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Problemområde: Trots att radio är ett av de medier som vi ägnar mest tid åt idag finns 

det relativt lite forskning inom området. Det finns alltså utrymme att 
lyfta fram ett antal viktiga aspekter och problem inom detta ämne. 
Jag vill belysa hur ekonomiska tankesätt påverkar radions innehåll. 

 
Syfte:  Syftet är att är att kartlägga och förstå hur den svenska 

radiomarknaden präglad av kommersiell radio förhåller sig gentemot 
public service samt att problematisera detta förhållande gällande 
innehållet i radion.  

Metod:   Uppsatsens empiriska undersökning har genomförts genom 3 
kvalitativa intervjuer av intressenter på radiomarknaden. Därtill har 
statistik över radiomarknaden studerats. 9 kommersiella radiokanaler 
har observerats samt Sveriges Radios radiokanaler. Analysen av det 
empiriska materialet har utgått från kommunikationsteorier och 
Bourdieus fältteorier. 

  
Slutsats:   De kommersiella aktörernas bakomliggande förklaring till varför 

kulturutbudet inte är varierande eller av hög standard är för att de vill 
tjäna så mycket pengar som möjligt. De höga avgifterna på 
tillstånden har lett till att de är beroende av annonsintäkter vilket 
innebär att innehållet och målgrupper anpassas efter det. Statens 
politiska regleringar har påverkat hur dagens radiofält ser ut idag och 
tvingar de kommersiella aktörerna agera på ett visst sätt. De 
kommersiella aktörerna och Sveriges Radios aktörer närmar sig 
varandra.  
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1.	  Inledning	  
Detta kapitel är upplagt för en första introduktion till vad uppsatsen kommer att handla om. 

Här presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar samt ges bakgrundsfakta om 

radiomarknaden plus en förklaring till uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Inledning	  
Enligt TNS Sifos andra radioundersökning år 2011 lyssnar 71,5% av Sveriges befolkning (9-79 

år) på radio minst fem minuter varje dag. Den genomsnittliga lyssnartiden av dem som lyssnar 

ligger på 3 timmar och 7 min varje dag (Sifo Radioundersökning, 2011). Många medier kräver 

att man är helt fokuserad, men att lyssna på radio görs dock ofta medan man gör något annat. 

Mycket av radiolyssnandet sker vid frukostbordet, i bilen på väg till jobbet eller i bakgrunden 

till en storstädning. Lyssnar man på någon av de kommersiella kanalerna är det inte ovanligt att 

ett fåtal låtar återkommer flera gånger om dagen. Men man kan fråga sig varför det spelas så 

mycket Rihanna och Beyoncé som det görs idag. Hur kommer det sig att ett fåtal stora artister 

dominerar den kommersiella radions agenda? Kan det vara för att syftet med kommersiell radio 

främst är att få så många lyssnare som möjligt, så att annonsörerna vill annonsera i mediet? Det 

sker en ständig utveckling inom radio, dels framkomsten av nya stationer med nya format och 

dels ny teknisk utveckling med nya sändningsmöjligheter vilket gör radio som medium och 

som en aktör på mediemarknaden aktuell att undersöka.  

1.2	  Bakgrund	  
Den 1 april 1993 blev det tillåtet att sända kommersiell radio i Sverige, förutsatt att man fick 

tillstånd av Radio- och TV-verket. Innan dess var det enbart Sveriges Radio (SR) som fick 

sända radio i Sverige. Förutsättningarna för att sända kommersiell radio var att minst en 

tredjedel av sändningstiden varje dygn skulle vara program som var särskilt utformade som 

lokalt material för den egna verksamheten. Tillstånden auktionerades ut och det högsta budet, 

alltså den kanal som fick tillståndet, var tvungen att betala en så kallad koncessionsavgift, varje 

år. Följden av höga koncessionsavgifter, det obligatoriska kravet på ett visst utformat 

sändningsinnehåll samt en svagare annonsmarknad ledde till att det blev nästintill ekonomiskt 

omöjligt att få radiokanalerna att gå runt. Konsekvensen blev då att flera kanaler knöt sig 

samman till nätverk vilket ledde till att få aktörer styrde marknaden med motsvarande utbud. 

Detta ansågs som ett problem för att skapa mångfald i den kommersiella radion och man 

instiftade en ny radio- och TV-lag 2001 som skulle sänka koncessionsavgiften till 40 000 kr per 



	   2	  

år (SOU, 2008). År 2009 låg koncessionsavgifterna mellan 64 900 kr och 3 964 000 där 

avgifterna i storstadsregionerna var som högst (Vries, 2010). Hade man ett så kallat gammalt 

tillstånd fick man möjlighet att återlämna det och ansöka om ett nytt (med den nya avgiften). 

Med det nya tillståndet ställdes dock nya krav på sändningsinnehåll, som inte gällde om man 

valde att ha kvar sitt gamla, vilket ledde till att enbart en aktör valde att lämna tillbaka sitt 

gamla tillstånd och ansöka om ett nytt.  Radio- och TV-lagens försök att bryta upp de stora 

nätverken av radiokanaler ledde egentligen inte till någon förändring och idag är i princip alla 

radiokanaler med tillstånd en del av svenskägda MTG Radio AB eller det tyskägda SBS Radio 

(SOU, 2008). Sveriges Radio å andra sidan har inte ingått i dessa nätverk i och med att de är en 

del av public service. Problem och möjligheter som avskaffandet av monopolet har medfört 

gällande innehåll och ägarstruktur kommer vidare diskuteras mot denna bakgrund.  

1.3	  Problemområde	  
Även om detta inte är en ekonomisk uppsats finns det många ekonomiska värderingar som 

påverkar dagens medielandskap. Jag vill belysa hur dessa ekonomiska tankesätt påverkar 

radions innehåll. Mediet har gått från att vara public service-radio ”i allmänhetens tjänst” till att 

även inkludera mer kommersiella aktörer i strävan efter vinst och marknadsandelar. Detta 

paradigmskifte, som delvis även public service har varit tvungna att anpassa sig till, har ställt 

nya krav på ägande och innehåll. Dessutom har den tekniska utvecklingen medfört nya 

premisser för radiosändningar, producenter och konsumenter. Radions framtid är oviss och 

Picard & Ots (2008) tror att den svenska kommersiella radion i större utsträckning kommer 

vara en del av de stora nationella och internationella mediekonglomerat. De menar att om inga 

förändringar görs i mediepolitiken kommer dessa stora företag att fortsätta minska sina 

produktionskostnader och producera ett lättillgängligt innehåll som fångar allt fler lyssnare 

vilket gör annonsörerna nöjda (Picard & Ots, 2008).  Trots att radio är ett av de medier som vi 

ägnar mest tid åt idag finns det relativt lite forskning inom området. Det finns alltså utrymme 

att lyfta fram ett antal viktiga aspekter och problem inom detta ämne. Den svenska 

radiomarknaden kommer därmed att presenteras och problematiseras i denna uppsats.  

1.4	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och förstå hur den svenska radiomarknaden präglad 

av kommersiell radio förhåller sig gentemot public service samt att problematisera detta 

förhållande gällande innehållet i radion.  
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Även om uppsatsen inte primärt skall handla om public service, kommer jag ändå skissera 

vilken position public service radio har och hur kommersiell radio kan positionera sig till dem, 

eftersom public service utgör en stor del av radiolyssnandet i Sverige.  

Följande frågeställning ligger som grund för uppsatsen för att försöka få svar på hur de 

kommersiella aktörerna resonerar och hur de agerar för att stärka sina positioner på marknaden: 

Hur påverkas de svenska radioproducenterna och deras produktioner av att de verkar 

under kommersiella villkor?  

Jag ämnar undersöka huruvida man använder radioprogram som resurs på radiofältet och vilka 

aktörernas drivkrafter till detta är. Public service är delvis med i striden om att få 

marknadsandelar och kommer därmed inkluderas i uppsatsen för bredare resonemang och 

analys. Därav kommer även dessa två underfrågeställningar komplettera 

huvudfrågeställningen: 

Hur förhåller sig de kommersiella aktörerna till public service? 

Hur agerar de kommersiella aktörerna på radiofältet? 

1.5	  Avgränsningar	  
En avgränsning har gjorts till enbart svensk radio. Denna avgränsning har främst gjorts på 

grund av att radio världen över har olika system för sändning när det gäller kommersiell radio 

och public service. Sverige är ett av de länder där public service fortfarande har stor publik och 

stor marknad. Antalet centrala aktörer som kontaktats för intervjuer har varit begränsat delvis 

beroende på att nyckelpersoner på en viss radiokanal visat sig ha samma roll på en annan 

radiokanal. Den svenska radiomarknaden är uppdelad i public service, kommersiell radio och 

närradio. Då närradio har så få lyssnare kommer den inte att inkluderas i denna uppsats. 

Uppsatsen kommer att ta upp aspekter från ett ekonomiskt perspektiv, men då utifrån 

Bourdieus teorier om aktörerna på ett fält. 
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2.	  Teori	  
Denna del syftar till att ses som en referensram vid analysen av det insamlade empiriska 

materialet.  

2.1	  Mediernas	  roll	  i	  samhället	  	  
Under radions framväxt (och mediamarknaden generellt sätt) har man kunnat urskilja olika 

ideologier i hur medierna förhåller sig gentemot samhället. Engblom & Wormbs (2007) 

beskriver vilka förändringar som har skett på mediamarknaden sedan 1980-talet och vad det 

fått för konsekvenser dels för medieföretagen och dels för publiken i boken Radio och TV efter 

monopolet: en kamp om politik, pengar, publik och teknik. I boken förklarar de även vad som 

kännetecknar dessa olika ideologier. De mest omtalade ideologierna är den frihetliga ideologin 

som främst har anammats av USA och den sociala ansvarsideologin som har präglat Europas 

syn på medierna. I den frihetliga ideologin vill man frånta all statlig och politisk makt över 

massmedia jämfört med den sociala ansvarsideologin som står för att någon måste ta på sig 

ansvar och ställa krav på medierna (Engblom & Wormbs, 2007). Genom att inkludera de 

ideologiska tankesätten i uppsatsen bidrar det till att belysa hur radiomarknaden organiseras 

och fungerar (och kanske var tänkt att fungera). 

Professorn i journalistik, medier och kommunikation Håkan Hvitfelt (2008) diskuterar 

mediernas makt och menar att man inte riskerar att förlora något om man inte har ett ansvar för 

medierna. Mediekonglomeratens stora makt över marknaden och medieinnehållet har lett till att 

den enskilda journalistens makt minskar. Det är bara de väletablerade medieföretagen som har 

förutsättningar att nå ut till den stora publiken. Med denna makt har de stora företagen även 

stor chans att ta över den yttersta makten över tanken hos publiken (Hvitfelt, 2008). Med ett 

ökat marknadsekonomiskt inflytande i radiomarknaden blir radio inte heller lika beroende av 

politiska beslut fastän det fortfarande finns mediepolitik som påverkar förutsättningar för både 

public service och kommersiell radio (Engblom & Wormbs, 2007).  

I en demokrati behövs fri och oberoende samhällsinformation för viktiga händelser och 

förhållanden. Idén om att medierna ska fungera som en offentlig arena där många olika röster 

kan komma till tals hamnar lätt i konflikt med trenden att fler och fler medieföretag går ihop 

och bildar konglomerat (Hvitfelt, 2008). 
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2.2	  Radiomarknadens	  villkor	  
Radiomarknaden är sedan 20 år tillbaka delvis en kommersiell marknad men villkoren har 

förändrats sedan monopolet avskaffades. Numera styrs den kommersiella radiomarknaden av 

ekonomiska villkor där radioproducenterna strävar efter marknadsandelar. Man strävar efter att 

producera ett innehåll som lockar så många som möjligt, vilket leder till att man är lyhörd för 

publikens och annonsörernas önskemål. Enligt Picard & Ots (2008) finns det tre olika politiska 

perspektiv som skapar motstridiga krafter i medieutvecklingen: 

1) Konkurrenslagstiftning används för att bevara konkurrens och förhindra 

missgynnande av konkurrerande företag och konsumenter. 

2) Politiken syftar till att främja utvecklingen av medieteknik och medieföretag och för 

att hjälpa inhemska företag växa och öka sin konkurrenskraft. 

3) Man vill stödja och bevara kultur, subkulturer, andraspråk och innehållslig 

mångfald.  
(Picard & Ots, 2008, s.71-72) 

I Sverige, menar Picard & Ots (2008), har man satsat mer på att främja den tekniska 

utvecklingen, exempelvis digitalradio, vilket egentligen endast gynnar för de stora 

medieföretagen eftersom det uppmuntrar tillväxt så att svenska företag blir ännu starkare och 

kan konkurrera med internationella företag. Detta har lett till att de andra politiska perspektiven 

hamnat i skymundan. Konkurrenslagstiftningen är svårt att komma ifrån, men strävan efter 

innehållsrik mångfald å andra sidan blir mer svårdefinierad och kan riskera att bli negativt 

påverkad (Picard & Ots, 2008).  

Samtidigt som det kan finnas intresse att stötta nationella företag finns det även intresse att 

motverka ett fåtal stora företags dominans. Detta har blivit en kontroversiell politisk fråga. 

Regler som skulle motverka skadliga ägarkoncentrationer genom att förbjuda ägande i olika 

medier är inte i enlighet med varken vår yttrandefrihetsgrundlag eller tryckfrihetsförordningen 

(Hadenius, 1998).  

I radio är musiken väsentlig eftersom det är en stor anledning till varför man lyssnar på radio. 

Att få ens låt spelad på radio är även väldigt viktigt för artisten för att få publicitet. De 

kommersiella radiokanalerna bygger på formatradio, det vill säga man bestämmer sig för en 

viss typ av genre (eller flera) som hela tiden präglar innehållet. Förr bestämde DJ:s spellistor 

och låtar. Ett sådant urval av musik lever fortfarande kvar, men nu handlar det mer om 

programdirektörer som väljer programformat så att publiken vet vad de ska förvänta sig för typ 

av musik oavsett låtval (Perebinossoff m.fl., 2005). Dessa format har olika namn och ser 
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likadana ut internationellt och beskriver olika typer av musikstilar (se bilaga 1, tabell 1). Man 

utformar format för att attrahera en viss typ av publik genom att ge sin station en utmärkande 

originalitet som annonsörerna ser önskvärda (Dominick, 2011). Enligt Hadenius m. fl. (2008) 

är det musikprofilen som avgör lyssnarnas val av kanal. Musiken är viktig i det avseendet att 

den kan bidra till en identitetsbyggnad hos konsumenten och ge uttryck för en viss typ av 

livsstil. 

2.2.1	  Ägarstruktur	   

Numera är det svårt att tala om enskilda medier eftersom företag ofta äger flera. I de stora 

företagen finns det även komplexa sammansättningar som präglar strukturen av bolaget. I 

dagens medievärld är konvergens ett vanligt återkommande begrepp. Henry Jenkins (2008) 

beskriver konvergens, i ett mediesammanhang, som flödet mellan olika medieplattformar vilket 

ökar rörligheten av medieprodukterna för både medieföretagen och publiken. Den teknologiska 

process som underlättar och möjliggör för denna övergång äger rum genom att sammanfoga 

flera olika funktioner i ett och samma tekniska redskap, men man bör även lyfta fram att 

kulturella, sociala, teknologiska och industriella förändringar även påverkar denna övergång 

(Jenkins, 2008).  

Dominick (2011) skiljer mellan olika typer av konvergens: 

§ Corporate convergence – Ett och samma företag producerar och levererar all möjlig 

tänkbar service. Exempelvis ett företag som både har radio, tv och tidning.  

§ Operational convergence – Ett företag kombinerar separata medieinstitutioners 

verksamheter/produkter i en enda insats. Exempelvis då en radiokanal läser upp nyheter 

från en tidning som har samma ägare.  

§ Device convergence – Man kombinerar olika funktioner i en teknisk pryl. Exempelvis 

då en telefon går att både ringa, fotografera och surfa på.  

 
Med synergi menas att man äger och kontrollerar olika plattformar och drar nytta av de 

ekonomiska fördelar det för med sig (Jenkins, 2008). De stora mediekonglomeraten utnyttjar 

synergieffekter till fullo. Debattören Boëthius (2001) exemplifierar detta genom att beskriva 

hur det kan gå till när en ny film lanseras. Det handlar då inte bara om att en film ska visas på 

en biograf utan också om att företagets olika medieformer skall utnyttjas för att ge större vinst. 

Exempel: Filmmusiken ges ut på CD-skiva från företagets musikförlag, böcker om filmen ges 

ut från bokförlag, filmen recenseras av radio- och tv-kanaler ägda av företaget osv. Det slutar 
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med att filmen får så stor uppståndelse att public service inte kan blunda för lanseringen och 

bidrar till gratispublicitet genom att uppmärksamma det i sina medier. Radio är en del av detta 

komplicerade men ändå lättillgängliga sätt för mediekonglomeraten att nå ut med en produkt i 

så många medier som möjligt. De stora företagens metoder att nå ut till sina konsumenter kan 

tänkas vara en följd av företagens annorlunda ägarstruktur jämfört med public service.   

I teorin borde teknologin, lika mycket som stora företag har förmånen att samordna sina 

verksamheter med olika slags medier, möjliggjort för små företag att utmana de stora 

mediekoncernerna utan stora produktionsapparater (Hadenius m.fl., 2008). Den nya teknologin 

borde därmed medföra att fler aktörer kan komma in på marknaden. Men i verkligheten finns 

det för många inträdesgränser i form av lagar och regler vilket leder till att de stora företagen 

fortfarande har stor makt på marknaden (Hvitfelt, 2008).  

2.3	  Ekonomins	  betydelse	  för	  innehållet	  
Enligt medieekonomen Doyle (2002) är många av de beslut som fattas inom 

mediaorganisationer mycket påverkade av ekonomiska och finansiella begränsningar. Vare sig 

det handlar om public service, icke-kommersiella medier eller kommersiella medier har de 

gemensamt att de är ekonomiska enheter där ekonomiska perspektiv präglar deras företagsidé 

och innehållet i mediet (Picard & Ots, 2008).  Därför att det är viktigt att förstå, studera och 

inkludera det ekonomiska perspektivet av media.  

Sveriges Radio får ekonomiska medel att sända radio från avgifter medan kommersiell radio 

finansierar sin verksamhet genom annonsintäkter. De ekonomiska begränsningarna har lett till 

att programinnehållet i kommersiell radio har blivit tunt och därmed svårt att locka annonsörer 

med argument som handlar om innehåll. De olika inkomstkällorna är anledningen varför det 

inte har varit någon stor ekonomisk konkurrens mellan public service-radio och kommersiell 

radio, frånsett sponsring (Engblom & Wormbs, 2007).  

Picard och Ots (2008) presenterar de tre typer av krafter som medier styrs av som påverkar de 

ekonomiska förutsättningarna för deras verksamhet: 

1) konsumenters och annonsörers efterfrågan på innehåll och reklamutrymme 

2) marknadens konkurrenssituation, kostnadsstrukturer och inträdesbarriärer 

3) inhemska och internationella reglerade krafter som påverkar teknik, organisation 

och uppträdande 

(Picard och Ots, 2008, s. 57) 
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Generellt sätt, när företag expanderar erhåller de fördelen att antingen öka sin effektivitet eller 

öka sitt marknadsinflytande (Doyle, 2002). Vare sig vilket av följderna som uppstår kan man ur 

ett ekonomiskt perspektiv se en expansion av ett företag som större chans till vinst om man 

antar att ökad effektivitet minskar kostnader och att ökat marknadsinflytande ökar intäkterna. 

Stora företag kan sprida ut sina produktionskostnader vilket ger dem mer förmånliga 

ekonomiska fördelar (Doyle, 2002). Lägger man till att mediekonglomeraten genom sina 

distributionskanaler ständigt ökar sitt verksamhetsflöde som bidrar med större vinster, större 

marknadsandel och säkrare kontakt med konsumenterna, synliggörs fördelen med att vara ett 

stort företag. Ser man till innehållet kan detta däremot få ett problematiskt utfall eftersom det 

då endast är ett fåtal multinationella företag som har övertag och kontroll av nöjesindustrin. 

Samtidigt uppmuntras och utvecklas ny teknik som sänker produktions- och 

distributionskostnader och som i tur gör det möjligt för konsumenterna att mer lättillgängligt 

och självständigt få tillgång till medietexter via andra mediekanaler (Jenkins, 2008). 

Alla företag som är delaktiga i en marknadsekonomi måste skapa en produkt/tjänst som är 

tilltalande för någon att konsumera till ett skäligt pris, för att överleva. Kommersiella 

medieföretag spelar på samma arena och måste producera sitt innehåll till sin publik utifrån 

samma premisser (Picard & Ots, 2008). Med andra ord, det är alltså publiken eller 

konsumenternas val av medieval som styr den ekonomiska verksamheten i medieföretagen. 

Eftersom alla medieföretag, i någon form, strävar efter vinst söker man efter så många 

användare som möjligt och måste då anpassa sig efter de förutsättningarna, dvs. de 

kommersiella radiokanalerna spelar mer populärmusik och har mindre pratradioprogram, då det 

är ett mer lättsmält och lättsålt innehåll (Picard & Ots, 2008). 

För att överleva radions svåra ekonomiska situation har de stora nätverken skapat indirekta 

intäkter genom att utnyttja de synergieffekter som kan skapas eftersom de stora företagen inte 

enbart sysslar med radio. Genom radio kan man marknadsföra sina andra medieprodukter, 

såsom tidning och tv, utan att behöva betala för det (Engblom & Wormbs, 2007). De har med 

andra ord kompenserat de direkta förlusterna med indirekta vinster som gynnar koncernen som 

helhet. Doyle (2002) menar att mediemarknaden idag kan beskrivas som ett oligopol där 

marknadens struktur är uppbyggt som konkurrenskraftig trots att det endast finns ett fåtal 

säljare till en likartad produkt, men att denna konkurrens blir begränsad.  
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2.4	  Bourdieus	  fältteori	  
Bourdieus fältteorier lämpar sig att använda för att förstå Sveriges radiomarknad eftersom 

mycket av den debatt som handlar om relationen mellan kommersiell radio och SR kan förstås 

utifrån termerna kulturellt och ekonomiskt kapital. Det handlar om maktförhållandet mellan de 

olika polerna och striderna om det gemensamma, dvs. radio. Det handlar inte bara om var de 

olika kanalerna vill vara utan vilka de bakomliggande faktorerna till vilken deras position är 

och huruvida aktörerna hoppar mellan olika positioner. 

Ett fält är ett socialt system vilket innehåller relationer mellan aktörer och institutioner som 

strider om gemensamma utgångspunkter och övertygelse (Bourdieu, 1998). Ett fält förutsätter 

ett visst symboliskt kapital vilket leder till att alla strider mellan aktörer inte behöver äga rum 

på ett fält. Värdet på ett fälts symboliska kapital handlar om hushållning av resurser i den 

meningen, man kan bedriva handel med de tillgångarna, även om det handlar om 

föreställningar, värderingar, anseende, inflytande osv. För att vara delaktig i ett fält krävs att 

man kan tolka detta symboliska kapital och förstå att det är grunden för den maktutövning som 

sker inom fältet (Broady, 1987). Kan man inte behålla sitt symboliska kapital riskerar man att 

förlora sin position på fältet (Bourdieu, 1998). Det krävs också att man har tillräcklig kunskap 

inom fältet och grundläggande kompetens för att kunna tolka och förstå det symboliska 

materialet (Broady, 1987). Bourdieu talar om kulturellt och ekonomiskt kapital som två 

kapitalformer på fältet.  

Det kulturella kapitalet bygger på människors trosföreställningar och förutsätter att det finns en 

marknad där det kulturella kapitalet kan bli tilldelat ett värde. Kulturellt kapital förutsätter 

kunskaper och färdigheter som erkänns som värdefulla av andra aktörer på fältet. Inom det 

journalistiska fältet kan det vara journalistiska färdigheter, eller förmågan att göra radio som 

erkänns som bra radio av andra aktörer på fältet. Med det ekonomiska kapitalet menas pengar, 

eller ekonomiska tillgångar som kan omvandlas till pengar. Precis som det kulturella kapitalet 

är det ekonomiska kapitalet knutet till makt, det vill säga skapa positioner på fältet och makt att 

definiera vad och vem som ska belönas och erkännas (Benson & Neveu, 2005). På det 

massmediala fältet kan det exempelvis handla om makten att belöna en aktör med ett 

journalistiskt pris eller makten att tillsätta nya radiomedarbetare.  

För att visa var olika aktörer och tillgångar befinner (och även förflyttar) sig på fältet visar 

Bourdieu upp ett schema för detta där den vertikala axeln visar den totala mängden kapital och 

den horisontella axeln förhållandet mellan det kulturella och ekonomiska kapitalet.  
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Den horisontella axeln visar motsättningen mellan den heteronoma polen och den autonoma 

polen inom fältet. Den heteronoma polen, längst till höger, representerar krafter utanför fältet 

och kräver inga vidare förkunskaper för att förstå det kulturella utbudet. Den autonoma polen å 

andra sidan, längst till vänster, representerar det specifika kulturella kapitalet som är unikt för 

fältet och kräver stor kunskap och erfarenhet för förståelse och produceras främst av aktörer 

som själva befinner sig fältet (Benson & Neveu, 2005). Inkluderar man det ekonomiska 

kapitalets funktioner i detta schema kan man förklara den högra sidan som den kommersiella 

polen som kännetecknas av massproduktion och den vänstra sidan som den intellektuella polen 

som söker erkännande för produktionen inom fältet (Broady, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

Genom fältanalys söker man som tidigare nämnt se vem som strider om vad på fältet och var de 

olika aktörerna befinner sig. Man önskar synliggöra de bestämda egenskaper och värden som är 

knutna till bestämda positioner på fälten. Samtidigt är det viktigt som forskare att veta var man 

står i förhållande till dessa fält eftersom varje individ själv är den del i den sociala värld, som 

man försöker förstå (Broady, 1987). För att definiera sin position på fältet måste man också 

definiera vad ”bra” radio innebär, dels internt mellan aktörerna och dels för lyssnarna och det är 

den gemensamma definitionen som blir utgångspunkten för positioneringen.  
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EK	  =	  Ekonomiskt	  Kapital	  

KK	  =	  Kulturellt	  Kapital	  	  
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2.5 Kommunikationsteori	  	  
Ett sätt att få större förståelse hur radiomarknadens kommunikation ser ut är att utgå från 

perspektiven i Fiskes bok kommunikationsteorier: en introduktion (1997), där han bland annat 

skiljer mellan breda och smala koder. Koder innebär de system där tecken organiseras och som 

fungerar och styrs av socialt accepterade regler. En bred kod är riktad till en stor publik, en 

masspublik som inte kräver vidare kunskap för att tolka koden. De breda koderna är 

lättillgängliga och enkla. Vad gäller de breda koderna kännetecknas de av att innehållet är av 

allmänt intresse för publiken. Meddelandets form är ofta konstruerat så att publiken har tidigare 

erfarenheter om formen, från början till slut. Meddelanden som utformas enligt de smala 

koderna å andra sidan riktar sig till en särskild publik med gemensamma erfarenheter av 

intellektualitet och/eller utbildning. Till skillnad från de breda kodernas kommunikation som 

syftar till att bekräfta för publiken, syftar de smala koderna till att kommunikationen förändrar 

och/eller berikar publiken. De smala koderna understryker de skillnader som finns mellan 

kodens användare och ”de andra” medan de breda koderna framhåller de likheter som finns 

inom majoriteten (Fiske, 1997). Förståelsen av skillnaden mellan de breda och smala koderna 

kan användas i denna uppsats för att diskutera hur produktionen av radio kan skilja sig åt i 

radiobranschen och framförallt hur detta kan tillämpas i Bourdieus fältteorier.  

3.	  Metod	  
 

Denna del syftar till att presentera vilka metoder som denna uppsats bygger på. Här redogörs 

hur undersökningen har gått till från datainsamling till analysmetod.  
 

3.1	  Undersökningsmetod	  
Då denna undersökning dels strävar efter att kartlägga den svenska radiomarknaden, dels att 

förstå och tolka de konsekvenser det svenska systemet för med sig lämpar det sig att både göra 

kvalitativa och kvantitativa analyser. Detta på grund av att analys av kvalitativt empiriskt 

material belyser problem genom tolkning och förståelse samt att kvantitativt empiriskt material 

mer är inriktat på frågor som berör var och hur mycket (Patel & Davidson, 2003).  

Denna uppsats kommer att anta ett socialkonstruktionistiskt synsätt.  Med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår man från individens subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av verkligheten. Det finns ingen objektiv social verklighet. Genom kommunikation 

och interaktion med andra människor konstruerar man sin subjektiva sociala verklighet (Heide, 
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2000). Detta synsätt lämpar sig i min uppsats då jag söker förstå aktörernas egna subjektiva 

erfarenheter och upplevelser av hur radiomarknaden ser ut och hur de tolkar sin verklighet.  

För att kunna besvara frågeställningarna ur aktörernas synvinkel har jag kontaktat ett antal 

nyckelpersoner inom den svenska radiomarknaden för intervju, dels på SR och dels på de 

kommersiella radiokanalerna som ägs av MTG och SBS. Dessutom har jag kommit i kontakt 

med en konsult som arbetar med att utveckla kommersiell radio. En huvudanledning till varför 

jag valt att göra kvalitativa intervjuer med tillgång till aktörernas sätt att belysa det utvalda 

ämnet, är för att det sammanfaller med syftet i uppsatsen. Då kontoren för dessa företag ligger i 

Stockholm (och jag studerar vid Lunds Universitet) har jag varit tvungen att planera intervjuer 

på distans och därmed har det resulterat i både telefonintervju och svar på frågor via e-mail. För 

att få en ökad kännedom om aktörerna samt för att komplettera de få intervjuer som gjorts har 

jag också sökt skrivet material såsom befintlig statistik. Jag har även tolkat och granskat 

hemsidor och andra dokument såsom årsredovisningar och lagförslag. Detta har känts 

nödvändigt för att inte fastna i den teoretiska ramen och förbise andra viktiga faktorer utanför 

tidigare forskning för en djupare analys. De radiokanaler som kommer att medräknas i 

uppsatsen är de nio största kommersiella musikradiokanalerna i Sverige vilket det är: Mix 

Megapol, The Voice, 106,7 Rockklassiker, Vinyl 107, Radio 107,5, RIX FM, Lugna Favoriter, 

NRJ och Bandit Rock (Sifo Radioundersökning, 2011). Förutom dessa kommer även Sveriges 

Radios fyra stora radiokanaler räknas med vilket är: P1, P2, P3 och P4. För att komma in i 

själva tänket och jargongen som svensk radio präglas av har även radiolyssnandet funnits med i 

min arbetsgång. Detta är egentligen inte för att bidra till svar på min frågeställning, utan mer 

för att kunna förbereda mig inför intervjuer. Vidare har det empiriska materialet analyserats och 

därefter har jag kunnat komma fram till min slutsats.   

 

3.1.1	  Intervjuer	  och	  statistik	  

Kvalitativa intervjuer gör det möjligt att se strukturen av komplexa föreställningar och attityder 

(Jarlbro, 2000a). De intervjuer som har gjorts har möjliggjort att problematisera detta ämne 

utifrån valda teorier. Tre intervjuer har genomförts under denna arbetsgång varav två har varit 

via telefon och en via frågor och svar genom e-mail. De två telefonintervjuerna har varit med 

musikansvarig på SR och en radiokonsult på Radio Intelligence som arbetar för den 

kommersiella radion. Den skriftliga intervjun var med en musikchef från SBS Radio. Fördelen 

med att ha impersonell kontakt med respondenter är att det inte blir lika ledande och att man 
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inte påverkas av den personliga relationen som kan uppstå. Nackdelen å andra sidan är att man 

kan gå miste om exempelvis förstärkande gester och ansiktsuttryck och vid e-mail har man inte 

samma möjlighet att ställa följdfrågor (Patel & Davidson, 2003). Svaren kan tendera att bli mer 

kortfattade och inte lika förklarande eller spontana. Samtidigt har det varit ett begränsat antal 

personer som varit intressanta att intervjua och därför har jag varit tvungen att anpassa mig 

efter de omständigheter som gjort det omöjligt för en personlig intervju. Vid intervjuerna har 

därför ett ändamålsenligt urval skett. Urvalet bör vara strategiskt utvalt efter teoretiska 

överväganden vid kvalitativa intervjuer (Jarlbro, 2000a). När jag kontaktade samtliga 9 

radiokanaler hade många av de som var ägda av samma företag samma producent så när jag 

kontaktade en viss radiokanals producent resulterade det i att det var samma producent som en 

annan kanals. Av den anledningen har det varit svårt att få fler intervjuer. 

De muntliga intervjuer som gjorts har varit semistrukturerade telefonintervjuer. 

Telefonintervjuer fungerar som bäst då det handlar om sakfrågor och när det är under 

tidspressade förhållanden. Nackdelen är främst att de riskerar att bli formella (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011).  Genom semistrukturerade intervjuer har man stor flexibilitet och 

man kan tala utifrån olika teman men ändå följa en struktur (Østbye m.fl., 2008). De 

telefonintervjuer som gjorts har varit mellan 45-60 minuter långa och har utgått från en 

intervjuguide som intervjupersonerna har fått skickade via mail innan telefonintervjun. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt.  

Den statistik som har studerats har fokuserat på hur stor andel olika kanaler har av marknaden 

samt hur stor räckvidd radio har och hur dess utveckling har sett ut. Därefter har även mer 

specifika data studerats för att söka efter om det finns något som avviker eller är 

uppmärksammande i förhållande till tidigare års statistik. Vad gäller det statistiska urvalet har 

jag tittat på Nordicom-Sveriges (2010) Mediebarometer 2009 och publikation MedieSverige 

2010, samt TNS Sifos andra radiomätningsrapport 2011.  

3.2	  Analysmetod	  
Vid analys av det empiriska material som samlats in kommer Bourdieus fältteorier användas 

som analysmetod. En anledning varför just Bourdieus teorier har blivit så attraktiva är hans sätt 

att kombinera kvalitativt och kvantitativt material (Broady, 1987). Därmed anser jag att det är 

lämpligt att implementera Bourdieus fältteorier i denna uppsats eftersom den bygger på både 

kvalitativa och kvantitativa analyser. Dessa teorier om olika fält är användbara i denna uppsats 

då de bryter ner och belyser de strider som finns i fältet. Då uppsatsen ämnar kartlägga och 
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förstå varför den svenska radiomarknaden ser ut som den gör idag är fältanalys en lämplig 

ansats.  

I analysen är aktörernas synvinkel speciellt uppmärksammad. Några andra begrepp som är 

relevanta är aktör, fält, kulturellt och ekonomiskt kapital samt makt.  

3.3	  Metodkritik	  
De intervjuer jag har gjort i mitt empiriska arbete kan tänkas vara lite tunt, och av den 

anledningen har jag kombinerat intervjuer med statistik. Detta har inte enbart gjorts i syfte att få 

mer empiriskt material utan även på grund av att en metods svaghet ofta utgör en annan metods 

styrka (Jarlbro, 2000b). Samtidigt säger det en hel del i sig att det enbart finns ett fåtal aktörer 

att kontakta och därför ser jag inte heller det som en nackdel.  

4.	  Resultat	  och	  Analys	  
I den här delen presenteras resultat från de intervjuer som utförts. Dessa kommer att 

analyseras utifrån de valda teorierna. Kapitlet är uppdelat i 4 teman, Aktörerna på fältet, 

Ägarkoncentration, Innehåll och Mediepolitik och ekonomiska konsekvenser. 

4.1	  Aktörerna	  på	  fältet	  
När kommersiell radio kom in på radiomarknaden kunde man notera en svag vikande trend för 

SR (se bilaga 1,tabell 4). Men SR har fortfarande flest lyssnare, ca 48 procent, till skillnad från 

den kommersiella radion som bara ligger på knappt 29 procent vid Sifos andra 

radioundersökning 2011 (Sifo Radiomätning, 2011). För den kommersiella radion blir 

lyssnarna den absolut viktigaste tillgången i strävan att nå flest annonsörer. Detta på grund av 

att annonsörerna vill annonsera i ett medium med stor räckvidd. Innehållet väljs då till stor del 

av lyssnarna eftersom det är större chans till fler lyssnare om de är nöjda med utbudet. Detta 

kommer att diskuteras mer längre fram i analysen. Ändå spekuleras det om att det är de stora 

medieföretagen som har makten att bestämma musikvalet. Det förefaller motsägelsefullt, men 

förklaringen är precis den som presenteras i teorin, att även om konsumenterna väljer vilka 

låtar de vill höra, så har de stora medieföretagen begränsat denna valmöjlighet. Problemet med 

att MTG och SBS har så mycket makt speglar inte bara det begränsade innehållet, utan kan 

även kopplas samman med teorin om att den musik konsumenten tar del av ger uttryck för en 

viss typ av livsstil. Det handlar med andra ord inte enbart om de stora företagens direkta 
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kommersiella syften utan även individpåverkan på sikt. De kommersiella radiokanalerna tar 

hjälp av kända reportrar i morgonshower etc. för att nå ut på marknaden.  

… dessutom är det viktigt för oss att utveckla unikt material som andra leverantörer inte har. Där 

spelar morgonshower och personligheter en stor roll. (Intervju, SBS) 

Personifieringen av attraktiva programledare skapar en större chans till nöjda lyssnare och 

därmed fler trogna lyssnare till radiokanalen. Detta leder till ännu större styrning av innehållet 

och därmed ökad makt till medieföretagen.  

Denna diskussion avser bara maktförhållandet mellan lyssnare till kommersiell radio och själva 

radiokanalerna med kommersiell ägarstruktur och inte hur makten är fördelad över ett slags 

radiofält där all svensk radio inkluderas. Skulle man positionera ut radiokanaler, låt oss kalla 

dem aktörer, på ett fält måste samtliga aktörer som är erkända av varandra på fältet vara med i 

striden om makten på fältet, alltså även SR:s public service kanaler. Det är detta radiofält som 

vidare kommer att studeras utifrån Bourdieus fältteorier i denna analys, med utrymme för 

aspekter som direkt och indirekt påverkar fältet.  

På fältet kan aktörerna röra sig horisontellt och vertikalt beroende på om deras symboliska 

kapital ökar eller minskar. I tabell 5 (se bilaga 1) ser man en markant skillnad på tillgång av 

radiosändningar och den faktiska användningen av radio som medium. Detta kan tolkas utifrån 

Bourdieus fältanalys såtillvida att aktörerna som inte når ut till alla som har tillgång till radio 

möjligtvis måste röra sig på fältet för att locka fler lyssnare. Men då handlar det inte om en 

ensam aktör som förflyttar sig för att få fler lyssnare, utan det krävs att flera aktörer gemensamt 

förändrar situationen på fältet. 

Med olika syften för radiosändningar från de olika aktörerna borde makten variera beroende på 

var man befinner sig på fältet. Med Sveriges mediepolitik skulle man även kunna påstå att 

politiska beslutsfattare har stor makt eftersom det är de som har instiftat lagar gällande 

radiosändningar. Men som tidigare nämnts i teorin innebär det ökade marknadsekonomiska 

inflytandet på radiomarknaden att man inte blir lika beroende av de politiska besluten vilket 

leder till att aktörerna ändå tillskrivs mycket makt. Samtidigt kvarstår även diskussionen om 

lyssnarnas makt att påverka innehållet i stor utsträckning. De kommersiella aktörerna i sin tur 

ägs av stora medieföretag vilket indirekt ger dem mycket makt. Bland aktörerna på radiofältet 

kommer maktfördelningen att variera och huruvida en aktör har mycket makt eller inte kan 

bero på hur makten är definierad och av vem. Antal anhängare en viss radiokanal har, ger en 

kanal en viss makt, likaså huruvida lyssnarna agerar och reagerar på en viss produktion. Men 
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det handlar även om att aktörerna på fältet själva ger sitt godkännande för vad som definieras 

som bra radio.  

SR gör ett jäkla bra jobb, superduktiga, det gör de verkligen… (Intervju, radiokonsult) 

Här ges makt till SR från radiokonsulten som arbetar med kommersiell radio. När en aktör ger 

komplimanger till en annan aktör stärks dess status och makt.   

Aktörerna på radiofältet befinner sig på olika positioner av olika anledningar. Det handlar bland 

annat om vilka lyssnare man försöker nå. Jämfört med de 9 stora kommersiella radiokanalernas 

målgrupp finns det en del kanaler som enligt Sifos radiomätningar (2011) inte stämmer överens 

med totala räckvidden för den målgruppen och kanalen. Kanalerna RIX FM, Bandit Rock, 

Radio 107,5 har samtliga fler yngre lyssnare än vad de själva har profilerat sig för. Vad gäller 

Bandit Rock har de i Göteborg, Stockholm och Sverige generellt sett, en mycket yngre publik 

än vad de anger som sin målgrupp (Mediebarometern 2009, 2010). I teorin beskrivs relationen 

mellan musik och lyssnarens val av kanal som att det är själva musikformatet som är 

avgörande. Att kanalerna fortfarande väljer att ha en målgrupp med högre ålder kan vara för att 

det stämmer bättre överens med annonsörernas krav, eftersom den förväntade målgruppen antas 

vara mer köpstark. Det kommersiella intresse som präglar de kommersiella radiostationerna 

kan medföra en del problem för stationerna som kan relateras till vilka lyssnare önskar ha: 

Möjligen att det finns en grupp potentiella lyssnare som av princip är emot allting som är 

kommersiellt och därför inte vill lyssna. Mycket reklam är förstås också en faktor som kan 

påverka lyssnandet negativt så vi måste hålla det på en lagom nivå. (Intervju, SBS) 

 

Vid analys utifrån Bourdieus fältanalys kan man kanske som konsument ha en önskan om att 

en viss aktör befinner sig på ett visst ställe på fältet. När det handlar om att hålla en lagom nivå 

på reklam kan det förstås genom att det enda man strävar efter är att ha så många lyssnare som 

möjligt. I och med att man är tvungen att finansiera kommersiella radiokanaler med reklam 

gäller det att hitta en balans mellan antalet reklaminslag och vad lyssnarna tycker är 

acceptabelt. Följande citat från The Voice hemsida (www.thevoice.se, 2011-08-09) pekar på att 

även själva radiokanalen ser reklaminslag som något negativt: 

Det finns bara ett ställe där du får två timmar non-stop musik. Häng med Sebastian Voght varje 

eftermiddag på The Voice. Du får alltid, med start 15.55, två timmar non stop musik utan avbrott 

och vi kallar det för The Voice reklamfriaeftermiddag. (Observation på hemsida, The Voice) 
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Genom att själva marknadsföra en reklamfri eftermiddag menas det med att reklam utifrån 

aktörernas synvinkel är ogynnsamt. Aktörernas strategi går inte enbart ut på att ha så många 

lyssnare som möjligt, det handlar till stor del att ha rätt lyssnare. Detta kan antas vara 

förklaringen till varför ingen av de kommersiella radiokanalerna har målgrupper som överstiger 

64 år, (Mediebarometern 2009, 2010) eftersom pensionärer i regel inte är lika köpstarka. Då 

barn inte heller passar bra in i den mest köpstarka kategorin exkluderas även de från dessa 

stationers förväntade publik. 

Detta är en av flera svårigheter med kommersiell radio, men enligt en intervju med SBS finns 

det även fördelar med att kanalen är kommersiell. 

Att tjäna pengar, ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv. För oss gör det förstås att vi hela 

tiden är fokuserade på att göra den bästa möjliga produkten för så många lyssnare som möjligt. 

(Intervju, SBS) 

	  
Aktören vill skapa en produkt med syftet att gå med vinst. De kommersiella aktörernas ständiga 

kamp efter att ha så många lyssnare som möjligt synliggörs tydligt i detta citat. Här utesluts 

resonemanget gällande att radio även innebär kultur, information och upplysning eftersom man 

använder sig av ett företagsekonomiskt tankesätt där vilka medel som helst är tillåtna. På fältet 

kan man tolka det som att man här bara ser en möjlighet att röra sig uppåt eller nedåt. Man tar 

alltså inte vidare hänsyn till någon kvalitet i det kulturella kapitalet. Det enda man bryr sig om 

är att det är en så bred kod som möjligt vilken i sin tur placerar aktören mot den heteronoma 

polen. Man hävda att dessa aktörer i praktiken inte erkänner något annat kapital än det 

ekonomiska. Det är viktigt att behålla lyssnare så att man inte tappar dem till andra 

distributionsformer.  

Så radion som finns kommer få ytterligare konkurrens av nischade tydliga produkter. 

Varumärkena som finns idag de har styrkan som varumärken och att de finns på FM men om de 

inte kommer ut på nationell distribution ja, då kommer det finnas andra spelare som Spotify. 

Men även nya kommande stationer och det här norska Wimp, i USA är det ju Pandora och Last 

FM så är man inte på pucken här för mer distribution då är konkurrensen från andra spelare från 

online världen tuffare. (Intervju, radiokonsult) 

Aktörer på fältet kommer alltså att få konkurrenter som inte själva befinner sig på samma fält. 

Om man relaterar radiofältet till ett medialt fält där radio är inkluderat kommer aktörerna att 

behöva röra sig åt olika håll för att kunna positionera sig mot nya distributionsformer såsom 

Internet. Det symboliska kapital som radioaktörerna investerar i måste då relateras till helt 

andra aktörer med andra gemensamma intressen. Den minsta gemensamma nämnaren på 
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radiofältet är musik men på en bredare medial marknad kan det vara något annat. Detta leder 

till ändrade förutsättningar för aktörerna på radiofältet vilket i sin tur kommer få effekter på 

produktionen och innehållet.  

På fältet kan man skilja på kommersiella radioaktörer och SR:s aktörer. Befinner de sig på 

samma fält trots olika förutsättningar? Det gemensamma är att de sänder radio, och därför 

kommer det härmed förutsättas att de befinner sig på samma fält vilket innebär att de är aktörer 

som strider mot varandra. Det som aktörerna strider om är lyssnare. 

Privata radion1 vill absolut ta lyssnare från SR (…) Vad de faktiskt har gjort nu, de har börjat 

testa all sin musik, de lägger sjuka pengar på research för de har märkt att det fungerar bra för 

den privata radion. Dessutom så har de nu snott personligheter från den privata radion. 

Morgonshowen med Martina Thun som kör på P3, hon kommer från den privata radion. Hon har 

kört morgonradio på den privata radion i många år. (Intervju, radiokonsult) 

Här styrks påståendet om att de befinner sig på samma fält i och med att en programledare har 

gått från kommersiell radio till SR. Hur bytet från den kommersiella radiokanalen till SR gått 

till framgår inte, men har bytet varit enkelt kan det ses som att man ligger nära varandra på 

fältet. Ju mer lika aktörer tänker och agerar, desto närmre varandra befinner de sig på fältet. Det 

faktum att SR har liknat den kommersiella radions arbetssätt gällande musikresearch innebär att 

de ligger nära varandra på fältet. Det avgörande för att urskilja dem från varandra är att se hur 

mycket symboliskt kapital i form av kulturellt och ekonomiskt kapital de olika aktörerna har. 

Som beskrivs i teorin blir public service ibland tvungna att presentera något som de vanligtvis 

inte skulle sända, exempelvis om kommersiell media uppmärksammar något så pass mycket att 

det blir en del av det offentliga samtalet. När SR:s aktörer sänder material som den 

kommersiella radion har skapat närmar sig SR:s aktörer de kommersiella aktörerna. Även från 

SR:s perspektiv befinner de sig på samma fält även om det finns olika syften med att nå 

lyssnare. 

Det vi har gemensamt med den kommersiella radion är att vi ska nå lyssnare. Vi ska nå lyssnare 

därför vi har material vi behöver komma ut med, de ska nå lyssnare för att de måste ha lyssnare 

för att bedriva sin affärsverksamhet. Och därför kan en del av de här sakerna som man gör, 

oavsett vad man är för sorts radios sammanfalla. (Intervju, SR) 

Detta innebär att de befinner sig på samma fält eftersom de söker efter samma sak, det vill säga 

lyssnare. På SR finns det likheter med den kommersiella radion då de delvis använder samma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Kommersiell radio och privat radio är samma sak. Begreppet kommersiell radio kommer att användas i denna 
uppsats.	  
2 Den statistik som jag har tagit del av inkluderar inte MTGs nya pratradio ”Radio 1” och exkluderas därför i 
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medel för sändning genom att sända lättillgängligt och populärt material såsom Rihanna och 

Beyoncé och lite allmänt småprat. När den kommersiella radion vill ta lyssnare från SR bör det 

dock tilläggas att det inte här framgår vilken av SR:s kanaler detta gäller. Det blir svårare för 

den kommersiella radion att ta lyssnare från exempelvis P2 som har mer kulturellt kapital än 

P3. På fältet befinner sig P2 långt åt den autonoma polen jämfört med de kommersiella 

radiostationerna. Det faktum att MTG har startat en pratstation leder till att den kanalen närmar 

sig SR på fältet.   

 MTG har nu startat en pratstation i Stockholm och vi följer utvecklingen för den med stort 

intresse och hoppas att det visar sig möjligt för den kommersiella radion att locka nya lyssnare 

från SR. (Intervju, SBS) 

För SBS är detta mycket fördelaktigt eftersom man i kommersiell radio inte har råd att ta några 

risker som kan leda till ekonomisk förlust. Man kan här invänta och se hur den nya 

pratradiokanalens reaktion från lyssnarna är, för att sedan besluta om man själva vill röra sig åt 

det hållet. På så sätt har man minimerat riskerna för det egna företaget. De olika aktörerna på 

fältet både samverkar och konkurrerar med varandra. Inom SBS är det viktigt att deras 

radiokanaler inte konkurrerar med varandra utan snarare samarbetar eftersom man vill ha så 

många lyssnare som möjligt oberoende av vilken kanal lyssnarna lyssnar på inom SBS:s 

radiokanaler. 

Alla stationer inom SBS Radio samarbetar och ser till att inte konkurrera om samma publik, i 

den utsträckning det är möjligt. (Intervju, SBS) 

Detta blir en naturlig konsekvens för de stora företagen. Därför krävs det att de skapar tydliga 

målgrupper som skiljer sig från varandra. Monopolet avskaffades för att kunna skapa en större 

mångfald och fler valmöjligheter, där konkurrensen mellan olika radiokanaler skulle stärka 

radions anseende så att slutresultatet blev mer bra radio. Men det verkar snarare som resultatet 

blev att ett bestämt antal aktörer kontrollerar marknaden.  

Sammanfattningsvis har detta stycke handlat om de aktörer som finns på radiofältet där den 

kommersiella radions aktörer konkurrerar med SR:s samtliga aktörer. Samtidigt finns det bevis 

på att aktörerna närmar sig varandra mer och mer. På fältet kan man röra sig åt olika håll 

beroende på hur mycket ekonomiskt och kulturellt kapital aktörerna har. Den kommersiella 

radion är ute efter att nå en masspublik och positionerar sig därför åt den heteronoma polen på 

fältet. Det finns maktförhållanden på fältet som dels bestäms av aktörerna på fältet och dels av 
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lyssnarna. Radiokanalerna av kommersiellt intresse vill ha en så köpstark målgrupp som 

möjligt för att tillfredsställa annonsörerna och anpassar därför innehållet efter det.  

4.2	  Ägarstrukturer	  
När det handlar om ägarstrukturen i de stora företagen går det att urskilja en tydlig konvergens 

hos MTG som koncern. I teorin presenterades olika sätt att förstå konvergens där ’Corporate 

convergence’ handlar om att ett och samma företag producerar all möjlig tänkbar service, vilket 

är synligt på de stora företagen som sänder kommersiell radio i Sverige. MTG äger exempelvis 

ett antal svenska tv-kanaler och andra verksamheter samtidigt som de äger ett flertal 

radiokanaler (Årsredovisning MTG, 2010). Med ’Operational convergence’ menas att man 

kombinerar olika medieinstitutioners verksamheter i en enda insats. På den MTG-ägda 

radiokanalen NRJ:s hemsida går det att köpa låtarna som de listar upp som senast och mest 

spelade låtar. Klickar man på ”köp låt” öppnas direkt en ny sida och man har blivit hänvisad till 

CDON.com som också ägs av MTG (www.nrj.se, 2011-04-20 & www.cdon.com, 2011-04-20). 

Detta resulterar i en synergieffekt som medför ekonomiska fördelar för hela koncernen. Tack 

vare att MTG har gjort det enkelt för lyssnaren att få tillgång till musiken kan konsumentens 

lojalitet till företaget förstärkas. Tidigare diskuterades att det finns en svårighet att behålla 

konsumenternas lojalitet i och med att produkter mer och mer blir anonyma och likvärdiga. 

Men om företagen lyckas hålla kvar kunderna i företaget genom att erbjuda dem alla möjliga 

tjänster ses snarare den tekniska utvecklingen som en fördel för företagen. Förutom att kunden 

behålls medför det även positiv marknadsföring för företagen. Dessa kundrelationer blir allt 

viktigare för företagen i och med alternativa sätt att lyssna på musik där utvecklingen av 

Internet har underlättat för konsumenterna att finna musik. Däremot har förbindelsen mellan 

konsument och producent försvagats. Risken finns att radiokanalerna tvingas anpassa sitt 

innehåll efter konsumenternas önskemål vilket leder till att konsumenten själv påverkar 

kvaliteten i innehållet. Samtidigt finns det inget som styrker påståendet om att MTG utnyttjar 

samarbete mellan andra verksamheter inom koncernen för att få fler lyssnare. 

Det finns synergi inom koncernen för att promota TV:n eller promota CDON eller någonting 

annat, absolut, men CDON är bara en av dem för många och man har inte satt fokus på att, det 

måste funka för CDON. CDON och MTG är helt vattentäta skott, det är ingen som trycker på för 

att få igenom för att få sina låtar spelade där. (Intervju, radiokonsult) 

Det verkar här snarare användas i ett marknadsföringssammanhang för att få konsumenterna att 

få upp ögonen för de olika verksamheterna. Synergin som existerar inom koncernen kan alltså 

möjligen vara en fördel för MTG:s radiokanaler, men det finns egentligen ingenting som pekar 
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på att det verkligen är så. SR:s syfte är inte ekonomisk vinst och strävar inte på samma sätt att 

marknadsföra sina radiokanaler. På SR vill man snarare upplysa lyssnarna och informera om 

intressanta program på de olika kanalerna. Däremot existerar konvergens inom svensk public 

service. Ett exempel på det är tv-programmet ”Sommarpratarna” som sänds på SVT som 

bygger på SR P1:s radioprogram ”Sommar i P1” (www.svt.se, 2011-08-01 & www.sr.se, 2011-

08-01). Det man kan tycka är strategiska knep inom den kommersiella radion för att få lyssnare 

finns alltså även i public service. Däremot anses det inte vara lika fult inom public service som 

på den kommersiella marknaden, vilket kan ha förklaringen att det inte är av lika mycket 

ekonomiskt intresse för SR och SVT.  

Sammanfattningsvis råder det alltså konvergens på radiomarknaden, både från de kommersiella 

aktörerna och från SR. De stora medieföretagen får ökad kontroll över marknaden och 

använder synergi inom koncernerna för marknadsföring.   

4.3	  Innehåll	  	  
Samtliga nio kommersiella radiokanaler har ett format inriktat på musikradio2 (se bilaga 1, 

tabell 1 och 2). Tittar man på statistiken över SR:s totala innehållsstrukturer dominerar musik 

även i deras kanaler där ca 52 % av all sändningstid är musik under året 2008 (se bilaga 1, 

tabell 3). En anledning till varför musik är dominerande i radioinnehållet kan förstås utifrån 

denna förklaring om syftet med radiosändningen.  

…att få så många som möjligt att lyssna så länge som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda bra 

musik samt underhållning som är lättlyssnad och relevant. Dessutom korta nyheter så att man inte 

ska behöva byta till någon annan kanal av rädsla att missa något viktigt i världen. (Intervju, SBS).  

Musik är faktiskt ett av det största skälet till att folk väljer att lyssna på radio. (Intervju, SR) 

Musiken blir den främsta anledningen till att få lyssnare till samtliga radiokanaler. I den 

kommersiella radion är strävan efter bra lyssnarsiffror avgörande för att få så många 

annonsörer som möjligt. Ett lättlyssnat innehåll, det vill säga musik, får lyssnare att stanna kvar 

längre jämfört med ett pratradioprogram. Detta kan även förstås utifrån Bourdieus teorier om 

huruvida material produceras för en massmarknad där det krävs lite eller ingen tidigare 

kunskap för att förstå kommunikationen jämfört med aktörer som oftast själva befinner sig på 

fältet med mycket kunskap inom området. Aktörer som tänker på likvärdigt sätt som 

ovanstående citat från SBS placerar sig själva mer åt den heteronoma polen på fältet och har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Den statistik som jag har tagit del av inkluderar inte MTGs nya pratradio ”Radio 1” och exkluderas därför i 
denna analys. 
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mindre kulturellt kapital än den autonoma polen. Det ständiga sökandet efter lyssnare för att 

tillfredsställa annonsörerna leder till mer ekonomiskt kapital. Men annonsörer annonserar bara 

om en radiokanal är framgångsrik. Oavsett om man får annonsintäkter eller inte, genomsyras 

det av ett ekonomiskt tänkande. Nyheterna som respondenten förklarar sänds i oron av att 

lyssnarna byter kanaler kan även relateras till det som Bourdieu syftar på vid produktion för en 

massmarknad med konsumtion som inte kräver någon kunskap. Detta förtydligas även i 

kommande citat: 

Du kommer till radion för tre anledningar i huvudsak. Underhållning (…) sällskap (…) och den 

tredje är nyheter. Information. Och det kan vara nyheter för olika saker, det kan vara P1:s 

nyheter, SRs nyheter men det kan också vara nyheter som är intressant för dig som målgrupp. 

Många amerikaner tycker att Jay Leno och Letterman levererar nyheter. Vad jag försöker säga är 

att för vissa så är nyheter att veta när Beyoncé släpper ny platta, eller vad som har hänt på 

YouTube, och när den nya premiären av Fast Five går upp. Så nyheter kan vara väldigt olika 

saker här. (Intervju, radiokonsult).  

En mer autonom producent hävdar att man sänder nyheter för att publiken ska upplysas och 

informeras medan den heteronoma producentens syfte med nyheter kan se annorlunda ut. Som 

här visas finns en skillnad mellan SR:s nyheter och nyheter från kommersiell radio. Det är 

målgruppen som bestämmer vilken typ av nyheter som passar tillsammans med den typ av kod 

som producenten skickar ut, bred eller smal. Skulle en producent som befinner sig på den 

autonoma polen med stort kulturellt kapital sända nyheter om Beyoncés nya skiva skulle 

troligtvis den nyheten inte förstås på samma sätt som om en producent med mindre kulturellt 

kapital skulle sända den nyheten. Nyheten anpassas i sitt sammanhang och förstås utifrån de 

premisser som är givna. Detta kan analyseras utifrån ett demokratiskt perspektiv eftersom man i 

en demokrati, som beskrivs i teorin, anses behöva samhällsinformation som är fri och 

oberoende och som informerar om viktiga händelser och förhållanden. Vad som är 

samhällsinformation eller inte är svårt att avgöra och kan betyda olika för olika personer. Att 

informationen skulle vara fri och oberoende i dessa stora mediekonglomerat kan vara tveksamt 

om man exempelvis går ut med en nyhet om ett nytt tv-program, producerad av en tv-kanal, 

ägd av samma företag som den radiokanal som levererade nyheten.  

Samtliga radiokanaler har ett musikformat (se bilaga 1, tabell 1). Vad gäller de olika 

musikformaten har radiokanalen The Voice ”CHR” som bland annat står för ”En musikinriktad 

kanalprofil som spelar den musik som för tillfället är hetast…”. Frågan är vem som bestämmer 

vad som definieras som hetast för tillfället? Radiokanalerna får information av stora skivbolag 
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som till viss del kan vara med att påverka innehållet i den mån att de kan välja att promota en 

artist mer eller mindre.  

Vi har regelbundna möten med de stora skivbolagen och träffar mindre aktörer lite mindre 

regelbundet. Det är viktigt för oss att vara uppdaterade om allt som händer i musikvärlden, vilka nya 

skivor och artister som är på väg. (Intervju, SBS) 

Det är alltså både radiokanalerna tillsammans med skivbolagen som har ett visst inflytande 

gällande vilken musik som faktiskt anses vara hetast för tillfället. Radiokanalerna är alltså 

beroende av skivbolagen för att hitta ny musik, men det är inte skivbolagen som avgör det 

slutgiltiga musikvalet.  

Så, vi satsar allt på att ha så bra lyssnarsiffror som möjligt, och det gör man förstås genom att göra 

bästa möjliga radion för lyssnarna, vilket man gör genom att ta reda på vad lyssnarna vill ha – 

mycket hellre än vad skivbolagen vill ha. (Intervju, SBS) 

Det som anses som hetast för tillfället bestäms alltså även av publiken eftersom de 

kommersiella radiokanalerna är så pass beroende av lyssnare och måste anpassa sitt innehåll till 

det. Här smälter fältanalysen samman med kommunikationsteorin eftersom stor publik kräver 

en bred kod, sådant som alla kan förstå och hålla med om, och den som vill nå många måste 

anpassa sig till det stora flertalets minsta gemensamma nämnare. För att bestämma vilka låtar 

som ska spelas på den kommersiella radion måste det finnas en balans mellan vad lyssnarna vill 

höra och vad producenterna önskar nå ut med. Som tidigare diskuterats medför ökad 

kommersialisering att radiokanaler spelar mer lättillgänglig populärmusik. 

Men man kan väl säga att det inte finns så ofantligt många låtar som är så ”bra” att det är fler som 

gillar dem än som ogillar dem. (Intervju, SBS) 

Det leder till att samma låtar spelas oftare, och detta försvårar för kulturell variation i 

musikutbudet, vilket inte ger mycket kulturellt kapital. Även om de olika formaten (se bilaga 1, 

tabell 1) ger uttryck för olika genre finns det inget som pekar på att innehållet i sig är 

varierande. På Lugna Favoriter har man försökt förbättra radiokanalen genom att spela mer 

musik och mer nya låtar (www.lugnafavoriter.com, 2011-08-13). Detta är ett försök till att 

skapa större variation i utbudet. Ändå visar de bilder på hemsidan, i samma artikel där de 

beskriver att de vill göra bättre radio, på artisterna Rihanna och Beyoncé, vilket är typiska 

artister som spelar på alla kommersiella radiokanaler, artister med lågt kulturellt kapital. För att 

få ett så bra radioutbud i Sverige som möjligt krävs det stor variation, men också en bredd. Men 
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om aktörerna mer och mer närmar sig varandra koncentreras produktionen och därmed minskar 

möjligheten för ett utbrett radiofält.  

Och det är ju problemet, vi behöver ju liksom hela bredden av radiostationer, vi behöver Bandit i 

alla städer, vi behöver liksom en bredd, och det finns ju massor av format som folk skulle vilja 

höra som inte finns på radion idag i de flesta städerna. Det är ju pinsamt att vi inte har fler 

privata radiostationer, det är en katastrof, vi ger inte svenskarna vad de vil ha, vi begränsar dess 

utbud och vi tvingar ut de på nätet och andra internationella platser därför för att vi inte 

levererar. (Intervju, radiokonsult) 

Med flera kommersiella radiostationer skulle förutsättningarna för ett bredare utbud öka. 

Dessutom skulle man kunna skapa större bredd genom fler tillstånd till de redan existerande 

radiokanalerna i Sverige. På SR menar man att ovanstående inte givet leder till större variation 

av utbudet.  

Vi spelar väldigt många fler titlar varje dag. Det finns ett visst mått av upprepning, både P3 och 

P4 spelar sina mest spelade låtar ungefär 2 gånger om dagen, medan den kommersiella radion 

spelar sin mest spelade musik, sina mest spelade titlar ungefär 10 gånger om dagen, mellan 8- 10 

gånger. Vissa gånger, vissa perioder upp till 70 gånger i veckan. Det är den stora skillnaden tror 

jag som är public service, det där jag pratar om att vi strävar efter en större igenkänning, vi är 

amatörer jämfört med vilken typ av igenkänning den kommersiella radion strävar efter. De vill ju 

inte spela musik förrän den är etablerad. Medan vi tycker att det är en ära att faktiskt få spela en 

hel del musik som inte redan är etablerad. (Intervju, SR) 

Här stärks tesen att det i den kommersiella radion finns föga variation i deras musikinnehåll. 

Men å andra sidan diskuteras det att den kommersiella radion medvetet strävar efter en sådan 

upprepning eftersom det leder till igenkänning hos lyssnarna, vilket stämmer med den breda 

koden som önskas. Det handlar om att bekräfta publikens redan erkända kunskap snarare än ge 

lyssnaren en chans att upptäcka ny musik, det vill säga att använda sig av en smalare kod.  

Detta märks exempelvis på Rix FMs hemsida där de listar upp deras 30 mest spelade låtar. Där 

visar det sig att Pink har tre låtar på listan och Coldplay, Lady Gaga, Rihanna, Robyn, 

September och Veronica Maggio har två låtar vardera på listan. Bara dessa artisters låtar 

tillsammans utgör hälften av alla de mest spelade låtarna (www.rixfm.com, 2011-08-01). Till 

skillnad från den kommersiella radions logik angående hur man bestämmer vilken musik som 

ska spelas eller inte resonerar SR på följande sätt: 

Alltså vi måste vara medvetna om varför vi spelar musik och hur vi spelar musik, vad är poängen 

att vi spelar musik? Vad har den för syfte och mening och innehåll och så vidare. Men det 

handlar om en medvetenhet samt att vi har ett uppdrag att vi ska förmedla musik, att det är en 
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kulturupplevelse men det är också förströelse, man ska ta hänsyn till vad människor vill höra, 

men man ska också passa på att faktiskt visa på att det finns mycket av allt möjligt. Och sen har 

vi ju då speciella program, kulturförmedlande program av musik fördjupar kunskaperna och 

guidar lyssnarna till nya upplevelser. (Intervju, SR) 

Picard & Ots (2008) beskriver att man i politiken vill stödja och bevara kultur. Detta är precis 

det som SR ägnar sig åt enligt detta citat. Problemet är att politiska beslut är svåra att efterleva 

om besluten är svårdefinierade. Kultur som begrepp kan betyda olika saker för olika aktörer. 

Ovanstående citat pekar även på att SR använder sig av en smalare kod än den kommersiella 

radion och denna skillnad gör att de befinner sig på olika positioner på fältet. Att de vill guida 

lyssnare och visa ny musik är precis vad den smalare koden innebär. SR har råd att använda sig 

av den smalare koden då de inte har samma ekonomiska begränsning och styrning som den 

kommersiella radion. SR:s kulturuppdrag ska berika lyssnarna och sammanfaller med det höga 

kulturella kapitalet på den autonoma polen på fältet. Men SR:s olika kanaler skiljer sig från 

varandra, speciellt de två musikinriktade kanalerna P2 som spelar konstmusik och P3 som 

spelar populärmusik (SR årsredovisning, 2009). P3 närmar sig den heteronoma polen mer och 

mer:  

Jag förstår inte riktigt varför de inte kan promota nya grejer mer, och ta lite mer risker inte vara 

så populistiska, de borde se till att svensk musikindustri fick lyftas upp mera och ta ansvar för 

det. När vi har jobbat med public service i andra länder då har public service resonerat som (…) 

vårt jobb är verkligen att lyfta fram mer svensk musik och göra saker som den privata radion inte 

kan göra och delvis så gör SR det med dokumentärer på P3 och så vidare, men däremot musiken 

nu och även morgonshowerna, det är inget kul om de kopierar den privata radion för mycket. 

(Intervju, radiokonsult) 

Även om public service och kommersiell radio skiljer sig åt både gällande kulturellt och 

ekonomiskt kapital har de möjligtvis närmat sig varandra vilket förändrar situationen på hela 

fältet. Här menar respondenten att SR har råd att ta risker till skillnad från den kommersiella 

radion som ständigt måste kämpa för att överleva. Ännu en gång menar han att SR:s arbetssätt 

liknar den kommersiella radion.  

Av nedanstående citat synliggörs att även aktörerna inkluderar ett delar upp utbudet mellan 

finkultur och populärkultur: 

Kulturpersonligheterna och den intellektuella eliten kommer förmodligen aldrig att tycka att 

kommersiell radio är rumsren, just på grund av att den uttalat söker en så stor publik som möjligt 

hellre än att vara ”fin”. Men det är helt sant att den kommersiella radion har fått banta ner väldigt 

mycket jämfört med de ambitiösa satsningar som gjordes vid starten i mitten av 1990-talet. Vi 
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skulle väldigt gärna önska oss större resurser för redaktion och produktion. Men vi skulle 

förmodligen inte satsa på Kulturnytt eller ”Radioteatern Live” för det, vi vill fortfarande nå den 

breda publiken. (Intervju, SBS) 

Den kommersiella radion antyder att de vill ha mer resurser men vill ändå inte satsa på 

finkultur, eftersom de vill nå den breda publiken. Och för att nå den breda publiken krävs det 

breda koder med lättillgängligt och enkelt material. Man vill bekräfta det som redan är populärt 

jämfört med att berika konsumenterna med ett visst innehåll. Det kan här vara tvetydigt 

huruvida de vill röra sig på fältet för att locka till sig fler lyssnare. Samtidigt som man vill ha 

större marknadsandel vill man ändå inte röra sig åt den autonoma polen med mer kulturellt 

kapital. Men för att få större marknadsandel krävs det att man rör sig åt alla håll. 

Detta kapitel har handlat om hur innehållet i svensk radio ser ut och varför. Musikradio 

dominerar svensk radio och kan bero på att det är mer lättillgängligt än pratradioprogram. Olika 

aktörer på fältet sänder sitt innehåll med antingen breda eller smala koder som får sitt utryck i 

antingen populärkultur eller finkultur. Den kommersiella radion har inte ett speciellt varierat 

utbud och kan bero på dels deras tajta budget och dels på att de vill nå den breda massan som 

vill lyssna på musik som är lättillgänglig och som de känner igen.  Skivbolag har regelbundna 

möten med radiokanaler som till viss del påverkar innehållet. Skulle det finnas fler aktörer på 

fältet med ökad konkurrens hade det kanske funnits fler kommersiella aktörer med mer 

kulturellt kapital.  

4.4	  Mediepolitik	  och	  ekonomiska	  konsekvenser	  
Som tidigare diskuteras konkurrerar aktörerna på fältet med varandra. Men utan samma 

förutsättningar sker konkurrensen inte på samma villkor, vilket märktes under tiden då 

monopolet avskaffades, och märks även i dagens tillgängliga radiokanaler. SR har resurser som 

den kommersiella radion inte har möjlighet att få. 

Vi har för dåligt rykte bland annonsörerna, för dålig image, det är en viktig utmaning. Det är den 

viktigaste utmaningen för att öka intäkterna. (…) det blir en negativ spiral därför att fortsätter 

man inte få in tillräckligt med intäkter blir det svårt att finansiera det man behöver göra i 

innehåll. Så det är klart att SR med sina jättebudgetar kan producera väldigt bra innehåll. 

(Intervju, radiokonsult).  

Därmed kan det vara svårt och ibland orättvist att jämföra de olika aktörerna på radiofältet, dels 

gällande innehåll och dels när det handlar om de ekonomiska förutsättningarna. Förklaringen 

till varför mångfalden numera snarare har minskat kan antingen bero på den frihetliga 

ideologins svagheter eller på att man har marknadshinder i form av statens regleringar som gör 
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att den liberala modellen inte kan förverkligas. Vad gäller statens försök att reglera den svenska 

radiomarknaden har ett antal regler och lagförslag under åren påverkat den kommersiella 

marknaden. Regler utformade av staten har ibland fått löjliga konsekvenser.  

Statens försök att påverka innehållet har varit ett skämt, staten ska inte blanda sig i vad radion 

sänder. Tidigare regler har bland annat krävt ”lokalt material” i viss omfattning. (…) Vår Mix 

Megapol-station i Gällivare skulle sända minst 8 minuter talade lokala reportage per timme för att 

få behålla tillståndet och inget fick repriseras. Hur skulle vi kunna skapa lönsamhet för att anställa 

en stor redaktion för att leverera ett sådant innehåll, på en marknad med några tusen potentiella 

lyssnare? Det slutade med att en programledare stod och läste skolmatsedlar för Gällivares skolor 

och berättade vilka i kommunen som fyllde år den dagen, 8 minuter per timme. Plus någon enstaka 

lokal nyhet, men det händer inte mycket i Gällivare. Vi fann inget annat sätt att leva upp till statens 

krav så att vi fick behålla sändningstillståndet. Rent löjeväckande, tyckte både vi och lyssnarna. 

Men Granskningsnämnden var nöjd. (Intervju, SBS).  

 

Reglerna för kommersiell radio har idag ändrats, men de ekonomiska begränsningarna lever 

fortfarande kvar och påverkar innehållet i radio.  

Efter 1993 då det blev tillåtet att sända kommersiell radio tappade SR en del lyssnare men har 

ändå legat stabilt i antalet lyssnare även om fler aktörer konkurrerar efter samma lyssnare. Det 

är främst ekonomiska skäl till varför kommersiell radio inte ökat sin marknadsandel. De två 

stora medieföretagen (SBS och MTG) som äger de flesta kommersiella radiokanaler kan enligt 

en respondents kommentarer bero på följande:  

Det är en konsekvens av de höga statliga avgifter som kommersiell radio dragits med sedan 

starten. Det var många som kraftigt överskattade vilken andel av reklamkakan som kommersiell 

radio skulle kunna ta, vilket gjorde att alla radioföretag gick med förlust. De flesta aktörer valde 

förstås till slut att sälja av verksamheten, och det är först de senaste åren med två stora aktörer 

som det har gått att få pengar tillbaka på nästan 20 år gamla investeringar. (…) En ensam 

radiostation får för stora administrativa kostnader för att kunna överleva på egen hand. (Intervju, 

SBS).  

Radiostationer som inte har en ekonomisk stabilitet har inte samma möjligheter. Detta leder till 

att de ekonomiska förutsättningarna inte bara styr företagets resultat utan även dess möjlighet 

till att faktiskt producera och reproducera kulturellt innehåll. Även om det skulle finnas 

kommersiella aktörer med ambitionen att positionera sig mer åt den autonoma polen i 

Bourdieus fältanalys med mer kulturellt kapital krävs det för mycket ekonomiskt kapital än vad 

som skulle vara möjligt i dagens mediepolitiska läge. Här har SR en monopolistisk ställning i 
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och med möjligheterna till ett stort kulturellt kapital. SR:s dominans på radiofältet har sin 

naturliga förklaring eftersom de länge hade en monopolistisk ställning.  

Min uppfattning är att SR har dominerat och kontrollerat, som de flesta länder. (…) Alltså, från 

tiden med Hitler i Tyskland, han slog igenom med radio, fortfarande idag i Tyskland är det 

förbjudet att ha nationella radiostationer bara för att radio är ett sånt förkastat medium då. 

Radion har koncentrerats, staten har bara fått äga och man har kontrollerat radion på det sättet 

och därmed budskapen till folket. Sen släppte man radio i Europa på 70-80-talet, vissa länder 

fick det tidigare, Sverige var ett av de sista länderna i Europa, vi och Albanien, riktigt pinsamt. 

Och nu har vi sett ett läge där SR i det läget lyckades kontrollera att man fick mycket svagare 

sändare i den kommersiella radion och väldigt få frekvenser. (intervju, radiokonsult) 

När man valde att gå från den sociala ansvarsideologin mot den mer frihetliga ideologin i 

Sverige vågade man inte klippa banden helt från statlig och politisk makt över massmedia. 

Staten ställde krav som försämrade möjligheterna för den kommersiella radion att etableras. 

Man kan diskutera huruvida den frihetliga ideologins synsätt delvis påverkade att radion 

avreglerades i Sverige. Man släpper in andra aktörer i hopp om att vidga det offentliga samtalet 

och därmed öka mångfald och kvalitet i utbudet. Däremot visade det sig i efterhand att 

avregleringen snarare fick motsatt effekt. Det nationella intresset att stötta nationella företag 

verkar i detta fall enbart handla om att stötta SR och inte det svenskägda MTG. Skulle det ligga 

i Sveriges intresse att stötta MTG Radio skulle man istället försöka stimulera deras utveckling.  

Det finns ständigt aktörer som vill komma in på fältet, men de måste enligt Bourdieu strida om 

gemensamma utgångspunkter och övertygelse på fältet. På den svenska radiomarknaden kan 

inte vem som helst komma in på marknaden då det finns en del inträdesbarriärer, vilket 

begränsar antalet aktörer. Eftersom kostnaden för tillstånd ofta överskrider vad en ensam aktör 

har råd med, äger fusioner rum vilket leder till färre antal aktörer. Samtidigt, som nämns i 

teorin, ska konkurrenslagstiftningen användas för att förhindra missgynnande av konkurrerande 

företag. Konkurrenslagstiftningen är till för att bevara konkurrens, men statens avskaffade av 

monopolet har inte stimulerat fler aktörer. Så statens egna lagar har försvårat för en mer 

varierad marknad. Vid frågan till en respondent om det är staten som gjort det svårare för små 

aktörer att komma in och ge ett mer varierat kulturutbud löd svaret: 

 Ja, egentligen är det det, det är riktig slutsats. (Intervju, radiokonsult) 

En anledning varför det är svårt för små aktörer att komma in på fältet kan alltså härledas till 

statens regleringar av utformningen av radiotillstånden. I en fri marknadsekonomi styrs 

marknaden av utbud och efterfrågan, men i radiomarknaden har man hindrat detta. Detta har 



	   29	  

lett till att vi fått ett tunnare kulturutbud och mindre att välja på som medborgare. Även om 

man i Sverige vill främja den tekniska utvecklingen som även skulle gynna de små aktörerna, 

kommer de inte kunna dra fördel av detta på grund av den höga kostnaden för tillstånden. En 

förklaring till varför SR har många fler lyssnare än den kommersiella radion kan vara för att de 

har resurserna att variera sitt utbud eftersom de inte på samma sätt är ekonomiskt styrda.  

… det är därför, de har sjukt starka resurser, de har extremt mycket starkare sändare, så med 

starkare sändare och sjukare budgetar och sen har de en avgift på den privata radion som direkt 

klipper vingarna så de inte kan ägna tillräckligt mycket på innehåll så det är klart som attan att 

man inte kommer igenom tillräckligt mycket. Man kan ändå säga att man har gjort extremt bra 

jobb under förutsättningarna, det tror man inte, men man har faktiskt gjort extremt bra jobb 

under förutsättningarna. Men visst, man vill ju fortfarande kontrollera det här. (Intervju, 

radiokonsult)  

Det är alltså bland annat avgiften som den kommersiella radion måste betala som leder till 

aktörernas olika förutsättningar. På radiofältet är aktörerna positionerade med mer eller mindre 

makt men alla strävar dock efter att vara så omtyckta som möjligt på fältet. Ju mer symboliskt 

kapital desto högre status har du på fältet. Den kommersiella radion kan använda sin 

obligatoriska avgift på tillstånd som försvar för att innehållet inte är lika kulturellt berikat. De 

olika ekonomiska förutsättningarna påverkar även den faktiska produktionen:  

Åtminstone så använder de sig av alla strategiska trick nu som vi har kört med ett antal år, de 

kopierar alla dem också men sen gör de ju saker som vi aldrig har en chans att ha råd med. De är 

duktiga, de är jätteduktiga, det är bra för konkurrensen, jag har stor respekt för SRs arbete. Men 

det är lite lättvunna poäng att börja testa låtarna och spela samma hits om och om igen, det är 

trist, det är inte modigt det är fattigt. Det är idéfattigt att ta personligheter från den kommersiella 

radion, men jag förstår, jag skulle gjort likadant. Men jag skulle nog vara lite modigare med 

musiken och ta en egen position. (Intervju, radiokonsult) 

Det finns ett missnöje från respondentens sida till SR när det handlar om sättet SR arbetar på. 

För att SR ska vinna på sitt kulturella kapital som det är meningen enligt public service-

anpassad radio, kan de inte härma den kommersiella radion eftersom den kommersiella radion 

befinner sig för långt åt den heteronoma polen med mindre kulturellt kapital. 

SR har fler lyssnare än kommersiell radioverksamhet (se bilaga 1, tabell 4). Vidare diskuteras 

huruvida innehållet har påverkan på antalet lyssnare. Public services syfte presenteras i teorin 

där bland annat mångfald och kvalitet ska spegla innehållet. Svaret på frågan vad kvalitet på 

radio är enligt SBS: 
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Ett enkelt svar är – vi ska sända det som många vill höra.  (Intervju, SBS)  

Kvalitet i detta fall handlar mer om kvantitet och är inte i närheten av det som definieras som 

kvalitativt vid den autonoma polen. Många, i detta fall, handlar i den kommersiella radion bara 

om vissa. Det vill säga de som annonsörerna tycker är rätt lyssnare för deras målgrupp. Detta är 

bara ett av flera exempel som pekar på att förändringarna som skett i mediebranschen har lett 

till ett skifte till en industriell process i ekonomiskt syfte, som påverkar utbudet. Kvalitet och 

variation i massutbudet handlar i detta fall om mångfald, men inte mångfald i själva utbudet, 

utan mångfald i den meningen att nå ut till ett stort antal människor.  

I och med att MTG och SBS inledde ett samarbete blev konsekvensen att deras båda stora 

nätverk närmade sig varandra. En ny organisation vid namn Radiobranschen (RAB) startades 

där styrelseordförande kommer från MTG och VD från SBS. RAB strävar efter att öka radions 

andel av annonsmarknaden genom att bearbeta annonsörer och reklam- och mediebyråer samt 

att höja anseendet för kommersiell radio och radioreklam (www.rab.se, 2011-05-03).  

I de flesta länder så finns det en branschorganisation som gör att medier stärker sig mot alla 

andra medier, det finns i Sverige för dagspressen också. (Intervju, radiokonsult)  

 

Det finns både plus och minus med att det är två aktörer. I stället för att Stockholm har 7-8 

radiostationer som krigar om samma publik så är det 2 stationer (Mix och Rix) som siktar på den 

stora breda massan. Både SBS och MTG väljer sedan att satsa på mer eller mindre nischade 

format i övrigt, vilket ju leder till större valmöjlighet. En ensam radiostation får för stora 

administrativa kostnader för att kunna överleva på egen hand.  (Intervju, SBS) 

Samarbetet leder till fördelar för de ingående aktörerna, men kan lyssnarna få ut något positivt 

av det? För både SBS och MTG är det bättre att konkurrera med en konkurrent i stället för 

flera. Men en större konkurrens på marknaden skulle kunna leda till mer press på produktionen 

till mer kulturellt och journalistiskt arbetat innehåll och inte bara produktion av playlists som är 

fördelaktigt för annonsörerna. Med en organisation som RAB handlar det således inte bara om 

att höja den kommersiella radions anseende utan även att exkludera att små aktörer som inte är 

med i något stort företag kommer in på marknaden och konkurrerar om lyssnare. Men precis 

som respondenten menar, är det svårt för en ensam radiostation att klara av de administrativa 

kostnaderna för att överleva på egen hand. Både SBS och MTG får då färre konkurrenter om 

små aktörer inte kommer in på marknaden, vilket kan återspeglas i kvaliteten på innehållet. 

Företagen kan komma att expandera om man ökar effektiviteten på produktionen, vilket är 
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möjligt då man kan sammanslå administrativa uppgifter från flera radiokanaler till det stora 

medieföretaget, antingen SBS eller MTG.  

De ekonomiska begränsningarna påverkar som sagt kulturutbudet både för den kommersiella 

radion och SR. Visserligen har SR helt andra förutsättningar än den kommersiella radion 

eftersom SR måste uppfylla ett visst kulturuppdrag. 

Radio är verkligen kultur. Men ekonomi bestämmer kultur tyvärr hur man än ser på det. Sen är 

det ju frågan om det ska vara politisk ekonomi som styr det eller om det ska vara en fri ekonomi 

som styr det. Ekonomi styr alltid kultur hur man än ser på det.  Sen är ju frågan vem ska 

bestämma vilka saker som ska lyftas fram. De stora kulturförmedlarna idag kommer faktiskt 

fram via Internet, där det kan spridas snabbt och folk gillar det utan att det behövs stora 

ekonomiska resurser. Men ekonomiska intressen är ju som privatradion, om man släpper fler 

tillstånd då skulle du kunna ha, precis som du är ute efter här, lokala ett helt annat utbud och helt 

annat typ av innehåll i musik, små enkla medel och kunna sända en radio som skulle vara helt 

annorlunda, så absolut det är klart att man skulle kunna se det som kulturinnehåll och som man 

ska stimulera för att det skulle bli större utbud… (Intervju, radiokonsult) 

När ekonomin styr kulturen blir det en angelägen fråga för alla kulturmottagare, eller med 

andra ord lyssnare. Om det är så att den kommersiella radion bestämmer sin kulturproduktion 

utifrån ekonomiska premisser är det bundet till ett fåtal aktörers strävan efter vinst. Här menar 

respondenten att om fler aktörer kommer in på marknaden genom att staten släpper fler tillstånd 

så skulle utbudet bli större och med förbättrad kvalitet. Samtidigt vill ju den kommersiella 

radion inte ha fler och mindre aktörer att konkurrera med eftersom det då finns risk för 

minskade lyssnarsiffror, vilket är rätt motsägelsefullt.  

Ser man på SR:s sändningskostnader 2008 ägnades 591,1 miljoner kronor till musik i 

förhållande till de totala kostnaderna som var 2 197 miljoner kronor (SR årsredovisning, 2009). 

Alltså lite drygt en fjärdedel av SR:s kostnader gick till musik. Omfattningen av det musikala 

innehållet i SR är därmed stort och kan problematiseras i förhållande till de kommersiella 

radiokanalerna.  

I kommersiell radio (eller i radio och media överhuvudtaget, faktiskt) är det absolut svårare för 

okända artister utan resurser att göra sig hörda. Vi har inte utrymme att uppmärksamma hur 

många som helst, och vi har heller ingen agenda som säger att vi bör göra det. Men det handlar 

inte enbart om resurser, det är mycket som ska stämma. Skivbolagen kommer till oss med 

massor av påkostade projekt som vi ändå inte kan jobba med, samtidigt som ett litet 

hobbyskivbolag kan få in en låt på playlist. Det är alltså inte så enkelt som att man köper sig in… 
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Vilket inte minst beror på att vi tjänar mer pengar på att optimera våra lyssnarsiffror än på att 

plocka småslantar genom att sälja oss till skivbolag. (Intervju, SBS) 

Genom att använda sig av breda koder optimerar de sina lyssnarsiffror vilket genererar mer 

pengar än om de skulle lyssna för mycket på skivbolag som skulle vilja sälja in en mindre 

uppmärksammad artist. Detta är ännu en anledning till varför det blir svårare för små och 

okända artister att komma in på marknaden, eftersom kommersiell radio inte har möjlighet att 

chansa på samma sätt som public service har möjlighet till. Radiofältet i sig tappar lyssnare 

men aktörerna består. En radiokanal som finns på fältet kommer att locka till sig lyssnare från 

alla håll, dels från den autonoma polen dels från den heteronoma polen om det saknas alternativ 

som finns mittemellan. Det handlar kanske om att svenskarna har blivit mer öppna och skaffar 

sig alternativa sätt att lyssna på radio, eller så finns det inte tillräckligt många kanaler för 

svenskarna. Precis som Doyle (2002) menar att man kan beskriva mediamarknaden som ett 

oligopol, kan man även mena att radiomarknaden är det. Det finns endast ett fåtal aktörer till 

liknande produktion med begränsad konkurrens.   

Sammanfattningsvis har den svenska radiomarknaden, från det att monopolet avskaffades, haft 

politiska regleringar som har påverkat utvecklingen. Staten har satt upp hinder för nya aktörer 

att komma in på marknaden vilket har lett till att få aktörer har fått större makt. De 

kommersiella radiokanaler som finns idag ägs av två olika stora medieföretag vilket inte ger 

någon vidare större konkurrens eller variation på marknaden. De kommersiella radiostationerna 

är mycket begränsade av ekonomiska medel för att bedriva sin verksamhet vilket kan speglas i 

innehållet. Ekonomin kommer att styra det kulturella innehållet, för några fåtal aktörers strävan 

efter vinst. 

5.	  Slutdiskussion	  
Här förs en slutdiskussion om vad jag har kommit fram till i undersökningen samt svar på 

frågeställningarna.   

I min undersökning har jag kommit fram till att det existerar ett radiofält där både kommersiella 

aktörer och SR-aktörer agerar. Det finns en strid på fältet som handlar om att få så många 

lyssnare som möjligt. Efter att monopolet avskaffades 1993 har radiofältet markant förändrats 

genom att de kommersiella aktörerna kom in på marknaden. Ekonomiska begränsningar för de 

kommersiella radiokanalerna har fått konsekvenser i variationen av musikutbudet, vilket lett till 

en förskjutning åt den heteronoma polen på fältet med mindre kulturellt kapital. För de 
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kommersiella aktörerna, är reklam i kommersiell radio nödvändigt för att finansiera 

verksamheten, men för att behålla så många lyssnare som möjligt krävs det balans mellan 

antalet reklaminslag och vad som är acceptabelt enligt lyssnarna. 

De kommersiella aktörernas ständiga strävan efter vinst leder till att de vill nå en så bred publik 

som möjligt. För att göra det använder de sig av breda koder som präglas av lättillgängligt 

material. Av den anledningen läggs inte mycket resurser på journalistiskt arbete. Man tar gärna 

till enkla medel för att få reda på vilken musik som finns på marknaden genom exempelvis 

regelbundna möten med skivbolag. Eftersom de kommersiella aktörerna positionerar sig mot 

den heteronoma polen på fältet blir det glest bland aktörer mot den autonoma polen som 

präglas av mycket kulturellt kapital. Det är där man främst finner public service aktörer. 

Radiofältet i sig får då brist på kulturellt kapital. 

Det har även visat sig att de kommersiella aktörerna och SR:s aktörer närmar sig varandra på 

fältet. Detta på grund av ett delvis liknande arbetssätt. Det faktum att en kommersiell aktörs 

reporter gick över till SR visar också att skillnaderna sannolikt inte är så stora.   

De svenska radioproducenterna och deras produktioner påverkas av de kommersiella villkoren 

på flera sätt. De kämpar för att nå flest lyssnare men har inte tillräckligt med ekonomiska 

resurser som möjliggör för att fritt producera vad lyssnarna vill höra. Aktörerna måste anpassa 

sitt innehåll till annonsörernas önskemål. Dessutom krävs det att man vänder sig till lyssnare 

som är köpstarka vilket innebär att man tappar de yngsta och äldsta lyssnarna.  

Förutsättningar för de kommersiella aktörernas framgång är att de ägs av stora företag. 

Samtliga 9 kommersiella aktörer jag har undersökt ägs av antingen SBS eller MTG. Dessa stora 

företag har stor makt över marknaden och har möjlighet att styra över innehållet. SBS och 

MTG både konkurrerar och samarbetar med varandra. De konkurrerar om lyssnare och de 

samarbetar för att öka radions anseende och se till att det inte kommer in fler aktörer på 

marknaden eftersom det skulle bidra till ännu mer konkurrens för de stora företagen. Små 

aktörer har, på grund av detta, och de inträdesbarriärer som finns i form av höga kostnader för 

tillstånd, svårt att komma in på marknaden.  

Det är dock inte bara de stora företagen och dess aktörer som har makt över musikutbudet. För 

att få så många lyssnare som möjligt måste aktörerna ta hänsyn till vad lyssnarna vill höra och 

därmed tillges lyssnarna makt.  
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Det finns konvergens på radiomarknaden både från de kommersiella aktörerna och från SR. 

Detta medför positiv marknadsföring för samtliga aktörer.  

Sammanfattningsvis, befinner sig aktörerna på en viss position av flera anledningar. De 

kommersiella aktörernas bakomliggande förklaring till varför de ligger långt åt den heteronoma 

polen på fältet är för att de strävar efter att nå en bred publik och att tjäna så mycket pengar 

som möjligt. Av den anledningen anpassar de sitt innehåll efter det, vilket har medfört mindre 

variation i utbudet. De höga avgifterna på tillstånden har lett till att de är beroende av 

annonsintäkter vilket innebär att innehåll och målgrupper anpassas efter det. Statens politiska 

regleringar har påverkat hur dagens radiofält ser ut och tvingar de kommersiella aktörerna att 

röra sig åt den heteronoma polen. Detta leder till minskat kulturellt kapital på radiofältet. De 

kommersiella aktörerna testar dock nya sätt att nå fler lyssnare och i dessa försök närmar de sig 

SR:s aktörer. Så länge det finns radiolyssnare kommer kriget att fortsätta.  
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Bilaga	  1	  -‐	  Tabeller	  

Tabell	  1.	  	  –	  Radioformat	  och	  förklaringar	  

Radioformat	   Förklaring	  

AC	  Adult	  Contemporary	   Musik	  som	  är	  tre	  till	  fem	  år	  gammal	  samt	  hits	  från	  
1960-‐,	  1970-‐,	  1980-‐,	  och	  1990-‐talen.	  Lyssnarna	  är	  
mellan	  25	  och	  54	  år,	  med	  en	  kärnpublik	  mellan	  25-‐
44	  år.	  Se	  även	  AC	  och	  Soft	  AC.	  

Classic	  Rock	   Musikinriktad	  kanalprofil	  som	  spelar	  klassiska	  
rockhits	  från	  1960-‐,	  1970-‐,	  och	  1980-‐talen.	  
Lyssnarna	  är	  främst	  män	  mellan	  25	  och	  49	  år.	  

CHR	  Contemporary	  Hit	  Radio	   En	  musikinriktad	  kanalprofil	  som	  spelar	  den	  musik	  
som	  för	  tillfället	  är	  hetast.	  Lyssnargruppen	  består	  
till	  största	  delan	  av	  15-‐25-‐åringar,	  kan	  också	  nå	  
upp	  till	  34	  år.	  Nära	  besläktad	  med	  den	  lite	  äldre	  
formatbeteckningen	  Top	  40	  samt	  EHR	  (European	  
Hit	  Radio).	  

Dance	   Radiostation	  som	  främst	  spelar	  modern	  
dansmusik.	  

Hot	  AC	   En	  form	  av	  AC	  med	  högre	  tempo	  och	  en	  större	  
andel	  ny	  musik.	  

Modern	  Rock	   Musikformat	  för	  stationer	  som	  spelar	  modern	  
rockmusik	  från	  1980-‐	  och	  1990-‐talen	  

Soft	  AC	   En	  form	  av	  AC	  som	  främst	  inriktas	  på	  lugn	  musik	  
och	  ballader.	  	  

Urban	   Formatbeteckning	  för	  stationer	  som	  främst	  spelar	  
musik	  med	  afro-‐amerikansk	  ursprung,	  som	  
exempelvis	  soul,	  R&B	  och	  rap.	  	  

Källa:	  MedieSverige	  2010.	  Statistik	  &	  Analys.	  Nordicom-‐Sverige	  
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Tabell	  2.	  –	  Målgrupper,	  format	  och	  största	  ägare	  för	  kommersiell	  radio	  
	   Målgrupp	   Format	   Största	  ägare	  

Mix	  Megapol	   25-‐45	   AC	   SBS	  Radio	  

Rix	  FM	   20-‐49	   Hot	  AC	   MTG	  Radio	  

Lugna	  favoriter	   25-‐54	   Soft	  AC	   MTG	  Radio	  

NRJ	   15-‐34	   CHR	   MTG	  Radio/NRJ	  

The	  Voice	   18-‐30	   CHR/Urban	   SBS	  Radio	  

Bandit	  Rock	   20-‐39	  Sthlm	  

25-‐44	  Gbg	  

Modern	  Rock	   MTG	  Radio	  

Rockklassiker	   25-‐49	   Classic	  Rock	   SBS	  Radio	  

Radio	  107,5	   20-‐34	   Dance	   SBS	  Radio	  

Vinyl	  107	   35-‐64	   Oldies	   SBS	  Radio	  

Källa:	  MedieSverige	  2010.	  Statistik	  &	  Analys.	  Nordicom-‐Sverige	  

	  
Tabell	  3.	  –	  Programområden	  SR	  (Procent)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Källa:	  MedieSverige	  2010.	  Statistik	  &	  Analys.	  Nordicom-‐Sverige	  
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Tabell	  4.	  –	  Räckvidd,	  Sveriges	  Radio	  och	  Kommersiell	  radio	  (Procent)	  
	  

	  

Källa:	  MedieSverige	  2010.	  Statistik	  &	  Analys.	  Nordicom-‐Sverige	  

	  

Tabell	  5.	  –	  Tillgång	  och	  användning	  av	  radio	  (Procent)	  

	  

Källa:	  MedieSverige	  2010.	  Statistik	  &	  Analys.	  Nordicom-‐Sverige	  
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Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide	  
	  
Vilka	  är	  er	  målgrupp	  och	  varför?	  
	  
Vad	  är	  syftet	  med	  radiosändningen?	  
	  
Hur	  mycket	  och	  på	  vilket	  sätt	  blir	  ni	  påverkade	  av	  er	  styrelse?	  
	  
Vilka	  problem	  finns	  det	  att	  stationen	  är	  av	  kommersiell	  verksamhet?	  
	  
Vilka	  företag/organisationer	  påverkar	  er	  att	  sända	  viss	  typ	  av	  låtar?	  	  Hur	  ser	  en	  sådan	  process	  ut?	  
	  
Enligt	  uppgifter	  träffar	  kommersiella	  radiostationer	  regelbundet	  stora	  musikförlag	  för	  att	  diskutera	  
musikinnehåll,	  stämmer	  det	  och	  hur	  ser	  en	  sådan	  process	  ut?	  
	  
Vem	  väljer	  låtarna	  och	  till	  vilket	  syfte?	  
	  
Hur	  ser	  radioformatet	  ut	  gällande	  musiken?	  Följer	  ni	  någon	  modell?	  	  
	  
Vad	  har	  pengar	  för	  betydelse	  i	  er	  kulturyttring?	  
	  
En	  slags	  radiotrend	  är	  att	  spela	  färre	  än	  fler	  låtar,	  varför?	  
	  
Vad	  anser	  ni	  om	  att	  kommersiell	  radio	  mer	  eller	  mindre	  ägs	  av	  två	  stora	  medieföretag	  (SBS	  och	  MTG)?	  	  
	  
Hur	  tror	  du	  radions	  utveckling	  kommer	  att	  se	  ut?	  
	  
Vad	  är	  din	  relation	  till	  annonsörerna?	  
	  
Hur	  påverkas	  radion	  av	  internet?	  
	  
Vad	  anser	  ni	  om	  de	  höga	  koncessionsavgifterna?	  	  
	  
Har	  staten	  ett	  ansvar	  för	  innehållet	  i	  kommersiell	  radio?	  	  
	  
Vem	  försöker	  man	  tillfredsställa	  när	  man	  väljer	  att	  spela	  kommersiell	  musik?	  
	  
Vad	  är	  kvalitet	  på	  radio?	  Personligen	  och	  från	  kanalens	  företagsprofil?	  
	  
Hur	  mycket	  påverkas	  ni	  av	  andra	  radiokanaler	  inom	  samma	  styrelse?	  
	  
Hur	  mycket	  påverkar	  ni	  av	  andra	  radiokanaler	  utanför	  er	  styrelse?	  Samt	  SR?	  

	  


