 

denna typ av material. Detsamma gäller talk shows. Sveriges Radio har emellertid, 

genom att tillhandahålla public journalism och talk shows, visat exempel på adaption 

och compensation. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Med tanke på debatten om den stora andelen rekryterade män som uppstod efter starten av 

Radio 1 är det intressant att konstatera att Radio 1 fortfarande är männens radiokanal. I våra 

undersökningar konstaterade vi att, sett till Radio 1:s egen programproduktion, fler än hälften 

av sändningstimmarna leds av enbart män och bara en femtedel av enbart kvinnor. 

Förekomsten av män i sändningarna är dubbelt så stor som den av kvinnor, och bland de 

lyssnare som kommer till tals får männen prata dubbelt så mycket som kvinnorna. Förvisso 

beskriver MTG Radio 1 som en kanal som riktar sig något mer till män, men samtidigt menar 

kanalchefen att man strävar efter en jämn könsfördelning bland lyssnarna. För den fortsatta 

debattens skull menar vi att detta är relevanta resultat, som trots sin koncisa karaktär är 

tillräckligt generaliserbara för att påvisa mansdominansen.  

Av Radio 1:s egen produktion är fördelningen av repriser och förstagångssändningar 

nästan 50/50. Det är ingen överdrift att påstå att Radio 1, sett till tablåns helhet, kan upplevas 

som upprepande. Det går å andra sidan att fråga sig hur många av lyssnarna som tar del av 

utbudet konstant, från morgon till kväll. En förklaring till den stora andelen repriser är troligen 

det låga antalet medarbetare, som i sin tur kan tänkas bero på en låg budget. Vi ställer oss 

tveksamma till om Radio 1 med sitt nuvarande utbud, och med de låga lyssnarsiffrorna i 

beaktning, utgör någon större konkurrens för Sveriges Radio. Radiomarknaden står emellertid 

inför en teknisk förändring i och med övergången till digitalradio. När denna övergång kommer 

att ske är ännu inte beslutat, men den kan innebära en förändring i dels Radio 1:s positionering, 

men även för den roll som den kommersiella radion kommer att spela i framtiden.  

Det finns paralleller att dra från Radio 1 till vissa av Sveriges Radios program, mer sett till 

val av ämne och form än till faktiskt utförande. Vi kan se likheter i Eva Rusz program och 

Radiopsykologen i P1 och Sportvärlden kan jämföras med P3 Sport. Aschbergs ring in-

program är Radio 1:s version av Ring P1 och Aschberg själv kallade, som bekant, sitt program 

för ett “Ring P1 på syra”. Dessa paralleller är emellertid ytliga och inte totalt empiriskt 

grundade, men vi menar att, trots de förändringar vi argumenterar att Radio 1 tillför, det finns 

hypotetiska konkurrenter inom public service.  

Radio 1 är som journalistiskt medium unikt på flera vis. En av de mest intressanta 

skillnaderna, framför allt jämfört med Sveriges Radio men även ur ett normativt synsätt på 

journalistik, är den ofta mycket subjektiva debatt som förs i Radio 1:s sändningar. En 
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vedertagen journalistisk princip är att alltid låta båda sidor i en diskussion komma till tals. I 

våra undersökningar av Radio 1 ser vi dock fler exempel på det motsatta. Det här väljer vi att se 

som en konsekvens av Radio 1:s position som åsiktsförmedlare. Man är kommersiell på sina 

egna villkor. 

Vi har i våra undersökningar sett en tydlig manifestering av amerikansk pratradiokultur i 

Radio 1. Rent konceptuellt så utger sig Radio 1 för att vara Sveriges första åsiktsradio, vilket i 

sig är en amerikansk tanke i ett svenskt format. Med en tydlig strävan efter att låta kanalens 

profiler och deras åsikter stå i centrum har Radio 1 plockat russin ur den amerikanska kakan, 

utan att för den sakens skull köpa konceptet rakt av. Exempelvis är Radio 1 ingen konservativ 

åsiktsradio i sin natur, vilket generellt sett den amerikanska är. Istället är åsikterna, snarare än 

åsikternas ursprung, den viktigaste distinktionen i Radio 1 kontra amerikansk pratradiokultur. 

Åsikterna och sättet på vilka de förmedlas är någonting större än tablå och program: Radio 1 är 

sina program och profiler ur ett nära perspektiv men en åsiktsradio ur ett större perspektiv.  

Radio 1 behöver inte utgå från public services ursprungstanke om att verka i allmänhetens 

tjänst. Kanalen tillhandahåller den typ av kommersiellt gångbara program de upplever att den 

svenska radiomarknaden saknar, för att tjäna publiken - och i förlängningen - sina annonsörers 

och sina egna intressen. En del i problematiken för Radio 1, såväl som för övriga kommersiella 

kanaler, är de sändningsavgifter som de betalar till staten. Den kommersiella sidan kan aldrig, 

menar de själva, konkurrera med public service fullt ut under rådande avgiftsmodell, då stora 

summor går till sändningsavgifter istället för till radioverksamhet. Detta exemplifieras kanske 

starkast genom att titta på hur MTG valde att positionera Radio 1. På grund av de ekonomiska 

begränsningarna var det orealistiskt att konkurrera med exempelvis Sveriges Radios 

nyhetsutbud. Man valde istället att fokusera på åsikter, något som Sveriges Radio inte kan göra 

på samma vis. Om MTG når framgång med Radio 1 kan kanalen komma att fungera som en 

central del i lobbyverksamheten för lägre sändningsavgifter. Då finns det god anledning att tro 

att deras största konkurrent, SBS, kan motiveras till att lansera ett liknande format vilket i 

slutändan skulle generera en mer utbredd kommersiell pratradio i Sverige.  

 

6.1. Förslag till vidare forskning 
MTG vill med Radio 1 konkurrera med Sveriges Radio. Det vore intressant att titta närmare på 

vilken konkurrens Radio 1 utgör, dels gentemot Sveriges Radio, men också gentemot andra 

kommersiella radiostationer i Sverige. Det leder också till frågan om vem som lyssnar på Radio 

1. Vi vet genom lyssnarsiffror vilka åldersgrupper som lyssnar och även en del om 
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könsfördelningen, men det går dock att gå djupare i frågan och undersöka vilken typ av person 

som lyssnar på Radio 1; vilken annan journalistik de också konsumerar samt om Radio 1 ”stjäl” 

lyssnare från något annat medium. 

Den amerikanska pratradion anses ofta vara konservativ, varför det är intressant att 

undersöka vilka politiska tendenser som går att finna i svensk pratradio. Kan det faktum att de 

kommersiella radioaktörerna vill ha sänkta sändningsavgifter, som generellt sett har varit en 

fråga som i Sverige har drivits av borgerliga partier, vara en anledning till en viss typ av 

innehåll? Vidare i samma spår, och med tanke på den aktuella debatten om radions framtid och 

inte minst vad public service ska komma att bli, är det intressant att undersöka vad sänkta 

sändningsavgifter skulle innebära för den svenska radiomarknaden. Kan det innebära en ökad 

kommersialisering av public service för att stärka konkurrenskraften gentemot den eventuellt 

utbredda kommersiella marknaden?  

Vi kan krasst konstatera att det saknas mängder av intressanta studier inom såväl den 

kommersiella radions som public service-radions fält inom den svenska medieforskningen.  
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Bilaga 1: Kvantitativ undersökning av sändningar i Radio 1 

 

Frågeställning: Vilka kommer till tals i Radio 1:s sändningar? 

- Vilka positioner befinner sig de olika medverkande personerna i? 

- Hur lång tid talar respektive person? 

- Hur ser taltiden fördelad mellan de olika positionerna ut? 

- Hur ser fördelningen mellan antalet medverkande kvinnor och män ut? 

- Hur ser taltiden fördelad mellan män och kvinnor ut? 

 

Urval:  

Aschberg 14 november 2011 klockan 10-12. 

Cissi Wallin 14 och 16 november 2011 klockan 15-16. 

Eva Rusz 16 november 2011 klockan 13-15. 

Sportvärlden 14 och 16 november 2011 klockan 12-13. 

Äntligen med Gert Fylking 14 och 16 november 2011 klockan 09-10. 

 

Variabler och variabelvärden 

V1 ID 

V2 KÖN 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Framgår ej 

V3 POSITION 

1. Programledare 

2. Sidekick eller paneldeltagare 

3. Expert 

4. Vittne 

5. Lyssnare 

6. Gäst 

7. Övrigt 

8. Framgår ej 

V4 PLATS 

1. Studio 
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2. Telefon 

3. Framgår ej 

5. Övrigt 

V5 TID 

Anges i sekunder. 

 

Definitioner av variabler och variabelvärden 

V2 KÖN: Personens kön.  

Avgörs i huvudsak utifrån personens namn och röst. Personer  med namn som generellt 

betraktas som mansnamn markeras som män och vice versa. Vid tveksamhet anges att könet ej 

framgår. 

 

V3 POSITION: Personens roll i sammanhanget.  

1. Programledare avser den eller de personer vars huvudsakliga uppgift är att leda programmet 

genom att presentera innehållet, fördela ordet mellan övriga medverkande personer samt att 

hålla samtal och diskussioner igång genom att ställa frågor. 

2. Sidekick eller paneldeltagare avser personer vars huvudsakliga uppgift är att fungera som 

programledarens bollplank genom att tillföra infallsvinklar och perspektiv i samtalet, dock inte 

i egenskap av expert inom det område eller ämne som programmet handlar om. 

3. Expert avser en av programledare eller redaktion inbjuden person vars huvudsakliga uppgift 

är att bidra med kunskap och fakta som han eller hon skaffat genom utbildning, forskning eller 

arbete inom det ämne eller närliggande ämne som samtalet handlar om. 

4. Vittne avser en av programledare eller redaktion inbjuden person som bidrar med kunskap 

och/eller fakta som han eller hon har erfarenhet utav, dock inte i huvudsak genom utbildning, 

forskning och/eller arbete. 

5. Lyssnare avser en av programledare eller redaktion inte i förväg inbjuden person som hör av 

sig till programledaren under sändning för att framföra åsikter om och/eller erfarenheter av 

programmets ämne och innehåll. 

6. Gäst avser en person som inte uppfyller kriterierna för sidekick, paneldeltagare, expert, 

vittne eller lyssnare men som har en betydande roll i programmet. 

7. Övrigt avser en person vars roll presenteras eller tydligt framgår men som inte uppfyller 

kriterierna för sidekick, paneldeltagare, expert, vittne, lyssnare eller gäst. 

8. Framgår ej avser person vars roll ej presenteras eller tydligt framgår och därmed inte går att 

klassificera. 
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V4 PLATS: Personens plats som avgör på vilket sätt han eller hon deltar i sändningen. 

1. Studio avser en person som, oavsett om samtalet sker live eller är förinspelat, befinner sig i 

en radiostudio vid medverkan i programmet. 

2. Telefon avser en person som, oavsett om samtalet sker live eller är förinspelat, medverkar via 

telefon. 

3. Framgår ej avser en person vars plats ej presenteras eller tydligt framgår och därmed 

följaktligen inte går att klassificera. 

4. Övrigt avser en person vars plats presenteras eller tydligt framgår men som inte uppfyller 

kriterierna för något av de andra variabelvärdena. 

 

V5 TID: Hur länge en person talar. 

Anges i sekunder. 
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Bilaga 2: Kvantitativ innehållsanalys av Radio 1:s tablå 

Frågeställning: Hur ser Radio 1:s utbud ut under en vecka, sett utifrån den information 

som går att finna i tablån? 

- Hur många sändningstillfällen finns det i tablån? 

- Vilka dagar och hur ofta sänds respektive program? 

- Hur mycket sändningstid “får” varje program? 

- Hur ser fördelningen av förstagångssändningar och repriser ut? 

- Hur ser fördelningen av manliga och kvinnliga programledare ut? 

 

Urval: Radio 1:s veckotablå så som den presenterades på www.radio1.se/schedule mellan den 

14 och 20 november.  

 

Variabler och variabelvärden 

V1 ID 

V2 PROGRAM 

1. Aschberg 

2. Cissi Wallin 

3. Adaktusson 

4. Äntligen med Gert Fylking 

5. Eva Rusz 

6. Unni Drougge 

7. Federley i mitten 

8. Tala till punkt med Federley 

9. Efterlyst special 

10. Comedy Central 

11. Voice of America 

12. Radiogamer 

13. Sportvärlden 

14. Nyheter 

15. Nyhetsmagasinet 

V3 DAG 

1. Måndag 

2. Tisdag 
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3. Onsdag 

4. Torsdag 

5. Fredag 

6. Lördag 

7. Söndag 

V4 SÄNDNINGSTYP 

1. Förstagångssändning 

2. Repris 

V5 ANTAL TIMMAR 

Anges i timmar 

V6 KÖN PÅ PROGRAMLEDARE 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Framgår ej 

4. Både kvinna och man 

 

Definitioner av variabler och variabelvärden 

V4 SÄNDNINGSTYP: Huruvida programmet sänds för första gången eller i repris. 

1. Förstagångssändning avser ett program i tablån som inte är beskrivet som repris och som 

därför antas vara förstagångssändning om det inte finns ett annat, självklart alternativ. 

2. Repris avser ett program i tablån som är beskrivet som repris eller som av uppenbara 

anledningar inte kan vara något annat än en repris. 

 

V5 ANTAL TIMMAR: Antal timmar som programmet sänds. 

 

V6 KÖN PÅ PROGRAMLEDARE 

Avgörs i huvudsak utifrån personens namn och bild på hemsidan. Personen med namn som 

generellt betraktas som mansnamn markeras som man och vice versa. Vid tveksamhet anges att 

könet ej framgår. Om ett program leds av både en eller flera kvinnor och män markeras 

alternativet både kvinna och man.
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Bilaga 3: Transkriberad samtalsintervju med Stefan Halvardsson 

den 18/11 2011 

 
DL = David Larsson 
SR = Simon Rosenqvist 
SH = Stefan Halvardsson 
 
DL: Vi bara börjar med, hur tycker du att det har gått hittills med Radio 1? 
SH: Förvånansvärt bra tycker jag att det har gått. Vi startade ju 4:e april och det var mer som ett 
test hur det skulle funka fram till sommaren... Ska jag börja med att ta hela bakgrunden eller...? 
SR: Ja, det får du gärna göra.  
SH: För bakgrunden med... Radio 1, vi hade haft tanken på att göra något sånt här sedan 2000. 
Christer Modig som var programdirektör här förut, han hade den idéen och har haft den kvar 
hela vägen och vi har gjort några småförsök på vägen också men aldrig riktigt lyckas och de 
försök vi har gjort har varit att kopiera Sveriges Radio vilket inte har funkat.  
SR: Är det försök som har gått ut i etern eller bara på ritbordet? 
SH: Ja vi hade P6 ett tag med Ulf Elving och det gick inte. Sen hade vi Metro, ett samarbete 
med dem men det blev egentligen ingen pratradio, det blev mer att man skulle önska låtar via 
sms och sånt. Så det blev ett halvhjärtat försök med... Men sen, nu är det två år sen vi flyttade 
in i det här huset som vi kallar för mediehus då vi samlade ihop alla för annars har de varit 
utspridda med teve, Metro, Viasat, radion sitter i samma hus här nu. Så då var meningen att vi 
skulle jobba som ett mediehus och då ta de resurserna som fanns i huset... Hörs det ordentligt? 
DL: Ja då absolut. 
SR: Den spelar in eller hur? 
DL: Ja, jag ser att den slår jättebra.  
SH: Så Christer och jag tog möte med de andra cheferna på de andra bolagen för att se hur vi 
kunde jobba tillsammans och alla var jätteintresserade och... För först tänkte vi att vi bara 
kunna ta ett teveprogram säg exempelvis som går nu, Adam Live, och bara köra det i radion för 
det är egentligen ett pratprogram i teve. 
SR: Ta ljudet liksom och bara...? 
SH: Ja. Eller ja och sända det dagen efter om redigerar någonting... 
SR: Få in reklamen på rätt ställe också. 
SH: Ja, precis. Så det var tanken och sen så hade vi några möten och alla var på tills alla ska 
vara med och dela på kakan med kostnader och så. Då ser alla över sina egna lilla små bon och 
så fallerade det samarbetet. Men... 
DL: När var det här i tid ungefär? 
SH: Det här i tid var... vad är det nu, det är... 1 år sen ungefär. Eller ett och ett halvt år. 
DL: Mm. 
SH: Så då frågade vi vår ledning om vi skulle kunna få köra det i egen regi. Och i januari i år så 
fick vi beskedet att vi kunde köra. Sen så skulle jag då starta i april. Och jag hade inga 
programledare eller någonting, så det var lite hektiskt där ett tag. Men då tänkte vi ändå inom 
mediehuset hur vi skulle kunna... För vi fick ju ingen direkt hög budget för att dra igång det 
här. Pratradio är ju känt, det är därför vi inte har vågat oss på det riktigt, att det kräver lite mer 
resurser, lite mer personal och det betyder mycket kostnader också. 
SR: På vilket sätt krävs det mer resurser och personal? 
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SH: Personal, om du ska göra en pratradio så behöver du ju folk som pratar hela tiden... Det har 
du ju i och för sig på musikkanal där det står en jock där också, men du behöver om man ska se 
det som en... vi tänkte nyheter, sport och prat. Nyhetsavdelning behöver du ju, folk för att göra 
nyheter, reporter... Ja, det krävs... Och researcher egentligen till program och allt sånt som de 
har på Sveriges Radio. Men för att hålla ner våra kostnader så kollade vi vad vi i alla fall hade 
inom huset och då hade vi Aschberg som kör på Strix och tv, som är då ett medieavtal som han 
har så frågade vi om vi kunde få utnyttja honom och det gick ju bra. Gert Fylking finns ju redan 
här med Rix. Hasse Aro finns ju också inom huset. Sen då jobbade också Schulman i huset med 
“Kaninen” eller vad det hette så han kunde jag få till billig penning. Sen gjorde jag ett 
samarbete med Comedy Central så det kostade mig ingenting. Sen tog jag in Sara Lumholdt då 
inför starten till en rimlig ersättning. På så sätt lyckas hålla ner kostnaderna och starta. Sen var 
det nyhetspersonal, dem har jag tagit in och anställt men det där är det bara fyra stycken: två 
morgon, två eftermiddag. Jag hade en reportertjänst också men den tog till jag till andra saker... 
Nu ska vi se, jo... Sen när vi startade 4:e april så blev det ett jäkla hallå för att vi då hade för 
mycket män, det kan man nu förstå när jag berättat hur vi försökte få ihop det, att det blev 
mycket män men vi visste att vi saknade kvinnor. Det var dock inte så många kvinnor som 
sökte när det hade sipprat ut lite att vi skulle börja. Det var mest män som sökte. Jag hade dock 
kontakt med Nour El Refai, heter hon, Nour El Refai, hon vart väldigt glad att jag ringde men 
hon jobbade ju på Morgonpasset lite grann och hon hoppade in där lite, hon skulle jobba mer 
under hösten så... Men hon skulle kolla men som det gick inte. Sen fick vi Cissi Wallin som 
sökte och hon är ju inne nu också. Så körde vi test fram till sommaren och det gick fruktansvärt 
bra med tanke på att de aldrig har kört radio förut, alla kommer nästan från teve, Cissi har ju 
kört på P3 men de andra hade inte kört radio ordentligt. Inte själva, för här har de ingen 
producent, de står bakom mixerbordet och drar i mickarna själv... eller reglarna själva, vilket 
ibland då kan tänka sig att det skulle bli kaos när de inte gjort det förut men det gick... 
DL: Körde de utan researcher och sånt också så att de la upp program helt själva? 
SH: Aschberg har en producent/researcher. Han kör ju två timmar varje dag så han har en som 
hjälper honom med det. Annars är det ingen som har. Jag har en tjej som heter Ina Jönsson som 
är program producer för alla program så hon hjälper alla, men annars så bokar alla sina gäster 
själva, kommer hit förberedda med sina egna ämnen. Sen så coachar jag dem såklart ju också.  
SR: Så det finns liksom ingen fast Radio 1-redaktion här där man liksom sitter och jobbar så... 
Utan programledarna kommer hit och gör sin grej och sen... 
SH: Mm, förutom nyhetsredaktionen.  
DL: Men du sa att det hade funnits på bordet sedan 2000 och sen att det gick väldigt snabbt där 
mot slutet. Hade ni utvecklat nåt koncept som ni tänkte att det här är ungefär vad vi vill göra, 
eller var bara tanken att vi vill göra pratradio... Eller hade ni någon idé om vad det skulle kunna 
bli, förstår du vad jag menar? 
SH: Mm, vi hade en idé eftersom vi hade provat på lite grann att göra som Sveriges Radio. Och 
om man tittar, som vi gör ofta i... Så tittar man på andra sidan, USA. I USA är pratradion, och 
har varit, väldigt stark. Så hade vi, om det var året innan, en kille som var med på Radiodagarna 
som föreläser som heter David G. Hall som bland annat har jobbat som programdirektör på KFI 
640 AM i Los Angeles och även jobbat som konsult för massa andra pratradiostationer. Plus att 
han har startat upp och hjälpt till att starta pratradiostationer i England, Polen, Nya Zeeland, 
massa olika ställen. Så vi tog kontakt med honom faktiskt när vi skulle starta. Han var här i 
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mars innan vi drog igång och coachade alla programledarna. För innan vi startade tänkte vi vad 
ska vi göra annorlunda mot Sveriges Radio. Och då trodde vi först att det var nyheter som 
skulle kunna vara det som slog dem, vi levererar snabba nyheter som Metro typ, du får allt på 
15 minuter så behöver du inte, ja, då har du fått allt du behöver veta. Medans om man lyssnar 
på exempelvis P1 så kan det vara svårt att veta när man får det senaste nytt för att det är 
nyhetssjok som är halvtimme... Men sen så har ju inte jag samma resurser som Sveriges Radios 
nyhetsavdelning, som Eko-redaktionen på 40-50 pers. Då blir det ju svårt att slå dem på nyheter 
också. Så då fick jag tänka om och då fanns det inte så mycket annat att välja på än pratdelen, 
vad kan vi göra annorlunda på pratdelen och där finns det något som vi kan göra som public 
service inte får göra, det vill säga ha åsikter som programledare och vi behöver inte heller vara, 
vi kan ju vara politiska om vi vill. Det får ju inte de vara, de ska vara opolitiska. Så där är våran 
USP då, Sveriges första åsiktsradio äntligen. Direkt taget från USA för där är ju den radion 
väldigt stor redan. Därför har jag tagit in David G. Hall som kan hjälpa oss på det spåret då. För 
vi är ju inte lika politiska än här i Sverige som den pratradion är i USA. 
SR: Vad beror det på då? 
SH: Vet ej, det är klimatet tror jag. Det är säkert att det kan komma hit, jag vet inte. För han, 
David, har bland annat Rush Limbaugh som är väldigt stor i USA nu, han har ju David hjälpt 
fram. Han var inte alls stor i början, men nu är han jättestor. Men han, man tror att han ska vara 
väldigt politisk hela tiden, men det är bara en så här liten del som, han kritiserar Obama 
exempelvis i programmet men det är det han får mest uppmärksamhet för. Sen att det handlar 
om massa andra saker... Så även om vi tycker att det är mycket politiskt så är det kanske inte 
så, men det är ett annat, visst är det ett annat klimat för dem. Sen en annan del i amerikansk 
pratradio som är svårt, har varit svårt, att få svenskar att förstå, även om jag nu har väldigt 
starka personligheter som har starka åsikter själva så är det så att vi svenskar gärna vill ha en 
gäst för att säkra upp oss, eller en sidekick eller så. I USA sitter programledaren i tre timmar, 
har en åsikt om en sak, pratar om fakta på ett underhållande sätt och egentligen inte har några 
gäster, han tar in några samtal några gånger men det är programledaren som liksom spottar ur 
sin åsikt om saken. Det har också varit svårt här, att få... Det är också med det svenska… Även 
om de här personerna är starka i sig så är det ändå att de ryggar tillbaka, jag kan inte stå där... 
hur ska det gå till. 
SR: Det blir nästan… Vi har lyssnat en hel del den här veckan och det är nästan 45 minuter 
effektiv prattid per timma, det är ganska mycket att fylla och dessutom om man inte har 
researcher på det sättet som en normal konstellation liksom så är det mycket tid... Men... Eva, 
ser jag där i fönstret, hon fyller ju två timmar ändå helt själv liksom. Nästan, eller hon tog 
samtal och... 
SH: Men hon gör det som jag vill att alla ska göra egentligen. Hon pratar och tar in samtal. Sen 
är det ju klart, gäst kan också vara bra, men då ska gästen ha en annan åsikt än vad 
programledaren har då blir det mer intressant än att de bara sitter och håller med varandra. Då 
blir det inget intressant att lyssna på.  
DL: Men om man tar ett program som Sportvärlden exempelvis så är ju inte det... Det vi har 
lyssnat på är inte superkoncentrerat på åsikter lika mycket som exempelvis Cissi och Aschberg 
och sådär, hur ser ni på det då? Vill ni ha den bredden också, att man är lite... Finns det här 
tugget också, mellan två programledare snarare än en som sitter och basunerar ut åsikter? 



 66 

SH: Ja, Sportvärlden finns det många åsikter om. Jag vill ju ha... Meningen var att vi skulle ju 
ha nyheter, prat och sport eftersom vi har mycket sport i huset med Viasat. Tanken var ju att vi 
skulle binda ihop oss med Viasat och det samarbetet sprack ju också. Men då ville jag ju ändå 
ha kvar sporten och göra det så att de som inte är intresserade av sport ska kunna lyssna och 
tycka att det är kul ändå. Det är meningen. Sen... jag hade möte med dem igår faktiskt angående 
just... Nu håller vi på att styra upp alla programledare mot att de måste... Det som vi har pratat 
om, de måste ta mer plats själva, prata mer, ha färre gäster, egentligen färre samtal också och 
att då alla programmen ska vara liknande så att... Jag pratade med dem igår om det hela och 
exempelvis att de ska ha olika åsikter. Om den ena säger att Sveriges fotbollslandslag skulle 
vinna, de är skitdåliga som torskar mot England så säger den andra lägg av, så där kan du inte 
hålla på... eller så att det blir en “clinch” mellan dem. Ibland, eller det har hänt, och en del mejl 
och samtal också om folk som lyssnat på dem som inte egentligen är intresserade av sport, och 
då vi uppfyllt vårt mål liksom. Sen är det meningen att det ska vara precis samma, fast det blir 
inte riktigt samma eftersom det är bara om sport.  
DL: Men om jag förstår dig rätt nu så blickar ni mer mot det här amerikaniserade en-
åsiktsstuket, hur ser ni då på, det är ju en sida av liksom polen, hur ser ni då på konkurrensen 
från public service? Försöker ni ta in någonting som de har gjort eller försöker ni positionera er 
som så att ni är så totalt olika från dem som möjligt? 
SH: Ja, det måste vi ju vara för att om vi är likadana som de, varför ska de lyssna på oss? Ska 
jag vara ärlig så lyssnar jag inte så mycket på P1 för jag vill inte bli påverkad utan vill göra 
våran grej.  
SR: Hur känner ni till exempel, nyheter är en stor grej av Radio 1, snabba nyheter, ni har ju tre 
timmar på morgonen där som bara... Och så gick Sveriges Radio och startade den här Alltid 
Nyheter, webbkanalen, som jag uppfattat är lite samma tänkande bakom... Ständig 
nyhetsuppdatering så.  
SH: Ja, det är lite roligt. De använder precis samma våra, likadana grej som våra, alltså 
upplägget och ja... Och de startade ju efter att vi hade startat så jag vet inte om det var någon 
reaktion på det vi gjorde. Sen kan jag inte säga att det är optimalt att köra nyhetssvep i tre 
timmar på morgonen, men meningen när vi startade var att de skulle komma in till oss, lyssna 
15 minuter och så visste de allting om vad som händer, sen går de till någon av våra 
musikstationer.  
SR: Det är ju... Jag tycker att det är lite intressant också att nästan varje radiokanal i Sverige 
lägger ju otroligt vikt vid just morgonshowen, liksom, det finns Morgonpasset, ni har Rix 
Morgonzoo, det är liksom flaggskepp nästan i alla kanaler, men här finns det ingen sån och 
tanken var bara att ni ville ha nyheter eller fanns det något mer bakom? 
SH: Ja, våran programdirektör var lite rädd att om vi drog igång en morgonshow här också att 
vi skulle ta för mycket från vårt eget. Tanken var att vi skulle bara leverera nyheter för att de 
skulle vara inne 15 minuter, det var lite grundtanken bara att... Vi kommer ju inte få så mycket 
lyssnare på morgonen utan de kom bara in och drar. Det kan hända att det ändras.  
SR: Vilken... På vilket sätt tycker ni att ni konkurrerar med till exempel Sveriges Radio? Eller 
vad känner ni för konkurrens från deras sida? 
SH: De har många fler lyssnare än vad vi har än så länge... På så sätt är det... Nej, det enda vi 
gör jämfört med P1 är att vi är pratradiostationer. Och vi försöker väl göra pratradion lite mer... 
Nu säger de, P1, att de drar lite yngre lyssnare, det gör de säkert, men tidigare har de varit lite 
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äldre så vi har försökt... Vi försöker skjuta in oss någonstans mellan P3 och P4, P1. För att nå 
den lite yngre skaran, då.  
DL: Men hur ser ni på era lyssnare? Har ni gjort någon slags uttänkt målgruppsbeskrivning på... 
Vad har ni för tankar där? Vilka vill ni nå? 
SH: Vi vill nå... Det är ungefär samma som i USA är det handlar om pratradio. I USA ligger 
man däremot lite högre i åldersmålgrupp mot vad vi vill skjuta in oss, mellan 30-39 vill vi 
skjuta in oss. I USA ligger de lite högre, men däremot, det vi har sett på de små siffrorna vi kan 
ta ut ur vårat lyssnarsiffrande, eftersom... det är mätningarna som vi har fått, vilket inte har 
varit en hel Radio 1-mätning än utan det sträcker sig till stationer som var innan också... Det är 
så långa mätningar. Så i januari får vi första mätningen som bara är Radio 1. Men det lilla man 
kunde ta ut där då var att då låg vi lite högt, då låg vi bland 40-44, men ser är det också... De är 
högutbildade, de har småbarn, de har bra jobb och det är ungefär samma kriterier på de som 
lyssnar på pratradio i USA. Så vi ligger lite... ja, åt det hållet. Sen är målet också att det ska bli 
50-50 man/kvinna, just nu ligger lite mer män än kvinnor. Kan bero på Aschberg, kan bero på 
annat. Alltså, 30-39, 50/50 i... 
DL: Gäller de siffrorna även för webblyssnandet då eller är det... 
SH: Förlåt? 
DL: Gäller de siffrorna då som ni har fått kolla på även på webblyssnandet?  
SH: Ja, jag kollade lite extra på webblyssnande eftersom den här stationen kan jag tänka mig är 
lite annorlunda än musikstationer. Vi fattar ju också att man vill lyssna programmen i 
efterhand, man kan ju inte bara sitta på jobbet och lyssna på ett program för det är svårt att 
koncentrera sig medans man kan ha musik bakom och jobba ändå. Så efterlyssning förstår vi är 
en stor del, därför lägger vi också upp allting på nätet direkt efter det har sänts, allt finns på 
Itunes också.  
DL: Får ni några siffror där, på nedladdning? 
SH: Itunes får man ju inga siffror från tyvärr. 
SR: Jaha, så ni vet egentligen inte vad... 
SH: Itunes vet vi inget om, men däremot kan vi se play-funktionen på vår hemsida och där ser 
man också i olika, det beror ju på vad som har hänt också. Vi fick ju radiopriset där i oktober, 
då ser man ju en markant ökning liksom. Har det varit någon speciell gäst eller har det hänt 
någonting i sändningen då kan man också se eller på stationen ser man också lite. 
DL: Märker ni skillnad också när det gäller debatter och sånt? 
SH: Mm! Men visst efterlyssningen går bra, den är lika stor som Rix FM och de är ändå ett 
nätverk. Men sen har ju inte de så mycket program att lägga upp ändå, men ändå. De har... Vad 
har de, de en miljon lyssnare om dagen, eller veckan... Så det är någonting vi jobbar mycket 
med, att få ut programmen och... Nu har vi ju inte haft det i våran applikation, men vi håller på 
att bygga en ny som ska komma snart som vi ska lite mer innehåll i, tänkte jag.  
DL: Spännande. Vad finns det för planer där då? Eller det kanske är hemlighetsstämplat? 
SH: Nej, den är inte så hemlig... Eller, jag vet inte så mycket, det är inte jag som utvecklar den, 
det är längre ned här i huset. Men exempelvis att du ska ha alla godast finns där också, då att 
kan lyssna på dem där. Du ska kunna bara trycka på en knapp så ringer du in till studion om du 
vill vara med i debatten. Du ska ha en väckarklocka så att du kan väckas upp... För många har 
inte väckarklocka utan det är telefonen som är väckarklocka så du kan ställa den så det första 
du hör är nyheter eller vad det nu är när du vaknar. Ja, det finns... Vi hade möte tidigare i 
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veckan också om... Och det märker man ju på Youtube, Facebook och allt att alla vi ju dela 
med sig av sina, vara medproducenter liksom, hur man nu kan utveckla det i stationen, att man 
tar med det i appen eller på annat sätt bjuda in lyssnarna att vara... Nu är ju de mycket med i 
programmen och ringer in och deltar på det sättet men om det finns några andra sätt. 
DL: Jag tänker även att det finns... Du sa att ni nådde lite äldre lyssnare, finns det några planer 
på att försöka hitta de yngre lyssnarna också? En utvecklad app är ju lite mer också kanske för 
de yngre eller hur resonerar ni där? 
SH: Mmm, ja, jag försöker... Eftersom vi ligger några år över det ska vi vara. Delvis så jobbar 
vi, Aschbergs producent jobbar med ämnen som, eller gäster som ska locka åt det hållet så det 
jobbar vi ganska hårt med. Cissi är ju rätt i den, kanske lite lågt då men, men i alla fall hamna i 
den målgruppen. Sen märker vi ju... Våran amerikanska konsult var lite rädd när han var här för 
att han... När han kollade runt lite så märker man ju att vi har ju haft bloggar ett tag nu där 
åsikter har kommit fram ganska tydligt. För han såg ju svenskarna som ganska tillbaka 
tillbakabundna, säger inte så mycket och så säger man något så säger man det till kompisen 
man säger det inte rakt ut sådär. Så han var väl lite rädd att väl vara lite för sena eftersom de här 
åsikterna har ju redan börjat bubbla på nätet och har funnits ett par år i bloggar och 
diskussionsform och sånt. Men det tror inte jag. Jag tror att vi kommer ganska rätt i tid, 
faktiskt. Om vi nu ska nå lite yngre, som vårat mål är, så är det ju de som verkligen vill 
diskutera åsikter och om man nu inte kan få göra det på SR så hoppas jag att de kommer hit. 
SR: Jo, nyhetsdelen... Fyra personer sa du? Två..? 
SH: Två morgon, två eftermiddag. 
SR: Så de är inte ute själva på fält och gör reportage eller... 
SH: Nej, tyvärr. Det de kan göra är telefon, korta telefoninslag. Vi hade några praktikanter som 
gjorde inslag innan vi startade, tyvärr var ju de tvungna att gå tillbaka till skolan. Nu har jag en 
praktikant som också hjälper till med lite inslag. Meningen är... Eller förhoppningen är att få in 
lite mer inslag och reportage för att få det mer levande med fler röster, men allt handlar om 
resurser. Tyvärr så är det så. 
SR: Men... För det går ut nyheter även utanför nyhetsblocken, de här tre timmars... För jag 
tycker höra... 
DL: Ja, de bryter för nyheter i vissa... 
SH: Vi kör nyheter varje hel och halvtimme. 
DL: Ja precis. Men då är det EN nyhetskvart som produceras på morgonen och en som... eller 
hur funkar det då, eller är det samma nyhetskvart hela dagen eller...? 
SH: Nej, nyhetskvartarna går mellan 6 och 9. Sen efter klockan 9 så är det korta 
nyhetsuppdateringar hel och halv som går fram till eftermiddagen, sen börjar den här 
femtonminuterssjoken igen. 
DL: Just det, då är det nya uppdateringar varje hel och halv? 
SH: Ja. 
DL: Ja, okej, ja! 
SR: Så hur mycket tid per timma går på nyheter när det inte är de här nyhetsblocken, tre timmar 
liksom? 
DL: Fem minuter, nej tio minuter. 
SR: I minuter alltså varje timma så är det hel och halv? 
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SH: Hel och halv! Och det är bara enminutersnyheter så det är två minuter. 
SR: Ja, okej. Så hur mycket reklam är det per timma? 
SH: Åtta minuter.  
SR: Just det. 
SH: Får du ihop det? Det är lite promos också så det är lite tid... 
SR: Ja, precis. 
DL: Det var tolv minuter förut, eller hur? 
SH: Tolv minuter får vi sända reklam men eftersom vi är en ny station och de inte har sålt in så 
mycket så börjar med åtta minuter. Vi har ju fyra breaks i timman vilket heller inte är så 
vanligt. I vanliga fall så har man två eller tre breaks för att få så stort flöde som möjligt. Men 
jag ville dela upp det med fyra pratdelar så att det blir... Vilket jag tycker är ganska bra och... 
Två minuters reklam går ganska fort och sen finns det undersökningar på att i pratradio så är 
man inte lika känslig för reklam för att man pratar hela tiden och i reklamen pratar man också, 
så där har man mer... Inte samma förmåga att zappa som man har när man lyssnar på musik då 
man vill höra musik så får man reklam, då byter man ju. Så det är en fördel vi har. 
DL: Det blir ju lite större flow i det också i och med att ni inte bryter för musik i och med att ni 
inte har de här... Ni... Visst, det kanske är korta hål men det är ändå ganska långa hål gentemot 
vad man är van att höra. Så det är ju bra... Jag tänkte lite att... Ni har ju väldigt starka profiler 
och sådär. Finns det något tänk som ni har kring varför ni har valt vissa profiler, hur ni vill att 
profilerna ska vara, sådär? 
SH: Ja, målet var ju att få så starka profiler som möjligt. 
DL: Men hur menar ni då med stark profil? Hur definierar ni en stark profil? 
SH: En stark profil har ju då varit, eftersom jag tagit bara in sådana, sådana som folk känner 
igen, antingen utseendemässigt eller röstmässigt. De är kända för att de säger vad de tycker. 
Unni Drougge, Aschberg, Fylking om man bara nämner dem så vet ni ju vad jag menar. Sen så 
har jag också istället för att göra som Sveriges Radio och kalla programmet för “Clownen 
luktar bensin” eller vad det nu kan vara, så kallar jag dem vad de heter, då får man ju en ännu 
starkare profilering. Aschberg, ja, han heter Aschberg när han kör. Vi kommer från och med 
nästa vecka gör en profilkampanj också i Metro. Vi gjorde ju en annan marknadsföring som ni 
kan se när ni går ut sen, det var bara en massa text, politiskt. Nu kör vi en ny kampanj där vi 
profilerar våra programledare med en svartvit bild, ett citat ifrån programmet med en stark åsikt 
och sen bara loggan och frekvensen. Så att du ska... Du känner igen personen, du blir 
intresserad av citatet, du lyssnar.  
SR: Radio 1... Är det fortfarande i någon form av tetsperiod eller hur ser framtiden ut, vad du 
nu kan säga om det liksom? 
SH: Nej, det verkar ju... Ja, jag har jobbat först fram till sommaren och sen fick jag att jag 
kunde fortsätta till hösten och nu ser det ut som att jag får en ny budget för nästa år, så ett år till 
hoppas jag på. 
DL: Vad är ambitionen? Vad är drömmålet? 
SH: Ambitionen med en radiostation är tyvärr att det tar väldigt lång tid att sätta en. Vilket 
ägarna kanske vill ha ett snabbt resultat, såklart, de vill tjäna pengar på det eftersom vi är en 
kommersiell station. Men en station tar i stort sett två år att sätta, så att om jag får ett år till då 
har jag hållit på i ett och ett halvt år nästan. Det var därför jag ville ta det där samtalet också för 
det betyder lite grann... Nej, så mitt mål är att först främst öka lyssnarantalet så att vi kan få 
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igång införsäljningen för att... Så länge vi inte har ett högt lyssnande så vill ju inga investera i 
att köpa reklam för de når ju en mindre mängd. Sen kan de tycka att Aschberg är skitbra och 
vill investera bara för att det är Aschberg som kör. Men oftast vill de ju nå så många som 
möjligt när de gör reklam, det är därför man gör... Så jag måste ju få upp lyssnarantalet och det 
tror jag kommer men det tar tid. Delvis för att vi ligger på 101.9, vi ligger utanför de andra 
kommersiella kanalerna. Vi ligger dock mittemellan P3 och Radio Stockholm vilket var 
guldläget då när de auktioneras ut frekvensen, då kunde man zappa där emellan. Sen så 
hamnade allt annat högre upp på bandet så nu zappar alla där uppe istället, över 103... Sen sitter 
jag på den dyraste frekvensen som auktionerats ut, 101.9 eftersom den ansågs vara så bra just 
då så kostar den fyra miljoner om året bara för att få sända. Så om jag fick de fyra miljonerna 
att göra annat för så skulle jag kunna göra mycket bättre radio också. Det är ju också ett 
exempel på varför vi gjorde Radio 1. För att vi ville visa politikerna, och alla andra som bara 
säger att vi bara kan göra skvalradio, reklamradion spelar bara musiken om och om igen, 
samma låtar, hit och dit. Så därför ville vi visa också att vi kan göra andra saker, politiskt. Vi 
var i Almedalen med Radio 1 och visade upp oss och fick väldigt mycket uppmärksamhet och 
försöka påverka politikerna att sänka våra koncessionsavgifter. Sen, du pratade om målet, målet 
är att... DAB-radion är på gång, där ska Radio 1 ut och nå över hela landet. Det var målet som 
hela MTG Radio har haft från början, att Radio 1 ska kunna höras överallt. För frekvenser på 
FM-bandet finns inte att få liksom, så DAB… Men DAB kommer ju ta tid, men målet är i alla 
fall att komma ut där. Ja...  
DL: Jag funderar på bara om det är ofint att fråga, men går ni runt på... Går ni runt nu som... 
Ekonomiskt? 
SH: Det vet jag faktiskt inte. Alltså, Radio 1 vet jag inte om vi går runt än, för vi har inte haft 
några... Budgeten gäller ju hela året ut, så vi får ju se efter året har gått liksom. Men jag 
försöker hålla mig till min budget så. Men hela radion, kommersiell radio har inte gått runt så 
länge. Vi har gått med förlust väldigt länge. Det var bara för några år sen som vi började gå 
runt. Så att det har inte varit någon vinstmaskin med kommersiell radio i Sverige direkt. Delvis 
för att vi betalar väldigt mycket pengar till just staten, annars hade det gått bättre. 
 
 
 

 


