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Abstract 
 
Fredrik Stiernstedt (2013): Från radiofabrik till mediehus. Medieförändring 
och medieproduktion på MTG-radio. Örebro Studies in Media and 
Communication 16, Södertörn Doctoral Dissertations 73,  247 pp. 
 
This thesis is a study of how the Swedish media company MTG Radio has 
developed new strategies and production practices in relation to technolog-
ical change, new competition and media convergence during the first dec-
ade of the 2000s. During this period the media landscape in general has 
been marked by digitization, the rise of new media platforms and competi-
tion from new media companies. The study engages in an ethnographical 
perspective on media production, but also takes its starting point in politi-
cal-economic theories on media work (Banks 2007, Hesmondhalgh & 
Baker 2011, Ryan 1992) in order to raise questions about the relation be-
tween technological and organizational changes and relations of power in 
production. Empirically, the thesis builds on interviews with production 
staff as well as an analysis of production documents and content produced 
by MTG Radio. 

The analysis shows that digital production technologies contribute to an 
increased automation and centralization of control over editorial decisions, 
and hence to “de-skilling” (Braverman 1974/1999, Örnebring 2010). On 
the other hand, strategies of multiplatform production and the organiza-
tional changes taking place contribute to an “upskilling” (Edgell 2012) and 
give DJs and presenters more autonomy and control within production. 
This strengthened autonomy involves their possibilities for reflexivity and 
critical self-evaluation, as well as their control over content and produc-
tion. Finally, the thesis connects these results to the more overarching ques-
tion of alienation, arguing that upskilling and increased autonomy do not 
automatically create better jobs within the media house, or necessarily 
represent emancipatory possibilities within media work, as has been argued 
in previous research and theory.  

Keywords: media production, media work, digitization, de-skilling, 
up-skilling, etnography, political economy of the media. 
 
Fredrik Stiernstedt, Institutionen för kultur och kommunikation 
Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, fredrik.stiernstedt@sh.se 
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Förord 

Samma vinter som jag påbörjade forskarutbildningen kom jag över ett 
vykort med en reproduktion av den lettiske konstruktivisten Gustav Klucis 
(1895-1938) verk Skiss till högtalare nr. 7. Vykortet har legat i en plast-
ficka i mitt skrivbordsunderlägg och jag har tittat på det i stort sett varje 
dag under hela min forskarutbildning. 

Verket ingår som en del i Klucis första stora arbete, som han gjorde in-
för den ryska revolutionens femårsjubileum år 1922. Verket bestod av en 
serie semiportabla multimediakiosker vilka skulle installeras på gatorna 
runtom i den sovjetiska huvudstaden. I dessa kiosker skulle tidens nya 
medier, radio och film, integreras med tidnings- och telegramtexter. De var 
små, portabla mediehus som skulle erbjuda den ryska publiken nya upple-
velser av revolutionen, och genom vilka nya samhälle som Klucis och hans 
konstruktivistiska konstnärskollegor såg förborgat i revolutionen skulle 
skildras och frambesvärjas. Även om de konstruktivistiska utopierna snart 
skulle krossas av den sovjetiska diktaturen (Klucis avrättades år 1938) 
berättar hans projekt inför revolutionens femårsdag om hur så kallad me-
diekonvergens inte är något nytt fenomen, eller att den inte är beroende av 
en viss industristruktur eller teknologi. Klucis, liksom hela den konstrukti-
vistiska rörelsen i Sovjetunionen sammanlänkade ofta utopiska samhällsvi-
sioner med föreställningar om (medie)teknologisk utveckling och samgåen-
de mediesystem, något som Tanja Storsul och Dagny Stuedahl (2007) kal-
lar för technotopier.  

I den här avhandlingen möter vi en annan slags mediekonvergens och ett 
annat slags mediehus än vad Gustav Klucis föreställde sig år 1922. Liksom 
i hans skiss som pryder omslaget till den här boken handlar avhandlingen 
framförallt om radio, även om radio, liksom i Klucis kiosker inte längre 
enbart är ett ljudmedium utan i mediekonvergensens tid även inkluderar 
foto, video och textproduktion. Mellan Klucis socialistiska vision och da-
gens kommersiella medieverklighet reser sig tillsynes en avgrund. Den me-
diekonvergens vi möter i den här avhandlingen är en del av medieindustri-
ernas logik och mediehusen är inte längre portabla kiosker utan stora 
byggnader där inga medborgare kan titta in medan de flanerar längs stä-
dernas gator. I dessa mediehus arbetar en rad professionella innehållspro-
ducenter med att frambringa bilder, texter, ljud och att möjliggöra kom-
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munikation. För dem har den mediekonvergens som frambesvurits inte 
som en socialistisk utopi utan som en industriell och kommersiell strategi 
inneburit förändringar. Om detta handlar denna avhandling. 

Jag vill rikta ett varmt tack till Baltic and East European Graduate School 
(BEEGS) som finansierat min doktorandtjänst vid Södertörns högskola. Ett 
bidrag från STINT möjliggjorde en vistelse på IMK vid universitet i Oslo 
våren 2007. Där deltog jag i en forskarutbildningskurs organiserad av 
Espen Ytreberg och fick möjlighet att presentera en tidig avhandlingstext. 
Det var betydelsefullt. 

Örebro Universitet har varit min formella hemvist under projektets 
gång. Peter Berglez i Örebro har varit biträdande handledare. Han har 
bidragit med värdefulla kommentarer och varit ett stöd, särskilt under 
projektets slutfas. Göran Bolin, som varit huvudhandledare, har gjort 
många läsningar av olika manusversioner och alltid kommit med kloka 
kommentarer och hjälpsamma råd. Dessutom har han visat en osviklig tro 
på projektet och på min möjlighet att genomföra det, vilket varit betydelse-
fullt. Ett varmt tack till er båda. Patrik Wikström var opponent vid sextio-
procentsseminariet i oktober 2010 och Henrik Örnebring vid slutseminari-
et i februari 2012. Utan deras noggranna läsningar och konstruktiva kom-
mentarer hade avhandlingen varit i ett helt annorlunda – och betydligt 
sämre – skick. 

Jag har också haft möjlighet att presentera min forskning vid flera semi-
narier på Södertörns Högskola. Många har tagit sig tid att läsa och kom-
mentera utkast och skisser till avhandlingens kapitel. Alla kollegor förtjä-
nar ett stort tack, inte bara för hjälpen med avhandlingen utan för att de 
bidragit till den stimulerande intellektuella miljön på institutionen.  

Johan Fornäs har gett mig omfattande skriftliga kommentarer och hjälp 
med källor. Daniel Bjugård gjorde omslaget till boken. Korrekturläste 
gjorde Johan Stiernstedt, Anna Stiernstedt, Stefano Fogelberg Rota, Peter 
Jakobsson och Michael Forsman. Ett stort tack till er alla! Michael Fors-
man har dessutom varit en källa till mycken klokskap och många givande 
samtal under den tid jag arbetat med det här projektet. Han har vid flera 
tillfällen nagelfarit manuset och gång på gång kommit med ögonöppnande 
förslag på förbättringar. Doktorandkollegorna Anne Kaun och Carina 
Guyard förtjänar ett extra varmt tack. Det gör också mina kamrater på 
kontoret PC230, Linus Andersson och Peter Jakobsson som bidragit med 
många kloka synpunkter på avhandlingens innehåll. Våra ständigt pågåen-
de samtal om de mest skiftande ämnen och våra aldrig sinande uppslag och 
hugskott till sidoprojekt vilka ständigt hotat att skjuta deadlines och dispu-
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tationsdatum i sank, har varit av enormt värde för mig. Jag tror inte att 
den här avhandlingen någonsin blivit färdig utan en så hög grad av distrak-
tion. 

Slutligen vill jag också tacka alla de medarbetare på MTG Radio i Sveri-
ge, Estland och Lettland som tagit sig tid att berätta, förklara och dela med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter. Utan er hade det inte blivit någon 
avhandling alls. 

Anna, Edith och Salomon. Mest av allt är det mesta er förtjänst. Det är så 
fint att ni finns. 

Flemingsberg den 15e november 2012 
Fredrik Stiernstedt 
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KAPITEL 1 

Introduktion 

Den här avhandlingen handlar om hur det svenska medieföretaget MTG-
radio har inlemmat nya digitala teknologier i produktionen på sina sju 
musikradiostationer och de organisationsförändringar som det resulterat i.1 
På ett empiriskt plan kretsar avhandlingen kring hur strategier och prakti-
ker har växt fram i förhållande till digitala produktionsteknologier och nya 
medieplattformar under en period av tio år. Jag undersöker hur sådana 
strategier formulerats och varför nya teknologier inlemmats på det sätt 
som de gjort i produktionen på MTG-radio. Jag analyserar hur man för-
hållit sig till ny konkurrens och vad som hänt med organisationen i sådana 
processer av förändring. Det innebär att frågor om makt och kontroll över 
produktionen kommer i fokus. Ny teknik kan till exempel användas för att 
öka ledningens kontroll över de anställda. Dessutom problematiserar nya 
teknologier invanda arbetssätt och rutiner och gör att relationen mellan 
producenters och programledares självbestämmande och ledningens vilja 
till kontroll omförhandlas. På ett teoretiskt plan avser avhandlingen, ge-
nom att resa frågor om makt, att bidra med kunskap om medieproduktio-
nens och mediearbetets villkor och förutsättningar i ett förändrat medie-
landskap. 

De ursprungliga bevekelsegrunderna för forskningsprojektet återfinns i 
personliga erfarenheter. Första gången jag stod i en radiostudio var år 
1996. År 2000 blev jag anställd som programledare på Rix FM, den störs-
ta kanalen inom MTG-radio. På dagarna studerade jag medie- och kom-
munikationsvetenskap på Södertörns högskola, på kvällarna och helgerna 
sände jag radio. Den här boken är ett slutresultat av många års pendlande, 
både fysiskt och mentalt, mellan dessa båda miljöer: mellan radiostudion 
och seminarierummet. Som programledare i kommersiell radio fick jag 
under 2000-talets första decennium uppleva hur produktionen förändra-
des, hur villkoren för MTG-radio och för radiomediet i stort skiftade och 
hur arbetet delvis kom att bli ett annat. Detta skifte hängde samman med 
digitalisering, mediekonvergens och industriell förändring. Digitala pro-
duktionsteknologier implementerades i ökande grad i produktionen. Kon-

1 Det här kallar jag i avhandlingen för teknisk omstrukturering av produktionen (jfr 
Ingelstam & Schiller 1981: 53ff). 
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kurrensen från nya, digitala medier blev mer omtalad i produktionen och 
sändningarna och studioarbetet kompletterades med produktion för andra 
medieplattformar. Inom medieföretaget MTG började man tala om nöd-
vändigheten av att utveckla en så kallad mediehusstrategi. 

Även om projektet på så sätt initierats av personliga upplevelser av ett 
arbete i förändring är inte MTG, eller MTG-radio, det enda företag där 
saker av det här slaget hänt. Det första decenniet av 2000-talet var händel-
serikt på medieområdet. Nya digitala produktionsteknologier och nya me-
dieplattformar förändrade förutsättningarna för medieproduktion (Deuze 
2007). Etablerade medieindustrier kämpade med att anpassa sig till the 
shock of the new. Allt fler svenska och internationella medieföretag forme-
rar sig som mediehus, vilka bygger på ägande i många branscher och vari 
kommunikation över många medieplattformar samt nya sätt att kapitalise-
ra på texter och publiker växer fram. Tidigare studier har också rapporte-
rat om att sådan medieförändring har konsekvenser för produktionen (Ny-
gren & Zuiderweld 2011), att den kan leda till spänningar och motsätt-
ningar inom och mellan grupper i medieföretag (Erdal 2007, Westlund 
2012) och att upplevelserna av mediearbete omvandlas (Mayer m.fl. 2009).  

För att undersöka sådana processer på MTG-radio har jag samlat in 
mina kollegors berättelser om produktionen och om erfarenheter och upp-
levelser av att verka inom MTG-radio. Jag har kombinerat ett sådant till-
vägagångssätt och material med analyser av interna produktionsdokument, 
externa texter om MTG-radio (t.ex. tidningsartiklar, statliga utredningar 
och myndighetsrapporter) och av de medietexter som produceras på MTG-
radio. Genom dessa olika material har en berättelse om MTG-radio växt 
fram som handlar om hur ny medieteknologi, både som materiell realitet 
och som föreställning, har påverkat arbete och produktion i företaget.  

I studien ska jag visa vad teknisk omstrukturering av produktionen in-
nebär på MTG-radio och hur den går till i praktiken. Men att studera tek-
nisk förändring, ny konkurrens och organisationsförändringar från ett 
deltagande och etnografiskt perspektiv ger mig också möjlighet att diskute-
ra, pröva och fördjupa tidigare teorier om mediearbete. Den detaljerade 
skildringen av produktionen i ett företag (MTG-radio), bland en viss grupp 
av producenter (programledare och DJs) som den här avhandlingen erbju-
der relateras till politiska, ekonomiska och kulturella strukturer. Genom 
att koppla samman ”mikrosammanhang” med ”makrokrafter” (Mayer 
2009: 15) avser jag att belysa mer generella implikationer av en för i övrigt 
empiriskt orienterad fallstudie.  

Det är framförallt två begrepp från tidigare forskning om medieproduk-
tion och arbete som jag kommer att diskutera. För det första är det frågan 
om ”de-kvalificering” (de-skilling) (Barrett 2005, Knights & Willmott 
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1990, McKinlay & Smith 2009, Roberts 2007, Örnebring 2010, jfr Bra-
verman 1974/1999). I arbetssociologisk forskning och i kritiska analyser av 
mediearbete har man pekat på hur ny teknik i produktionen används för 
att automatisera och rutinisera arbetet samt minska de anställdas hant-
verkskunskap (samtidigt som de ökar företagsledningens makt). Men be-
greppet är omstritt och andra studier har pekat på motsatsen: att arbetet 
blir mer kunskapsintensivt, att arbetaren får mer makt och blir mer själv-
ständig visavi ledningen genom nya (digitala) teknologier, något som bru-
kar kallas för ”upp-kvalificering” (up-skilling) (Castells 2001, Edgell 2012 
Gallie m.fl. 1998). Studier av de-kvalificering och upp-kvalificering genom-
förs oftast på en makronivå, genom att med surveymetoder och statistisk 
data till exempel kontrollera vilka teknologier människor använder på sitt 
arbete (Fraser 2010). Sådana metoder säger dock ganska lite om hur män-
niskor använder teknologier, om de upplever att deras kunskaper har blivit 
viktigare i produktionen och hur maktförhållanden de facto formas genom 
mänskliga relationer i den vardagliga verksamheten. Genom observationer 
och intervjuer kan man således nyansera bilden och utöka förståelsen kring 
hur nya teknologier och organiseringsprinciper skapar förutsättningar för 
mer eller mindre hantverksmässig produktion och hur de formar maktrela-
tioner i den dagliga textproduktionen. 

Det andra begrepp som jag undersöker är det som på engelska kallas för 
”art-commerce”-relationen (Banks 2007: 6). Konst och kultur å den ena 
sidan och kommers å den andra har ofta setts som varandras motsatser i 
det moderna samhället (Williams 1980). I kultur- och medieindustrier åter-
finns båda dessa rationaliteter, både kommersiella och artistiska/kreativa 
imperativ. Det mest utmärkande draget för medieproduktion är just att det 
finns strukturella intressen – från medieföretag och dess ledningar – av att 
bibehålla, snarare än att kväsa kreativitet och ett visst självbestämmande 
bland medieproducenterna. Det beror på att det är bara genom att tillåta 
en viss kreativ frihet som medieindustrierna kan komma fram med nya 
produkter; produkter som är tillräckligt intressanta för att tilltala en pu-
blik, och därmed skapa vinster för företagen (Ryan 1992). Kreativitet och 
autonomi måste alltså produceras genom mediekapitalistiska strukturer i 
kommersiella företag (Miège 1989). Exakt hur det går till, med vilka me-
toder kapitalet skapar kreativitet förändras över tid och i relation till me-
dieteknologisk utveckling (Jakobsson 2012, Jakobsson & Stiernstedt 
2012). I tidigare studier har man pekat på hur nya teknologier för produk-
tion, nya teknologier för distribution och organisationsförändringar, likt de 
som genomförts på MTG-radio, potentiellt sett påverkar och griper in i det 
sätt varpå art-commerce-relationen upprätthålls, och att de minskar möj-
ligheterna till självbestämmande för medieproducenter och samlar mer av 
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kontrollen över produktionen hos ledningen (McRobbie 2002, Miller 
2004). Genom den etnografiskt inspirerade intervjustudie som jag genom-
fört i produktionen på MTG-radio kan man få mer nyanserad kunskap om 
hur denna förändring äger rum, vilken riktning den tar och hur makten 
över produktionen fördelas och förhandlas i relation till teknisk omstruk-
turering av produktionen. 

Avhandlingens titel är Från radiofabrik till mediehus. Denna titel – och 
denna rörelse – kan uppfattas på åtminstone tre olika sätt. För det första 
beskriver titeln den geografiska förflyttning som MTG-radio gjorde under 
den tid jag genomförde mitt fältarbete i företaget. När jag inledde mitt 
fältarbete på MTG-radio år 2007 var produktionen inhyst i det gamla 
Münchenbryggeriets lokaler på Södermalm i Stockholm. Radiostudios och 
redaktioner låg i lokaler som sedan mitten av 1700-talet fram till 1970-
talet ägnats åt industriell produktion av bland annat tyg, kakel och öl. När 
jag avslutade min materialinsamling på MTG-radio hade företaget flyttat 
ihop med alla de andra bolagen i MTG-sfären i ett nyuppfört mediehus på 
Ringvägen, på andra sidan malmen. Borta var de ekande – och för radio-
produktion synnerligen opassande – stenvalven. Glas, betong, öppna kon-
torslandskap och toppmoderna studiolokaler mötte nu besökaren på 
MTG-radio.  

För det andra beskriver titeln en förändring i produktionens innehåll på 
MTG-radio. Under 2000-talets första decennium har produktionen om-
strukturerats såtillvida att radioprogramledare i allt högre grad producerar 
innehåll för flera olika medieplattformar. Programledare och DJs på MTG-
radio har kommit att, förutom innehåll för ljudsändningar, framställa tex-
ter, text- och bildbaserade mobilapplikationer, online-spel samt video och 
bildmaterial, etc. Dessutom har de inlemmat nya medieplattformar i arbe-
tet med de traditionella sändningarna, till exempel genom att i allt högre 
grad kommunicera med publiken via sociala nätverksmedier (jfr Bonini 
2012, Moreno m.fl. 2010, Freeman m.fl. 2012, Freire 2007). Även distri-
butionen av ”radio” tagit sig nya uttryck. Till exempel via internet, genom 
applikationer i mobiltelefonen och genom så kallad podcasting (Berry 
2006, Menduni 2007, Murray 2009, Wall 2004). Dessa förändringar och 
deras effekter på den dagliga verksamheten på MTG-radio studeras i av-
handlingen.  

Slutligen kan flytten från radiofabriken till mediehuset också uppfattas 
metaforiskt. Fabriken används ofta som en symbol, för en viss produk-
tionslogik, en viss samhällsform och en viss typ av maktutövning (Ander-
sen m.fl. 2004). När man i relation till medie- och kulturproduktion talar 
om industrier och fabriker, är det inte sällan ur ett kritiskt perspektiv 
(Horkheimer & Adorno 1947/1996). Fabriken representerar då en typ av 
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produktion där innehållet reducerats till ”matematiska operationer” (Kra-
cauer 1927/1995) och där arbetet sker enligt löpande bandets princip. 
Kommersiell musikradio är på många sätt ett typexempel på en sådan kul-
turindustriell medieproduktion där formatlogik och central styrning domi-
nerar produktionen och stöper innehållet i standardiserade former. De 
tekniskt initierade förändringar som ägde rum i produktionen på MTG-
radio under det första decenniet på 00-talet, och som jag dokumenterar 
och analyserar i den här studien, utmanade sådana invanda och fabriks-
mässiga produktionsmönster på MTG-radio. Det mediehus som MTG-
radio flyttade in i år 2009 var också en ny organisatorisk form. Ytterligare 
ett tema för avhandlingens analyser är således om mediehuset, på ett mer 
djupgående plan, representerar en ny slags produktionslogik och vad det 
innebär för makten över medieproduktionen och upplevelsen av arbetet på 
MTG-radio.  

Syfte, frågeställningar och disposition 

Genom avhandlingen vill jag skapa kunskap om förutsättningarna för me-
dieproduktion i ett förändrat medielandskap. Avhandlingens syfte är att 
analysera hur nya digitala teknologier inlemmats i produktionen i ett me-
dieföretag samt de organisationsförändringar som äger rum i samband med 
detta. Avsikten är att därigenom fördjupa teorier om mediearbete och 
makten över medieproduktionen. Empiriskt sker detta genom en produk-
tionsstudie på Sveriges största radiobolag, MTG-radio och dess verksamhe-
ter i Sverige och Baltikum. Jag kommer inte att redogöra för alla de nya 
och digitala teknologier som inlemmats i produktionen utan kommer att ta 
fasta på de som har varit av störst betydelse för produktionen och arbetet. 
Dessutom har jag avgränsat studien till att behandla tidsperioden mellan år 
2000 och år 2010. 

Att avhandlingen kom att handla om radio och arbetet på sju radiosta-
tioner har sin grund i flera olika förhållanden. För det första i att jag, med 
tidigare erfarenhet som radioprogramledare har haft insyn i- och tillgäng-
lighet till produktionen på MTG-radio. Flera av mina informanter är forna 
kollegor och många av de arbetsprocesser jag observerat och studerat har 
jag själv varit en del av. Jag har alltså haft en i vetenskapliga sammanhang 
ovanlig position som insider. Det är något som jag diskuterar mer ingående 
i metodkapitlet. Det har på en praktisk nivå gjort att jag haft tillgång till 
internt material, fritt tillträde till lokalerna och haft lätt att få tillstånd 
intervjuer med producenterna. Valet föll på radio också därför att tidigare 
studier av mediearbete och teknisk förändring främst handlat om tryckta 
medier och särskilt om dagspress (t.ex. Westlund 2012). Dessutom har 



20 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

journalistik som praktik och genre dominerat i tidigare studier av relatio-
nen mellan teknisk förändring och medieproduktion (Boczkowski 2004, 
Cottle & Ashton 1999, Dailey m.fl. 2005, Dupagne & Garrison 2006, 
Hemmingway 2008, Lawson-Borders 2006, Pavlik 2004, Silcock & Keith 
2006). Därför finns det goda möjligheter att bidra med ny kunskap om 
andra medieformer (radio) och andra genrer (musikunderhållning) genom 
den här studien. Ytterligare ett skäl att studera radio är att det är ett medi-
um som drabbats hårt av de samtida medieförändringarna och framväxten 
av nya medieplattformar (EBU 2011). Nya digitala medier har kommit att 
överta radiomediets roll som musikförmedlare. Sociala nätverksmedier – 
som Facebook och Twitter – har inkräktat på radiomediets funktion av att 
vara ett sällskap och erbjuda tillgång till en bakgrundssocialitet i vardagsli-
vet (Bonini 2012). Publiken, och i synnerhet den unga publiken, sviker i 
allt högre grad radiomediet (Strid 2005). Denna tendens gäller såväl för 
Sverige som för de flesta delar av Europa och USA (EBU 2011). Radiome-
diet dessutom dragits med dålig lönsamhet (SOU 2008). Detta innebär att 
radiobranschens aktörer varit pressade att förändras och att anamma nya 
strategier, vilket gör den till ett lämpligt val för en studie av den här typen.  

Samtidigt ska det förstås framhållas att mycket av det som hänt inom 
MTG-radio också hänt med andra medieverksamheter under samma tids-
period (Nygren 2008). Nya digitala teknologier för produktion och nya 
medieplattformar har påverkat arbetet i medierna generellt. Omorganise-
ring till mediehus sker i de flesta medier både i Sverige och internationellt. 
Därmed finns det, utifrån den här studien, möjlighet till en viss teoretisk 
om än inte empirisk generaliserbarhet. MTG-radio är en ingång till en mer 
generell förståelse av medieförändringens dynamik och dess relation till 
medieproduktion och mediearbete. Det är min förhoppning att även de 
läsare som inte är specialintresserade av kommersiell musikradio ska kun-
na ha glädje och nytta av studien, och jag kommer i slutkapitlet att utveck-
la de mer generella lärdomar som man kan dra av avhandlingens analyser. 

Att valet föll på MTG-radio innebar också att jag fick möjlighet att in-
korporera material från företagets baltiska stationer. Från början hade jag 
intentionen att mer systematiskt jämföra arbetssätt i Sverige och Baltikum. 
I och med projektets genomförande har dock det material jag samlat in i 
Baltikum fått en annan karaktär. Även om det förstås är allmänt känt att 
digitalisering, mediekonvergens och uppbyggandet av så kallade mediehus 
inte är ett unikt svenskt fenomen blev det faktum att jag kunde studera 
förhållandena i Baltikum ett sätt att öka studiens räckvidd. Framförallt 
gjorde det baltiska materialet det uppenbart att mediehus inte är nationella 
fenomen, de är internationella och mediehusen har många olika ”rum”. 
Frågan om internationalisering eller globalisering står inte i centrum i av-
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handlingen. Men vad det gäller maktrelationer i produktionen är en up-
penbar spänning den mellan operationer och avdelningar i olika länder. I 
utforskandet av mediehuset MTG blev dess baltiska rum därmed naturliga 
platser att inkludera i studien.  

Jag har brutit ner syftet i tre frågor: 

Hur genomfördes introduktionen av digital produktionsteknologi och nya 
medieplattformar på MTG-radio mellan år 2000 och 2010? Vilka organisa-
tionsförändringar genomfördes i och med detta?  

Vad innebar den tekniska omstruktureringen av produktionen på MTG-
radio för innehållet i producenternas arbete?  

Vad innebar den tekniska omstruktureringen av produktionen för makten 
över arbetet på MTG-radio och hur påverkas möjligheter till självbestäm-
mande och autonomi för producenterna?2  

De här tre frågorna behandlas i fyra empiriska kapitel. De är tematiskt och 
i viss mån kronologiskt organiserade. I det första analyskapitlet (kap. 6) 
står digitala produktionsteknologier i centrum, det vill säga digitala studios 
och datasystem. Flera sådana har varit i bruk sedan kommersiell radio 
startade i början av 1990-talet. Men den ökade datorkraften, nya nät-
verksmöjligheter och tekniska innovationer, i samklang med ekonomiska 
behov i produktionen, gjorde att dessa började användas på andra sätt 
kring millennieskiftet. I kapitel sju och åtta analyseras nya digitala tekno-
logier för distribution och kommunikation, vilka kom i bruk och blev vik-
tiga för MTG-radio i mitten av 00-talet. Det innebär till exempel internet-
distribution, hemsidor och podcasting men också att de så kallade sociala 
nätverksmedierna, som till exempel bloggar och Facebook-sidor blev en 
alltmer integrerad del i produktionen. I det sista analyskapitlet handlar det 
om den organisatoriska förändring som medieföretaget MTG och därmed 
också MTG-radio genomförde år 2009. Som ett svar på tekniska utma-
ningar och ny konkurrens omorganiserades verksamheten som ett så kallat 
mediehus. Det innebar att samarbete mellan olika medieformer och redak-
tioner uppmanades och institutionaliserades, samt att nya typer av så kal-
lade amfibieavdelningar infördes, vilka arbetade med produktion för alla 
medieformer (dvs. TV, webb, tidning och radio). Det sista analyskapitlet 
handlar om den organisatoriska och materiella institutionaliseringen av 
praktiker som under hela 00-talet gradvis utvecklats inom medieföretaget 

2 Producenterna används i avhandlingen som ett samlingsbegrepp för programleda-
re, DJs, ljudproducenter och musikläggare. Dvs. de som arbetar med innehållspro-
duktion på MTG-radio.  
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MTG som reaktioner på nya medieteknologier och nya former av konkur-
rens. 

I det som är kvar av det här kapitlet ska jag närmare förklara vad jag i 
avhandlingen avser när jag talar om medieproduktion och medieföränd-
ring. I kapitel två beskriver jag närmare studiens relation till tidigare forsk-
ning och introducerar det teoretiska ramverk jag använder. Jag kommer att 
beskriva medieindustriernas funktionssätt och de specifika förutsättningar 
för arbete som finns i dessa industrier. Jag ska också ta upp frågan om 
makt och teoretisera relationen mellan kontroll och autonomi. I kapitel tre 
redogör jag för studiens material och metoder, i kapitel fyra introducerar 
jag MTG-radio som arbetsplats och de som arbetar där och i kapitel fem 
analyserar jag de politiska, ekonomiska och ideologiska kontexterna för 
kommersiell musikradio i Sverige och Baltikum. 

Medieproduktion: kommersiell radio och DJns arbete i  
medieindustrin 

Medieproduktion definieras i avhandlingen som den produktion av symbo-
liska varor som äger rum inom institutioner och präglas av formella förhål-
landen. Medieproduktion sker i medieindustrier. Begreppet medieindustri 
för tankarna till storskalig och fabriksmässig produktion. För många upp-
fattas det säkert som en motsats till den kreativitet och altruism som man 
gärna vill föreställa sig är en förutsättning för att intressanta medieproduk-
ter ska kunna bli till. Ur det perspektivet är begreppet medieindustri be-
släktat med begreppet kulturindustri. Kulturindustribegreppet är från bör-
jan en kritisk metafor, en sammansättning av två fenomen som intuitivt 
upplevs som varandras motsatser, i syfte att uppnå en kritisk effekt (Hork-
heimer & Adorno 1947/1996). Innebörden i begreppet har dock kommit 
att förändras och det har blivit ett värdeneutralt eller till och med positivt 
laddat ord som beskriver en viss sektor i ekonomin (Loisa 2003). Politiker 
och makthavare har börjat använda begreppet på ett sådant sätt i sina 
försök att stödja och frambringa ”kreativa näringar”, eftersom det betrak-
tas som en ny och spännande tillväxtsektor (Kolmodin m.fl. 2008). Kultur-
industrier brukar i sådan diskurs definieras som de institutioner, huvudsak-
ligen kommersiella företag, som på ett direkt sätt är inblandade i produk-
tionen av mening genom symboliska artefakter. I policydokument och 
rapporter pekas filmproduktion, musik, TV och radioindustrier, förlag, 
mjukvaruproduktion, design, mode, arkitektur, scenkonst, hantverk och 
antikhandel samt reklam ut som delar av sådana kulturindustrier (Rossiter 
2006: 103f). 
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Medieindustrier är ett slags kulturindustri. Michelle Hilmes (2009) me-
nar att medieindustrierna, i likhet med andra delar av kulturindustrierna, 
kan definieras som teknikdrivna, industriellt organiserade företag ägnade 
åt massproduktion av ”expressiva former” – alltså symboliska varor, eller 
kort och gott ”texter” (s. 21). Men det finns skäl att på historiska grunder 
särskilja den storskaliga och industriella produktionen av till exempel ra-
dio, TV och tidningar från andra närliggande kulturindustrier, som till 
exempel förlag (Holt & Perren 2009: 2). Anledningen är att det finns en 
hög grad av likhet och överlappning i medieindustriernas kulturhistoriska 
utveckling och institutionella inramning under det senaste århundradet 
(ibid.). Den typ av varor de frambringar, deras förhållningssätt till publi-
ken, den reglering de haft att förhålla sig till och den samhälleliga roll de 
ansetts ha, och fått axla, har varit likartade (jfr kap. 2). Medieproduktion 
betecknar i avhandlingen således den produktion och det arbete som äger 
rum inom en sådan medieindustri. 

Mer specifikt är det kommersiell musikradio som står i centrum. Kom-
mersiell musikradio är oftast så kallad formatradio vilket innebär att pro-
ducenterna arbetar efter noggrant framtagna produktionspraktiker och 
urvalskriterier för musiken, för att tilltala en väldefinierad målgrupp (Hen-
dy 2000, Lundgren 2008: 66f). De flesta tidigare studier av kommersiell 
radio har betonat dess industriella organisation (Berland 2009, Fornatale 
& Mills 1980). Man har till exempel behandlat urvalsprinciper för musi-
ken och hur de påverkas av ekonomiska hänsynstaganden (Ahlkvist 2001, 
Percival 2012, Rothenbuhler 1985, Wallis & Malm 1993).  

Men kommersiell musikradio består inte bara av musik. Dess expressiva 
former, eller texter, består också av talat material. Mycket av det som skil-
jer upplevelsen av musikradio från upplevelsen av andra former av förin-
spelad musik, är, förutom att låtarna valts av någon annan, att man som 
lyssnare också får andra typer av innehåll, som till exempel vardagligt prat, 
intervjuer, sketcher, reportage, nyheter och väderprognoser (Chignell 2009, 
Crisell 1994, Hepp 2003). Det innebär också att mycket av arbetet i kom-
mersiell musikradio består av att producera sådant innehåll. Programledare 
och DJs, och deras hantverkskunskaper, är av stor betydelse för att göra 
radio till radio. 

Programledarens, skivpratarens eller DJns historia i radio tar sin början 
redan på 1920-talet då de första grammofonskivorna spelades i radio. Un-
der 1960-talet, i och med jazzens, rockens och popens allt starkare ställ-
ning utvecklades denna yrkesroll ytterligare (Douglas 1999). I Sverige var 
det först i och med den andra vågen av populärmusikalisk förnyelse inom 
Sveriges Radio (på 1970 och 1980-talet), när rock och pop fick sällskap av 
disco, soul, funk och sedermera även av punk som den inspelade populär-
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musiken och DJn som yrkesgrupp fick en starkare ställning i svensk radio. 
Ett viktigt program var Claes af Geijerstams Rakt över disc (1980-1996) 
som blev populärt bland lyssnarna men också bidrog till förnyelse av ra-
diomediets formspråk. Radiotilltalet mer generellt, och i synnerhet i ung-
domskanalen P3, förändrades under denna period. En rad program med 
förnyelseanspråk av musikalisk och ljudteknisk art sändes under 1980-
talet, som till exempel Ny våg, Neonmagasinet, Linje 19, Drömspel, Disco-
Gnistor, Galaxen och Störning (Forsman 2000: 168). DJs och skivpratare 
fick dock ingen egen plattform i medierna förrän kommersiell radio inför-
des i Sverige år 1993.  

I avhandlingen står DJs, programledare och presentatörer på MTG-
radio i centrum. Jag har visserligen intervjuat personer på ledningsnivå i 
MTG-radio och producenter som inte är programledare (musikläggare, 
ljuddesigners, etc.), men fokus i studien ligger på DJns och programleda-
rens arbete och dess relation till teknisk omstrukturering av produktionen.3 
Tidigare empiriska studier av programledare, presentatörer och DJs är 
ganska fåtaliga (några undantag är Brand & Scannell 1991, Douglas 1999: 
kap 9, Montgomery 1986) varför ett sådant fokus kan erbjuda ny kunskap 
om denna form av mediearbete och det specifika hantverk som är skivpra-
tarens. 

I likhet med andra former av arbete i medierna har DJs vissa specifika 
förutsättningar. Deras arbete är indraget i en särskild slags maktrelation, 
en motsättning mellan kreativitet och självbestämmande å ena sidan, och 
företagsledningens behov av kontroll och förutsägbarhet å den andra 
(Banks 2007, Hesmondhalgh 2007, McGuigan 2010). I musikradio kan 
det rent konkret handla om vem som får möjlighet att välja musiken, hur 
den sätts samman, vem som bestämmer vad man ska prata om mellan lå-
tarna, hur mycket tid man får till sitt förfogande, i vilken grad ledningen 
och de administrativa delarna av företaget (marknadsavdelning, annonsav-
delning) tillåts dirigera arbetet, i vilken grad det är möjligt att avvika från 
förbestämda planer i sändningssituationen, hur programplaneringen går till 
och i vilken grad DJs är delaktiga i den etc.  

Medieproduktionen och arbetet på MTG-radio, som hantverk och 
maktrelation, relateras i avhandlingens analyser till två huvudsakliga pro-
cesser av medieförändring: digitalisering och konvergens. 

3 I kapitel sex diskuterar jag dock musikläggning och musikproducentens (föränd-
rade) roll i produktionen. 
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Medieförändring: digitalisering och konvergens 

Digitalisering innebär på sin mest grundläggande nivå att material, som till 
exempel bilder, ljud och texter produceras i eller omformas för att kunna 
bearbetas i datorer. Digitalisering skapar möjligheter att producera och 
reproducera material på nya sätt och förutsättningar för att enklare flytta 
det mellan olika medieplattformar (Bolin 2011: 12f). I avhandlingen an-
vänder jag begreppet medieplattformar för att beteckna tekniska kommu-
nikationssystem. Det är alltså ett snävare begrepp än medieformer (vilket 
också används i avhandlingen), som också inbegriper estetiska och kom-
munikativa konventioner. Radio är en medieform, som kan distribueras 
över många medieplattformar. 

Digitala produktionsteknologier infördes i stor skala i medieindustrierna 
under 1980- och 1990-talet. Datoriseringen av redaktionerna, som inletts 
under de föregående decennierna, fullbordades och andra arbetsverktyg, 
som TV-kameror och ljudbandspelare blev digitala. Dessutom infördes 
digitala redigeringssystem och innehållshanteringssystem (content-
management-systems) genom vilka medieproducenter kunde göra innehåll 
redo för publicering, och själva administrera sådan publicering, genom 
mallar i avancerade datorprogram (Deuze 2007).  

Digitaliseringen av innehållsproduktionen hänger också samman med 
digitalisering av distributionen. Under det första decenniet på 2000-talet 
övergick man såväl i USA som i Europa till digitala distributionssystem för 
TV (Galperin 2004). För radiomediets del gjordes försök att på motsva-
rande sätt bygga upp digitala distributionssystem, så kallad DAB-radio. 
Det fanns starka politiska och ekonomiska intressen som ville se en sådan 
övergång (Rudin 2006). I den offentliga debatten motiverades DAB med 
att det skulle erbjuda fördelar för konsumenterna, till exempel bättre ljud-
kvalitet, att det skulle bli lättare att manövrera mellan kanalerna på fre-
kvensbandet och att det skulle ge plats för flera kanaler. Dessutom påpe-
kades hur DAB skulle röja vägen för nya uttryck i radiomediet. Det skulle 
bli möjligt att kombinera bilder, text och ljud för DAB-utsändningar i en 
ny ”multimediaradio” (Lax m.fl. 2008). DAB-system infördes också i vissa 
länder, men har ännu inte blivit standard för radiosändningar, på samma 
sätt som digital distribution har blivit för TV.  

Radiomediet har istället kommit att distribueras digitalt genom internet-
baserade medieplattformar, i likhet med hur tidningsmediet har digitalise-
rat sin distribution (webb och läsplattor). Etablerade radioaktörer har ut-
vecklat hemsidor samt tillgängliggjort material i öppna arkiv och digitala 
mediespelare. Program som producerats av stora radioföretag som BBC 
eller Sveriges Radio toppar ofta nedladdningslistorna och podcasts betrak-
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tas, av radioföretagen i Europa, som det viktigaste framtidslöftet i bran-
schen (EBU 2011). Förutom genom det analoga FM-nätet finns i princip 
alla radiostationer i Europa tillgängliga via internetströmmar och dessutom 
över satellitplattformar, i smarta telefoner, i TV-nät och i spelkonsoler.  

Digitalisering antas skapa möjligheter för, eller ge upphov till, konver-
gens (se t.ex. Deuze 2007: 93). Konvergens betecknar samgående eller 
sammanförande av tidigare åtskilda medier. Man brukar tala om tre olika 
former av konvergens:  

 teknisk konvergens, dvs. samgående av nätverk och apparater (Ap-
pelgren 2009).

 innehållskonvergens, dvs. samgående av olika textuella och ut-
trycksmässiga former, som till exempel det ”transmediala berättan-
de” som Henry Jenkins (2006) pekat på utvecklas i digitala medie-
miljöer.

 organisatorisk konvergens, dvs. samgående av branscher och indu-
strier, ofta för att möta och hantera utmaningar från digitalisering
(Dwyer 2010).

Konvergensbegreppet pekar mot processer som äger rum och har ägt rum 
inom MTG-radio. Den medieform som producenterna på MTG-radio ar-
betar med och den organisation och företagsstruktur inom vilket de gör det 
utmanas av tekniska innovationer och förändringar i medielandskapet. 
Ledning och anställda försöker inlemma nya teknologier och formulera 
strategier och praktiker för att utveckla produktionen och innehållet ge-
nom nya teknologier. Resultatet blir samgåenden mellan medieformer på 
såväl en teknisk som en innehållslig och organisatorisk nivå. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i digitalisering och konvergens som 
processer av medieförändring. Det innebär dock inte att teknologin uppfat-
tas den avgörande drivande eller styrande kraften för förändring inom 
MTG-radio. Teknologin introduceras med vissa intressen inom en given 
institution och formas i förhandlingar mellan aktörer som verkar där. Tek-
nisk omstrukturering av produktionen är inte en teknisk utan snarare en 
social process som innefattar teknologi. Samtidigt kan specifika teknologier 
både möjliggöra vissa typer av handling (kommunikation, berättande, ar-
bete) och förhindra andra. Olika medier har olika så kallade teknologiska 
”affordances” (Baym et al 2012). Digitala medier och nya medieplattfor-
mar är till exempel ofta ”hybrida” (ibid.) såtillvida att de samlar många 
olika medieformer (radio, TV, video, foto, text) och att de bygger på olika 
kommunikativa rationaliteter (t.ex. såväl dialog som dissemination) (van 
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Dijk 2006). Det är något som utmanar radiomediets traditionella former 
och uttryckssätt och som bidrar till att skapa förutsättningar för vad som 
blir önskvärt och möjligt att göra i produktionen på MTG-radio (Neumark 
2006).  

Sammanfattning 

Mot bakgrund av samtida medieförändring är avhandlingens syfte att ana-
lysera hur nya digitala teknologier inlemmats i produktionen i ett mediefö-
retag samt de organisationsförändringar som äger rum i samband med 
detta. Avsikten är att därigenom fördjupa teorier om mediearbete och 
makten över medieproduktionen. Den medieindustri som står i centrum är 
medieföretaget MTG och mer specifikt dess radioverksamhet. Programle-
daren och DJns arbete står i centrum i analyserna och det relateras till två 
huvudsakliga processer av medieförändring: digitalisering och konvergens. 
I kapitel två ska jag introducera de begrepp som jag använder för att förstå 
den riktning och den verkan som dessa förändringar fått för produktionen 
och arbetet på MTG-radio, samt relatera projektet till tidigare forskning på 
detta område. 
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KAPITEL 2 

Perspektiv på medieproduktion 

Medieproduktion som arbete 

Den kommersiella medie- och kulturproduktion som äger rum inom stora 
företag präglas av att de som arbetar är anställda, att de därmed har sålt – 
eller hyrt ut – sin arbetskraft och sin kreativa kraft. Den ekonomiska rela-
tionen mellan medieproducenten och medieföretaget är grunden för hur 
makten över produktionen gestaltas. Det är i och genom anställningen som 
relation som frågor om kontroll och autonomi spelas ut. Trots det har 
arbetssociologiska och arbetsteoretiska perspektiv varit sällsynta i studier 
av medieproduktion (Beck 2003, Maxwell 2001). Studier av medieproduk-
tion har ofta handlat om frågor kring autonomi och kontroll samt om 
relationen mellan aktörer och strukturer (Cottle 2003, Frith 2000, Lotz 
2009, Mayer m.fl. 2009, McChesney 2008, Murdock & Golding 1977, 
Schlesinger 1978, Tuchman 1978, Whitney & Ettema 2006, Wolff 1993). 
Men dessa frågor har oftast diskuterats utan att arbetsrelationens betydelse 
för medieproduktionen har gjorts explicit. Den forskning som under de 
senaste åren har tematiserat mediearbete har i hög grad handlat om olika 
former av irreguljära anställningar, vilka har tyckts öka i betydelse: fri-
lansuppdrag, projektanställningar, gratisarbete (Lareau 2010, Huws 2010, 
McRobbie 2002, Miller 2004, Terranova 2012). Som Matt Stahl (2010) 
visat är dock alltjämt anställningen och anställda mediearbetare av stor 
betydelse för medieindustrierna, och för hur kreativitet och kontroll över 
produktionen organiseras, frambringas och gestaltas inom dessa. 

Relationen mellan företag och anställda karaktäriseras av att arbetskraf-
ten är den vara som ledningen köper in, och använder, och vilken tillsam-
mans med råvaror och maskiner skapar nya varor och i förlängningen 
ekonomiskt mervärde för ägarna (Mosco 2009: 138ff). Det är därmed 
centralt för dem som köper arbetskraften att hantera den på ett sådant sätt 
att värdeproduktionen maximeras (Braverman 1974/1999, Paulsen 2010). 
Det innebär att medieproduktion, precis som alla former av lönearbete, 
karaktäriseras av motstridiga intressen. Företagsledningar och ägare har ett 
intresse av att utvinna så mycket arbete som möjligt ur den arbetskraft de 
köpt på arbetsmarknaden för att på så sätt skapa så mycket mervärde, eller 
vinst, som möjligt. Arbetssäljarna å sin sida har andra intressen, som till 
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exempel att själva få ta hand om en så stor del av det producerade värdet 
som möjligt (t.ex. i form av lön), eller att utföra ett gott hantverk, få ut-
lopp för sin kreativa intention och så vidare (Huws 2010). Det innebär att 
arbetet präglas av en strukturell motsättning, som finns där även om den 
inte aktualiseras i varje given arbetsprocess. Tvärtom brukar arbetssitua-
tionen präglas av fungerande kompromisser.  

Centralt i relation till arbete är således frågor om makt, kontroll och 
styrning i och över arbetsprocessen (Braverman 1974/1999). Chris Smith 
(2006) menar att man härvidlag kan tänka på arbetsprocessen som en för-
handling som situeras inom historiska och strukturella förutsättningar, 
samt i relation till skiftande ramar, som till exempel tillgång på arbetskraft 
och konkurrens på marknaden. Smith konceptualiserar detta i termer av 
förhandling kring ansträngning (effort) och rörlighet (mobility). Arbetskö-
paren vill utvinna så mycket ansträngning som möjligt, medan de anställda 
främst har intresse av andra saker (se ovan). Arbetsköparen vill också 
minska risken för att arbetssäljaren använder sin möjlighet till rörlighet 
och slutar, något som kan inträffa om kraven på ansträngning blir för hår-
da. På ett motsvarande sätt kan hotet om uppsägning, särskilt på en ar-
betsmarknad med hård konkurrens om arbete, leda till att arbetskraften 
godtar ökade krav på ansträngning (McKinlay & Smith 2009). 

De metoder som använts för att öka nivån av mervärde som frambringas 
genom arbetsprocesserna har varierat och är beroende av de specifika för-
utsättningar under vilka företag opererar på olika tider och platser. De 
kretsar dock huvudsakligen kring två dimensioner: arbetstiden och arbetets 
intensitet. De primära tillvägagångssätten har, historiskt sett, innefattat en 
tilltagande uppdelning mellan planering och utförande av arbete (t.ex. så 
kallad scientific management) och kontroll av arbetskraften, såväl genom 
teknologier som stämpelklockor och övervakningskameror som genom 
organiseringsprinciper.  

Mediearbetets specificitet: politik, ekonomi, produktion 

I den ovanstående introduktionen har jag pekat på att medieproduktion är 
en form av arbete och att den på så sätt handlar om makt och förhandling 
mellan olika intressen. Även om arbete i medieindustrierna har många 
likheter med arbete generellt skiljer det sig också från detta (McGuigan 
2010). Mediearbete är en specifik form av lönearbete (Banks 2007, Deuze 
2007, Hesmondhalgh 2007, Hesmondhalgh & Baker 2011, Miège 1989, 
Ryan 1992). Mediearbetets specificitet har sin grund i karaktären hos de 
varor som medieindustrierna frambringar. De är inte ”nyttiga” eller ”nöd-
vändiga” (Banks 2007: 31) utan syftar till att erbjuda upplevelser, insikter, 



 FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus I 31

förändrade sinnestillstånd och tillträde till andra (fantasi)världar (Rifkin 
2000: 365).4 Mediernas varor är expressiva och informationella och denna 
särskilda varuform har gjort att medieindustrierna omgärdats av specifika 
former av reglering, att medieindustrierna har en egenartad ekonomisk 
logik och att arbetet organiserats på ett annorlunda sätt än i många andra 
industrier. Mediearbetets specificitet formas alltså inom mediepolitiska och 
medieekonomiska strukturer men dess huvudsakliga kännetecken är att 
relationen mellan kontroll och autonomi har en särställning och tar sig 
särskilda former i mediearbetet. 

Mediepolitik 
Ibland betraktas reglering av medierna som en apolitisk och rent teknisk 
handling – som inte innefattar politik eller motstridiga intressen (Chakra-
vartty & Sarikakis 2006: 4, Freedman 2008, Wormbs 1997). Sådana före-
ställningar om en opolitisk och objektiv reglering, är i sig en politisk och 
ideologisk föreställning som syftar till att dölja det faktum att vissa intres-
sen gynnas, och andra missgynnas: att vissa mediestrukturer ska skapas 
och andra hållas tillbaka genom reglering (McMurria 2009). Mediere-
glering som sådan är också ideologisk. Ideologier mobiliseras för att 
genomföra förändringar i medieregleringen och präglar det sätt varpå av-
vägningar mellan olika intressen äger rum och formas (Forsman 2011). Jan 
van Cuilenberg och Denis McQuail (2003) talar härvidlag om olika ideo-
logiska paradigm som på en övergripande och internationell nivå under 
1900-talet format det sätt varpå lagstiftning och reglering tagit form. Från 
en liberal och teknikorienterad ideologi, över en samhällsorienterad an-
svarsideologi till en nyliberal ideologi under de senaste trettio åren. Tho-
mas Streeter (1996) konceptualiserar mediesystem som juridiskt inskribe-
rade teknologier. Ideologier skrivs så att säga in, genom att kodifieras i 
juridiska termer, i teknologier, industrier och praktiker och påverkar det 
sätt varpå mediesystem fungerar.  

Det faktum att medieindustrierna producerar en särskild form av varor, 
som har informationella och estetiska kvaliteter har gjort att dessa indu-
strier har antagits vara av särskild samhällelig betydelse. Det innebär att 
kulturella och moraliska argument ofta använts i regleringen av mediesy-
stem (McQuail 2000: 30f). Schematiskt kan man säga att det finns två 

4 Det är förstås inte bara mediernas produkter som har sådana dimensioner. Allt 
fler (materiella) varor i det så kallade post- eller senmoderna samhället har estetise-
rats, till exempel bilar, kläder och möbler, och dragits in i ekonomier där deras 
värde definieras genom symboliska smaksystem (Baudrillard 1968/2005, Jameson 
1991/2003). 
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breda kategorier av mediereglering, den ena gäller innehållet i medierna 
den andra avser ägandet och kontrollen av medierna (Albarran 2010, Flew 
2011). Sådana regler skapar förutsättningar för medieföretagens möjliga 
agerande och påverkar det sätt varpå de personer som är verksamma i 
medierna uppfattar sig själva och sin roll och funktion i samhället. Eterme-
dierna i Sverige har historiskt sett varit reglerade som monopolbolag, där 
staten bestämt vem som får äga och driva radio och TV. En rad förvänt-
ningar och krav kring vad sändningarna bör innehålla har också formule-
rats från myndigheter och politiker. Det bidrar till att forma idéer och 
ideologier kring innebörden och värdet av public service samt formar iden-
titeter och skapar förutsättningar för möjlig handling för dem som är verk-
samma i public service-företag.5  

När kommersiell radio infördes i Sverige var det genom en process av så 
kallad avreglering (Engblom & Wormbs 2007). Som flera kommentatorer 
pekat på borde man snarast tala om en omreglering, eftersom det handlar 
om att reallokera resurser med politiska medel, samt att genom reglering 
skapa och upprätthålla nya slags marknader (Murdock 1990). Det innebär 
att nya regler skapades för radiomediet i Sverige. Dessa regler präglades av 
sin tid och av de dominerande nyliberala ideologierna i 1980- och 1990-
talets (internationella) mediepolitiska diskurs (Fairchild 1999, Hunteman 
2003). De aktörer, företag och individer, som är inblandade i produktio-
nen av kommersiell radio i Sverige har således ett visst regelverk, byggt på 
vissa idéer och ideologier, att förhålla sig till. Det bidrar till att forma indu-
strin och dess aktörer. När nya teknologier under 2000-talets första decen-
nium implementeras i arbetet och produktionen på MTG-radio och när 
företagets företrädare utvecklar strategier för att möta ny konkurrens från 
nya, digitala medier, så formas deras agerande av de mediepolitiska och 
strukturella villkor som skapats genom denna reglering.  

Medieekonomi 
Arbetet i medierna formas också genom medieindustriernas specifika eko-
nomiska förutsättningar. Medieekonomi har en egen särpräglad dynamik 
(Albarran 2010). Något som också det hänger samman med karaktären 
hos de produkter som medieindustrierna frambringar och säljer. De allra 
flesta medier opererar med två olika produkter i två olika marknader, de 

5 På ett motsvarande sätt har företaget MTG, som står i centrum här avhandlingen, 
och de MTG-anställdas identitet präglats av oppositionen till svensk mediereglering 
och mediepolitik. På sin hemsida lyfter t.ex. företaget fram att det var de som 
”krossade” det svenska etermediemonopolet med starten av TV3 år 1987. MTG 
och de anställda där beskriver och uppfattar sig själva ofta i termer av ”pionjärer”, 
”förnyare”, ”pirater” och ”utmanare”. 
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har att förhålla sig till en så kallad ”dubbel produktmarknad” (dual pro-
duct marketplace) (Napoli 2009: 163). De tillverkar å ena sidan innehåll 
som de säljer eller erbjuder till medieanvändare. Å andra sidan tillverkar de 
publiker, så kallade publikvaror som de säljer till annonsörer (Bermejo 
2009, Meehan 1984, Smythe 1977). 

Publiker är, med Graham Murdocks (2000) formulering ”besynnerliga 
varor” (peculiar commodities). Publiken är svårfångad och svårdefinierad, 
abstrakt och flytande. Medieindustrierna lägger mycket energi och tanke-
möda på hur publiker kan attraheras, hur man ska fånga och behålla deras 
uppmärksamhet och hur man ska mäta publikens uppmärksamhet och 
förvandla denna abstrakta flytande kategori till något som är tillräckligt 
konkret för att vara möjligt att sälja på en marknad (Bjur 2009: 66ff, Na-
poli 2003). Den vara som medieföretag säljer när de säljer publiker till 
annonsörer är en statistisk sammansättning som påstås representera 
mänsklig uppmärksamhet. Publikvaran är alltså inte samma sak som den 
faktiska publiken (dvs. de som lyssnar på radioprogram) utan en produkt 
av medieindustrierna: den produceras huvudsakligen av institut och företag 
för publikmätning och av analysavdelningar inom enskilda medieföretag 
(Streeter 1996). Den faktiska publiken kan på sin höjd uppfattas som ett 
råmaterial till publikvaran, en vara som blir till – och får sitt värde – ge-
nom det arbete som statistiker lägger ner på att behandla denna råvara, i 
kombination med den tro på systemet som produceras och upprätthålls 
genom sådan produktion (Bolin 2011).  

Medietexter är också besynnerliga varor. Förutom dess informationella 
och expressiva karaktär är de också så kallade ”public goods” (Owen & 
Wildman 1992, Werbach 2000). Det är ett ekonomiskt begrepp som be-
tecknar en vara som inte förbrukas när den konsumeras. Direkta förbruk-
ningsvaror är till exempel mat och dryck. De försvinner när de används. 
Kläder, elektronik, bilar och möbler slits och dess värde minskar i använd-
ningen. En film, en låt eller ett radioprogram kan dock konsumeras av hur 
många som helst utan att försvinna. Som varor är de svåra att ”inhägna” 
och ta betalt för. Många människor kan konsumera dem samtidigt och de 
kan konsumeras om och om igen. Digitaliseringen har accelererat denna 
process och gjort det lättare att kopiera och bevara mediernas produkter 
utan att de slits (Holmberg 2011).  

Karaktären på medieindustrins produkter – publiker och texter – gör att 
medieindustrin är en bransch med avsevärd risk. Utvecklingskostnaderna 
och produktionskostnaderna för medietexter är höga och det är svårt att 
förutse vad som kommer att attrahera publiker. Den absoluta majoriteten 
av medieindustriernas produkter når små publiker och går med ekonomisk 
förlust (Hesmondhalgh 2007). Mediepublikernas smakmönster är förän-
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derliga och oförutsägbara, och präglas av människors behov av smakmäs-
sig distinktion (Bourdieu 1986). Medieprodukter används som resurser i 
samtida ”smakspel” (Bjurström 2000) och svängningar i vad som är rätt 
eller fel och inne eller ute kommer således fort och kan vara förödande för 
enskilda medieproducenter eller medieföretag.  

För att hantera dessa problem har medieindustrierna utvecklat strategi-
er. De här strategierna ser olika ut över tid och mellan olika delar av me-
dieindustrierna. Men det finns generella tendenser i det sätt på vilket me-
dieföretag har försökt att hantera den komplexa form av varuproduktion 
som de ägnar sig åt. 

Den höga risken och de föränderliga publiksmakerna hanteras bland 
annat genom serialisering, format- och genreproduktion (Bettig & Hall 
2003). Genom att använda sig av välbekanta former och uttryck, som tidi-
gare ”gått hem” bland publiken hoppas medieföretag öka förutsägbarhe-
ten, samtidigt som utvecklingskostnaderna minskar (Gitlin 1983). I radio- 
och TV är tablåläggning och så kallad flödeskontroll (flow management) 
metoder som används för att försöka hantera och styra mediekonsumen-
ternas beteenden och därmed öka förutsägbarheten (Caldwell 2003). En 
annan strategi är att producera eller rekrytera kända skådespelare, pro-
gramledare, profiler, stjärnor och personligheter vilka attraherar publiker 
(Bennett 2011, Bonner 2011, Langer 1981). 

Att medietexter är så kallade public goods har vidare skapat ett behov 
av att införa former av så kallad ”artificiell brist” (Garnham 1990). Ett 
exempel är upphovsrättslagstiftning, vilket begränsar rättigheterna till an-
vändning av mediernas varor. På så sätt skapas en marknadsdisciplin som 
gör att medietexter och format kan handlas med som varor på en mark-
nad. Att begränsa användares möjligheter att själva kopiera och sprida 
innehåll, till exempel genom spärrar i mjuk- och hårdvara – så kallad 
DRM-teknologi – är också ett sätt att uppnå sådan marknadsdisciplin 
(Burkart & McCourt 2003). Dessutom använder sig medieindustrierna av 
reklamfinansiering, som visserligen inte skapar någon brist i egentlig me-
ning, men som likväl är en strategi för att hantera medieprodukternas ka-
raktär av public goods, då den minskar beroendet av direkt försäljning 
(Garnham 2005).  

 Höga initiala produktionskostnader och hög risk, men låga kostnader 
för reproduktion och distribution gör att medieindustrierna kan beskrivas 
som en skalekonomi (Doyle 2003). Oavsett om kommersiell radio har en 
eller en miljon lyssnare är kostnaderna för programutveckling och utsänd-
ning desamma. Det innebär att räckvidden blir central och att medierna 
kommer att sträva efter att maximera publiken och att samgå i allt färre, 
och större företag. Man kan göra avsevärda vinster genom att utnyttja 
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stordriftsfördelar (Picard 1989). Det här gör också att de medieföretag som 
naturligt har tillgång till stora marknader har lättare att befästa sin posi-
tion och att efterhand dominera alltmer (Miller m.fl. 2005, Napoli 2009). 
Tendensen till att medierna organiseras i stora företag präglar den konkur-
renssituation som råder på mediemarknaderna, där ofta ett fåtal aktörer 
konkurrerar med varandra och där samarbeten mellan stora aktörer ofta 
skapar monopolistiska eller duopolistiska strukturer (Castells 2009). Kon-
kurrens på medieområdet kan delas upp i intramedial och intermedial 
konkurrens. Den intramediala konkurrensen sker mellan aktörer som arbe-
tar med samma medieform, till exempel mellan olika radioföretag. Den 
intermediala konkurrensen sker mellan olika medieformer (Forsman 2011, 
Picard 1989). Konkurrensen kretsar framförallt kring publiker och annon-
sörer, men också andra resurser som till exempel sändningstillstånd och 
arbetskraft.  

Den medieekonomiska strukturen skapar vissa givna förutsättningar för 
medieföretag och mediearbete. När nya teknologier under 2000-talets för-
sta decennium implementeras i arbetet och produktionen på MTG-radio 
och när företagets företrädare utvecklar strategier för att möta ny konkur-
rens från nya, digitala medier, så formas deras agerande av de medieeko-
nomiska, strukturella villkor under vilka de verkar och de förutsättningar 
som skapats genom denna specifika medieekonomi. 

Medieproduktion 
Den form av produktion som utvecklas i medieindustrierna skiljer sig från 
många andra former av produktion i samhället. Produktionen är, med 
Theodor W. Adornos (1962/1976) formulering ”inte en industriell mass-
produktion i bokstavlig mening”, för även om den bär drag av den indust-
riella arbetsdelningen ”förblir processen så att säga hantverksmässig” 
(Adorno 1962/1976: 39). Mediepolitisk reglering och medieekonomiska 
strukturer skapar förutsättningar för sådan produktion. Men även här är 
det dock medieindustrins specifika varuform som lägger grunden för pro-
duktionens hantverksmässighet. Eftersom framgångsrika medieprodukter 
ofta måste innehålla element av oförutsägbarhet för att tilltala publiken, 
och eftersom publikens smak är oförutsägbar, tvingas medieindustrierna på 
strikt rationella grunder att tillåta en viss grad av artistiskt, kreativt och 
autonomt förhållningssätt bland sina anställda, (Ryan 1992). Mediepro-
dukternas nyhetsvärde och (pseudo)individualitet är en förutsättning för 
att de ska vara attraktiva på marknaden (jfr Horkheimer & Adorno 
1947/1996). För att frambringa en sådan attraktivitet på marknaden behö-
ver man den frihet som kan skapa och stimulera det föregivet normbrytan-
de, avvikande, oförutsägbara och kreativa. En alltför fulländad rationali-
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sering av produktionen hotar säljbarheten i mediernas produkter och un-
dergräver möjligheten att producera publikvaror (Banks 2007, Deuze 
2007, Hesmondhalgh 2007, Holt & Lapenta 2010, Miège 1989). Det här 
är vad som kallas för medie- och kulturproduktionens specifika art-
commerce-relation. 

Att upprätthålla en balans mellan standardiserad och kontrollerad ackumu-
lation och att bevara den oregerliga kreativitet och autonomi som gör ska-
pandet av nya varor möjligt är det utmärkande för kulturell produktion, och 
det måste beaktas i varje analys av den kulturella arbetsprocessen (Banks 
2007: 30). 

Visserligen liknar detta en mer allmängiltig opposition mellan ”demokrati 
och anställning” som genomsyrar det moderna samhället som sådant (Stahl 
2010). Men i medieindustrierna har denna motsättning en mer central 
betydelse för hur produktionen organiseras. För teoretiker som David 
Hesmondhalgh (2007), Mark Deuze (2007) och Richard Sennett (2008) är 
det just genom att mediearbetet bibehåller en viss hantverksmässighet som 
det motstår en mer generell tendens till alienation som präglar lönearbetet i 
kapitalistiska samhällen och som gör att medie- och kulturarbete represen-
terar en modell för ett mer frigörande och självutvecklande arbete. Det är 
en fråga som jag ska återkomma till i avhandlingens slutkapitel. 

Det strukturella behovet av att upprätthålla hantverksmässighet gör att 
produktionen i medierna utformas på ett särskilt sätt. Medieföretag gene-
rellt har specifika organisationsstrukturer och de odlar specifika produk-
tionskulturer, vilka syftar till att bibehålla hantverksmässighet samt tradera 
kunskap om produktionen. Dessutom tillåter – och i det närmaste påbjuder 
– medieorganisationer en kritisk och reflexiv produktionsmentalitet bland
de anställda. 

Organisatoriskt har medieföretag ofta en intern delning mellan inne-
hållsproducenter och de administrativa och kommersiella delarna av före-
taget. En uppdelning som i litteraturen ofta betecknas som en delning mel-
lan ”kreativa och kostymer” (creatives and suites) (Negus 2004). De är 
ofta rumsligt åtskilda och direkta interaktioner mellan dem är ovanliga och 
i vissa fall även reglerade. På MTG-radio har det till exempel funnits olika 
regelverk kring hur kommunikationen mellan de olika avdelningarna ska 
ske: direkt, via mellanchefer eller via ledningsgruppen. De olika avdelning-
arna har också olika chefer, det har till exempel varit praxis i tidningspro-
duktion att ha en chefredaktör med ansvar för tidningens innehåll och en 
chef med ansvar för de ekonomiska och administrativa delarna av företa-
gen (Westlund 2012).  
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Vidare finns det kulturella skillnader mellan de olika delarna av medie-
företag, vilket kan ta sig uttryck genom sådant som olika typer av kläder, 
olika språk, olika ideal och föreställningsvärldar (du Gay 1996). Detta 
formar institutionellt organiserade föreställningar om en motsättning mel-
lan kreativitet och kommers. Själva idén om en sådan motsättning och om 
kreativitet och den kreativa personligheten har många gånger avslöjats som 
en romantisk vanföreställning eller en borgerlig myt (Rampley 1998). Men 
den fortsätter alltjämnt att ha reella konsekvenser för arbetet i medieindu-
strierna. Den tar sig former som konflikter mellan ledning och anställda, 
misstänksamhet och avståndstagande mellan olika grupper i produktionen 
och olika principer för beslut och agerande i organisationen, till exempel 
mellan att lita till magkänsla och omdöme eller till marknadsundersök-
ningar (Frith 2000: 125). De institutionellt formade föreställningarna om 
arbetet ligger också till grund för en identitet som medieproducent, där 
starkt engagemang är centralt och personlig självutveckling och resultatets 
kvalitet är viktigare drivkrafter än hög lön eller anställningstrygghet (Huws 
2010).  

Bill Ryan (1992) har visat hur ledning i medieföretag i hög grad karak-
täriseras av diskussion, förhandling och kompromiss i deliberativa former 
av styrning. Här finns också en särskild kader av ledare eller chefer, som 
han kallar ”kreativa chefer” (creative managers) vars uppgift är att medla 
mellan ledningen och de administrativa funktionerna i företagen och de 
kreativa innehållsproducenterna i produktionen, samt att skapa manöver-
utrymme för de sistnämnda (jfr Banks 2007). Detta särskilda skikt brukar 
rekryteras från produktionsgolvet, och den praktiska erfarenheten från 
produktionen är en central del av den legitimitet som de åtnjuter i organi-
sationen (Bilton 2011). Dessutom karaktäriseras organisationsstrukturer i 
medieindustrierna, menar Bill Ryan (1992) av ”projektgrupper” (project 
teams) som ges en relativ frihet att själva definiera och genomföra produk-
tionsprojekt inom de institutioner där de är verksamma (s. 111, 124). På så 
sätt möjliggörs hantverksmässiga produktionsmönster inom stora kommer-
siella organisationer (jfr Born 2004). 

Organisationsstrukturer och produktionskulturer av detta slag skapar 
förutsättningar för professionell och kreativ autonomi för dem som arbetar 
i medie- och kulturindustrierna. Autonomibegreppet innefattar åtminstone 
tre dimensioner. Det kan för det första handla om möjligheterna att påver-
ka och styra över arbetsförhållanden, lön och karriärutveckling (Deuze 
2007: 92). För det andra handlar det om möjligheterna till självbestäm-
mande kring vad man ska producera och för vem man ska producera det: 
om kontrollen över innehållet (Toynbee 2006: 128). En tredje dimension 
av autonomibegreppet är det innefattar möjligheter till att självständigt, 
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tillsammans med kollegor, få reflektera kring, utvärdera och värdera sitt 
arbete och de texter man producerar. Mark Deuze (2007) talar om detta i 
termer av reflexivitet i produktionen. John Thornton Caldwell (2008) me-
nar, på ett besläktat vis, att medieproducenters verksamhet präglas av for-
mer av ”teoretisk diskussion”, ”kritisk analys” och ”estetisk ’sense-
making’” (s. 7). Genom diskussion i produktionen formuleras normer och 
värderingar som ligger till grund för arbetet och innehållet (Ytreberg 1999, 
2002). Självreflektion och kritisk diskussion i medieproduktion sker hu-
vudsakligen internt i produktionen, på formella möten och i informella 
interaktioner mellan dem som arbetar där (Graf 2009) samt genom upprät-
tandet och uttolkandet av produktionsdokument (som t.ex. körscheman) 
(Ytreberg 2006). Sådana tolkande och reflexiva dimensioner av mediepro-
duktion kan både syfta till att upprätthålla kontinuitet i produktionen 
(genom tolkning och tradering av genrer och format) men också stimulera 
till förnyelse (genom att producenterna bygger vidare på genrer och utveck-
lar nya uttryck och kommunikationsformer tillsammans). Men de kritiska 
industripraktikerna och reflexiviteten i produktionen riktas också mot de 
anställdas självförståelse och tolkning av deras roller och funktioner i pro-
duktionen: den formar både en verklig och uppfattad känsla av självbe-
stämmande över kreativa beslut och kring möjligheten att påverka sin kar-
riär och sin arbetssituation (ibid.: 92).  

När nya teknologier under 2000-talets första decennium implementera-
des i arbetet och produktionen på MTG-radio och när företagets företrä-
dare utvecklade strategier för att möta ny konkurrens från nya, digitala 
medier, så formas deras agerande av den specifika form av anställning och 
arbetsrelation som finns i medieindustrierna. Men ny produktionsteknik, 
nya medier och ny konkurrens påverkar också det sätt varpå denna speci-
fika form av anställning och relationen mellan kreativ autonomi och kon-
troll upprätthålls och utformas i produktionen på MTG-radio. Teknisk 
omstrukturering av produktionen utmanar mediearbetets specificitet. 

Teknisk omstrukturering av mediearbetet 

Medieteknologisk utveckling och mediekonvergens utmanar såväl medie-
politiska som medieekonomiska strukturer och påverkar på så sätt arbetet i 
medieindustrierna (Marjoribanks 2000, Ursell 2001). Men ny teknik kan 
också i sig, på ett mer direkt sätt användas för att omstrukturera mediear-
betet och påverka relationen mellan kontroll och autonomi i produktionen. 
Härvidlag finns huvudsakligen två motsatta uppfattningar i tidigare forsk-
ning och teori om den tekniska omstruktureringens effekter för arbetet. 
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Vad det gäller teknikens förhållande till arbetet och till makten i pro-
duktionen har många pekat på hur ny informationsteknologi kan förbätt-
ra, förenkla och göra arbetslivet generellt mer kreativt. Ett mer autonomt 
och självförverkligande arbete är, ur detta perspektiv, resultatet av tekno-
logisk utveckling i ”innovationsbaserade” ekonomier (Florida 2002, Lash 
& Urry 1994). Produktionsteknologier kan till exempel överta rutinartade 
och administrativa sysslor och på så sätt öka de anställdas möjligheter till 
kreativitet i arbetslivet. Arbetare kan generellt få mer kontroll över arbetets 
processer och det sätt varpå arbetet disponeras genom ny teknik och kan 
därigenom själva initiera, motivera, planera, genomföra och ta ansvar för 
det egna arbetet (Allvin m.fl. 2006). Det här brukar med ett arbetssociolo-
giskt begrepp beskrivas som upp-kvalificering (Edgell 2012). Arbetskraften 
generellt har under de senaste decennierna blivit bättre utbildad och fått 
mer avancerade arbetsuppgifter. Dessutom har man visat att nya teknolo-
gier, framförallt datorisering, ofta bidrar till att öka de enskildas kontroll 
över produktionsprocessen och bidra till att de anställda blir mer speciali-
serade och får en bättre förhandlingsposition gentemot ledning och arbets-
givare (Gallie m.fl. 1998). I relation till mediearbete, menar vissa, har det 
lett till större möjligheter att göra ett bra jobb (Pavlik 1999). 

Tvärtemot tesen om en generell upp-kvalificering som resultatet av tek-
nisk omstrukturering av produktionen har författare som Tiziana Terrano-
va (2012) pekat på hur det samhälleliga arbetet generellt, genom digitala 
teknologier blivit mer krävande och nedgraderat: 

Utbyggnaden av Internet har gett ideologiskt och materiellt stöd till samtida 
trender mot ökad flexibilitet, kontinuerlig omskolning, frilansuppdrag och 
spridning av metoder som ”komplettering” (dvs. att ta hem extra arbete 
från kontoret) (Terranova 2012: 34).  

Digitala teknologier innebär också nya former av kontroll och övervakning 
av arbetsprocessen. Genom datorisering och nätverk blir arbetet mer in-
formationaliserat. Ett sådant så kallat ”immateriellt arbete” (Lazzarato 
1996) underkastas, menar vissa, inte bara kontroll från enskilda företags-
ledningar och chefer, utan dras in i en systemisk och allt genomsyrande 
kontroll och exploatering som är tekniskt driven, informationaliserad och 
bygger på nätverksproduktion (Hardt & Negri 2003). David Boddy & 
Nicky Gunson (1996) har i en empirisk studie visat att digitala nätverks-
teknologier bidrar till att öka ledningens och ägarnas kontroll, standardise-
ra och övervaka arbetsprocesser och minska de anställdas autonomi.  

Det här tyder på att nya teknologier kan användas för att rationalisera 
produktionen och genomföra så kallad de-kvalificering vilket ökar före-
tagsledningars makt och kontroll över produktionsprocessen (Braverman 
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1974/1999). De-kvalificering kan definieras utifrån tre element. Det inne-
bär för det första att hantverkskunskaper och kompetenser hos de anställ-
da övertas i ny teknik (t.ex. datorer) eller i organisationsrutiner (t.ex. i 
standardiserade produktionsprotokoll ). Det innebär för det andra en au-
tomatisering av arbetet där personalen minskar i betydelse. För det tredje 
ger detta upphov till en ökad centralisering av kontrollen över produktio-
nen, där makten flyttar från arbetaren till ledningen. Genom ökad automa-
tisering ökar ledningens kontroll över arbetsprocessen, producenternas 
kunskaper övertas av maskiner och mjukvaror och en allt mindre grupp av 
kvarvarande arbetare får ”assistera” de tekniska systemen och utföra en 
större mängd arbetsuppgifter (Barrett 2005, Head 2003, Knights & Will-
mott 1990, McKinlay & Smith 2009, Roberts 2007, Örnebring 2010, jfr 
Braverman 1974/1999). 

Den tidigare forskningen kring medieproduktion och ny teknik har pe-
kat på att den tekniska utvecklingen påskyndar eller driver en utveckling 
mot mer integrerade produktionsplatser, där olika yrkeskategorier sam-
mansmälter och där nya former av samarbeten tar form. Implementeringen 
av ny teknologi och de organisatoriska förändringar som ackompanjerar 
denna, har, enligt Michael Bromley (1997), bidragit till att sudda ut grän-
serna mellan journalister och icke-journalister i medieproduktionen. Mul-
tikompetens ersätter avgränsade avdelningar och specialisering. Det finns 
studier som pekar på att arbetet blivit mer likartat, generellt sett i mediein-
dustrierna, under det senaste decenniet (Bustamente 2004) och att medie-
arbete blivit allt mer likt vilket kontorsarbete som helst (Deuze 2007). Ti-
digare professionsidentiteter, som den journalistiska professionen, har bru-
tits ned. Istället blir de anställda i medierna innehållsproducenter i största 
allmänhet. Gränser mellan olika yrkesgrupper, som upprätthållits genom 
hård bevakning av fack- och intresseorganisationer, av enskilda anställda 
och av arbetsgivare har luckrats upp. Det är inte minst en konsekvens av 
ny produktionsteknologi, som digitala redigeringssystem och små hand-
hållna bandspelare och videokameror som gjort fotografer och redigerare 
övertaliga i många medieföretag. Arbetet har blivit mer tekniskt orienterat 
och de anställda identifierar sig själva som ett slags mediearbetare (snarare 
än som tekniker, journalist, programledare) (Nygren 2008). I och med 
teknisk utveckling och omorganisering har de kommersiella och administ-
rativa intressena fått mer att säga till om i produktionen (Harris & Prosser 
2007, Nygren & Zuiderweld 2011). Sammantaget är bilden i dessa studier 
således att teknisk omstrukturering undergräver och hotar självbestäm-
mande samt kreativ och professionell autonomi i medierna. 

Flera forskare har vidare pekat på hur ny digital teknologi under det se-
naste decenniet använts för att skapa mer prekära arbetssituationer för 
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dem som jobbar i medierna, och för att göra arbetet mer rutiniserat. De 
organisatoriska förändringarna som går hand i hand med teknisk föränd-
ring, har, menar Simon Cottle (2003) skapat ”nedbantade nyhetscentra för 
multimediaproduktion” (downsized multimedia newscenters) på allt fler 
platser i världen (s. 20). Genom att använda ny produktionsteknologi för 
att skapa tekniskt kompetenta innehållsproducenter, så kallad multi-
kvalificering behövs inte längre de yrkesgrupper som tidigare hade specia-
listkompetens. Det finns också de som talat om en polarisering av hant-
verkskunnande, där introduktionen av ny produktionsteknik har bidragit 
till bättre villkor för vissa privilegierade grupper av (medie)producenter. De 
ges förmånliga arbetsvillkor, hög grad av autonomi och frihet i arbetet och 
kan utveckla sin hantverksskicklighet (Bromley 1997, Gallie m.fl. 1998, 
Tunstall 1996). Detta medan den stora massan av medieproducenter får 
utföra alltmer rutinartade och standardiserade arbetsuppgifter under be-
tydligt mer prekära arbetsvillkor (Nygren 2008: 164). Enligt en studie av 
journalisters villkor från Arbetslivsinstitutet har arbetstakten ökat, det 
skärmbundna arbetet utgör en större del av arbetsdagen och den redaktio-
nella friheten har minskat i produktionen (Tyrkkö & Karlqvist 2005). 
Författare som Simon Head (2003), Tessa Morris-Suzuki (1997) och Joan 
Greenbaum (2004) har vidare pekat på hur digitala teknologier ökat möj-
ligheterna till att automatisera arbeten som tidigare krävt en hög grad av 
hantverksmässighet och professionskunskap. På så sätt kan ny teknik an-
vändas för att öka produktiviteten och minska arbetskostnaderna (Marjo-
ribanks 2000, Ursell 2001). Svenska journalister uppger också att arbetet 
blivit stressigare och att det blivit färre anställda på redaktionen (Nygren 
2008). 

Tidigare forskning som har undersökt journalisters och andra mediear-
betares uppfattningar om och erfarenheter av hur arbetet har förändrats 
genom digitalisering och teknisk utveckling på redaktionerna bekräftar 
också en sådan bild. Sådana studier pekar på att många uppfattar det som 
att arbetet blivit sämre i och med att digitala produktionsteknologier in-
troducerats i produktionen. Arbetet har blivit mer stressigt, mer tid går åt 
till att lösa tekniska problem, det har blivit färre anställda på redaktioner-
na och därmed mer att göra för dem som är kvar. Många upplever också 
att innehållet blivit mer formaterat och styrt i förväg och att produktionen 
som helhet blir mer centralstyrd från ledningen. Med ökat tempo och öka-
de produktionskrav minskar också friheten i arbetet, även om många pro-
ducenter fortfarande tycker sig ha relativt stora möjligheter till självbe-
stämmande (Nygren 2008).  

Det finns dock begränsningar i de tidigare studierna av teknisk omstruk-
turering av arbetet i medieindustrierna. De genomförs ofta med enkätme-
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toder, som framförallt fångar medieproducenternas egna uppfattningar om 
förändring och dessutom genererar data av ett mer översiktligt slag än vad 
etnografiska observationer kan ge (t.ex. Gade 2008). Sådana studier ger 
inte någon inblick i hur ny teknik omgärdas av förhandlingar i produktio-
nen eller hur relationer mellan aktörer formar det sätt varpå ny teknik 
introduceras och används i arbetet. Det här är vad som kallats det ”sakna-
de subjektet” i forskning om arbetsprocesser (O’Doherty & Willmott 
2001). Genom ett etnografiskt anslag kan man i större utsträckning utfors-
ka de dimensioner av förhandlingar och konflikt som finns i arbetsproces-
sen och den agens som de anställda har, och de sätt varpå de utnyttjar den 
(Mosco 2009: 139).  

En stor del av den tidigare forskningen fokuserar också enbart på digita-
la produktionsteknologier och inte på den mer generella tekniska omstruk-
tureringen av medieindustrierna: det vill säga framväxten av nya medie-
plattformar, nya distributionsvägar, andra kommunikationssätt och för-
ändrad konkurrens (t.ex. Aviles m.fl. 2005). Dessutom diskuteras sällan 
politiska och ekonomiska ramverk för produktionen och hur de omtolkas 
och förändras i relation till teknisk omstrukturering. Upplevelser av- och 
föreställningar om ny konkurrens som en konsekvens av teknisk utveckling 
bidrar till exempel till att påverka produktionen. Det är en del av den tek-
niska omstruktureringen som kan fångas med hjälp av etnografiskt inspire-
rade metoder. Slutligen tar många av de studier som finns inte heller hän-
syn till mediearbetets specificitet (Greenbaum 2004, Head 2003, för ett 
undantag se Nygren 2008). Inte bara mediernas texter eller mediernas pu-
bliker är så kallade ”besynnerliga varor”. Även mediearbetet är en besyn-
nerlig vara. Förtingligandet av mediearbetet har inte drivits lika långt (och 
inte heller kan drivas lika långt) som inom många andra delar av produk-
tionen. Det finns utrymme för en större autonomi och hantverksmässighet 
inom arbetet i medierna. Denna mediearbetets specificitet kan hotas eller 
utmanas av ny produktionsteknologi och teknisk omstrukturering (Hardt 
1990, Kidd-Damarin 2010, Ursell 2001). Men den innebär också att me-
dieproducenterna har möjlighet att förhandla kring och förhålla sig reflex-
ivt till sitt arbete. När nya teknologier introduceras i produktionen gör de 
det med vissa intentioner (från ledningen) och de medför också vissa tek-
niska möjligheter (och begränsningar) (s.k. technological affordances 
[Baym m.fl. 2012]). I relation till dessa strukturer tolkar, förhandlar och 
situerar producenterna de nya teknologierna i produktionen.  

Den här avhandlingen vill bidra till den tidigare forskningen genom att 
ta ett sådant bredare grepp på frågan om teknisk omstrukturering av me-
diearbetet i relation till det senaste decenniets medieförändringar. På så sätt 
avser jag också bidra till frågan om vad den tekniska omstruktureringen av 
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medieproduktionen innebär för makten över mediearbetet och för relatio-
nen mellan kontroll och autonomi i produktionen på MTG-radio. 

Avslutning 

Avhandlingen är en etnografiskt inspirerad studie av medieproduktionen 
på företaget MTG-radio. För att få en djupare förståelse för hur nya pro-
duktionsteknologier och medieplattformar inlemmas i produktionen och 
för den organisationsförändring som genomförs i relation till detta har jag 
intervjuat och observerat de anställda samt analyserat interna produk-
tionsdokument. I det här kapitlet har jag beskrivit det teoretiska ramverk 
genom vilken jag läser och tolkar mina informanters utsagor, mina obser-
vationer från produktionen samt de insamlade produktionsdokumenten 
och medietexterna. Den teoretiska ramen handlar om makt och kontroll 
över produktionen. Jag definierade medieproduktion som en form av arbe-
te, och arbete som en maktrelation. Denna maktrelation formas i förhål-
lande till politiska och ekonomiska strukturer, samt till mediearbetets spe-
cifika dynamik som en form av kulturproduktion. Genom att betrakta det 
kommersiella radiomediet som en juridiskt inskriberad teknologi som präg-
las av en specifik medieekonomisk dynamik kan jag analysera de struktu-
rella förutsättningarna för produktionen på MTG-radio och hur de tas 
upp, förhandlas och blir till strategier och praktiker i den dagliga verksam-
heten. Det hjälper oss att förstå med vilka motiv ny teknik införs i produk-
tionen, samt varför produktionens aktörer agerar som de gör och varför 
förändringar i arbetet tar den riktning som de tar. Jag har visat hur ny 
teknik introduceras som ett sätt att påverka den underliggande konflikten 
mellan arbete och kapital i produktionen. Den arbetssociologiska forsk-
ningen och den så kallade arbetsprocessteorin pekar på hur ledningen kan 
använda nya teknologier för att öka sin kontroll över arbetet och för att 
rationalisera produktionen. Men introduktionen av ny teknik på arbets-
platsen kan också innebära att arbetstagarens kontroll och kreativitet ökar. 
Begreppsparet de-kvalificering och upp-kvalificering, genom vilket man 
kan analysera en sådan dynamik, introducerades. Dessa begrepp används 
för att analysera de effekter som nya produktionsteknologier, tekniska 
plattformar och omorganiseringen på MTG-radio fick för makten över 
arbetet och hur de formades av att introduceras i en maktrelation (mellan 
ledning och anställda) på företaget. Jag har också pekat på hur mediepro-
duktion är en form av kulturproduktion som måste tillåta en viss kreativ 
autonomi för dem som är inblandade i produktionen. Anledningen till 
denna specificitet i mediearbetet är att kulturprodukternas bruksvärden – 
kunskap, mening, njutning – riskerar att undermineras i en alltför industri-
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ellt rationaliserad produktionsprocess. Detta har lett till att det inom me-
dieindustrierna har funnits goda möjligheter till såväl kreativ som profes-
sionell autonomi för dem som arbetar i produktionen. Det finns utrymme 
för reflexivitet och så kallade ”kritiska industripraktiker” i medieindustri-
erna. Det här har kallats för medieindustriernas specifika art-commerce-
relation. Genom ett sådant teoretiskt ramverk kan man utforska hur möj-
ligheterna till självbestämmande och kreativ autonomi på MTG-radio på-
verkas av att nya teknologier implementeras i produktionen och av de or-
ganisatoriska förändringar som genomfördes i samband med detta. På så 
sätt är ambitionen med avhandlingen inte bara att bättre förstå och analy-
sera medieproduktionen på MTG-radio, utan att också bidra till att ut-
veckla och fördjupa vår förståelse för mediearbete och makten över medie-
produktionen i tider av medieförändring.  
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KAPITEL 3 

Metod, material och tolkning 

När jag inledde arbetet med det här projektet hade jag redan avsevärd 
kännedom om produktionen på MTG-radio. Jag hade haft ett fast sänd-
ningspass på radiostationen Rix FM i flera år och vikarierat på flera av de 
andra radiostationer som drivs av företaget. Jag hade arbetat med de dato-
riserade sändningssystemen, deltagit i planerings- och produktionsmöten, 
varit på företagskickoffer och inlemmats i den redaktionella kulturen. Jag 
hade erfarenhet av produktionen och en känsla av att den var stadd i för-
ändring. Den kunskap jag besatt var en ”tyst kunskap”, förgivettaganden 
och oartikulerade insikter om sociala regler och värderingar som är själv-
klara i produktionsgemenskapen på MTG-radio. Men det var också en 
”praktisk kunskap”, en artikulerad form av vetande om handgrepp och 
arbetssätt som vi tillsammans i produktionen reflekterade kring – på möten 
och i samtal – men som inte var teoretiserad eller placerad i ett större 
sammanhang där den kunde vara meningsfull eller ges vidare betydelse. Jag 
bestämde mig för att samla in mina arbetskamraters erfarenheter och kun-
skaper, deras berättelser om produktionen, för att genom dessa berättelser 
artikulera deras (och min egen) tysta kunskap och genom intervjuer och 
observationer få ett redskap för att omvandla den praktiska kunskapen om 
produktionen till teoretisk kunskap: att tolka och begreppsliggöra deras 
berättelser om medieproduktion och arbete i medieindustrierna. Således 
gjorde jag mina arbetskamrater och kollegor till informanter. Det var en 
process som inte var utan problem, och jag ska diskutera dessa mer ingå-
ende senare i det här kapitlet. I egenskap av informanter har de som arbe-
tar på MTG-radio berättat om hur de tänker kring sin verksamhet, kring 
vad de gör, kring ny teknik och kring medieutveckling. Det har fått berätta 
om sina arbetsdagar, beskriva organisationens struktur, redogöra för hur 
de får information och feedback, vem de upplever bestämmer och hur det 
går till när beslut fattas. Jag har lyssnat på vad de säger på produktionsmö-
ten och programkonferenser. Men jag har också använt andra typer av 
material för att skapa kunskap om medieproduktionen på MTG-radio. Jag 
har läst produktionsdokument, manualer för produktionsteknik och samlat 
in bilder och beskrivningar av mediehuset som byggnad. Jag har läst årsre-
dovisningar och säljmaterial som beskriver nya affärsmodeller och försälj-
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ningsstrategier i mediehuset, jag har följt rapporteringen av mediehuset 
MTG i branschpress och dagstidningar och jag har lyssnat på radiosänd-
ningar. Jag vill i avhandlingen således anknyta till en kulturvetenskaplig 
och hermeneutisk tradition inom medie- och kommunikationsvetenskapen 
i vilken man använder en mångfald av olika material och metoder för att 
skapa en bättre förståelse för produktionen, dess innebörder och de krafter 
som formar den (Caldwell 2006; di Leonardo 2006). 

I en översikt över medievetenskapens metoder skriver Helge Østbye och 
hans medförfattare om studier av medieproduktion: 

Olika aktörers självförståelse, värderingar, intentioner etc framstår som en 
viktig början för att man ska kunna förstå olika drag hos det vi kan kalla en 
produktions- eller organisationskultur. Tillsammans med kartläggning av 
göromål och handlingssätt, organisationsstruktur och arbetsprocesser kan 
det ge oss insikt i medietexters produktionsvillkor (Østbye m.fl. 2003: 26). 

Författarna beskriver en kombination av tolkning av aktörernas förståelse 
och kartläggning av arbetsprocesser som ett sätt att skapa förståelse för 
medietexters produktionsvillkor. På en vetenskapsteoretisk nivå innebär 
det att två olika vetenskapsideal kombineras. Att tolka och förstå aktörer-
nas självförståelse, värderingar och intentioner hänger samman med en 
sociologisk tradition som kan representeras av Max Weber (Weber 1983), 
och som lägger tonvikten på att förklara sociala skeenden och verkningar 
genom så kallade sociala handlingar, vilka för Weber är beteenden som 
aktörerna själva subjektivt tillskriver mening. Kartläggning av objektivt 
observerbara ting som arbetsprocessens beskaffenhet och organisations-
struktur, å andra sidan, kan sägas ha sina rötter i en mer scientistisk socio-
logi, så som den företräds av Émile Durkheim (1982), för vilken vardagsli-
vets idéer och begrepp ligger som en slöja mellan människorna och tingen i 
den egentliga världen vilken det gäller för forskaren att se igenom. Dessa 
båda traditioner inkodas ofta i motsatspar av typen förklara eller förstå 
och aktör eller struktur. Anthony Giddens (1976) har sökt utveckla en 
kompromiss mellan dessa båda förhållningssätt när han talar om en sam-
hällsvetenskapernas dubbla hermeneutik. Samhällsvetenskapernas villkor 
är att de opererar med ett kunskapsobjekt som redan är uttolkat av de 
sociala aktörerna själva. Aktörernas beskrivningar och tolkningar av värl-
den bidrar till att forma samhällsvetenskapens kunskapsobjekt. Forsk-
ningsprocessen är en process av meningsskapande i en social kontext, där 
såväl forskaren som informanterna bidrar till att konstruera kunskapsob-
jektet. Giddens menar dock att aktörernas tolkningar måste rekonstrueras 
med hjälp av teoretiska begrepp i ett andra tolkningsögonblick varigenom 
samhällsforskaren går längre än de sociala aktörernas självuppfattningar 
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(Gilje & Grimen 1992/2004). En sådan, vad som kallats socialkonstrukti-
vistisk kunskapssyn (Kvale 1997), för med sig att reflexivitet, stringens och 
transparens blir av största vikt. I det här kapitlet är avsikten således att 
bidra till detta genom att redogöra för materialinsamlingsprocesser, disku-
tera och reflektera kring min position i förhållande till informanter och 
källor samt tydliggöra det sätt varpå tolkningen av materialet, liksom det 
sätt varpå formeringen av analytiska teman skett i samspel mellan tidigare 
forskning, teoretisk litteratur och empiriskt material.  

Insamling av intervju- och observationsmaterial 

Studien bygger på totalt 37 intervjuer med personer på tre nivåer på MTG-
radio: programledare, producenter och programchefer. De intervjuer och 
observationer i produktionen som jag genomfört har samlats in i två om-
gångar, den första under hösten 2007/våren 2008 och den andra under år 
2010. Vissa kompletterande intervjuer har genomförts under 2011. Den 
långa tid som materialinsamlingen pågått har gjort att jag haft möjlighet 
att ompröva, omvärdera och återvända till såväl teman som enskilda in-
formanter under arbetets gång. Det har också gjort det möjligt att ompröva 
och omvärdera forskningens utgångspunkter, frågor och tillvägagångssätt – 
liksom mitt eget förhållningssätt till forskningsobjektet (jfr Bengtsson 
2007: 37).  

Intervjuerna har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuguider, 
vilket innebär att jag har lett samtalen utifrån olika punkter som jag på 
förhand planerat att ta upp. Intervjuerna följde dock sällan den frågeord-
ning eller den struktur som man kan utläsa av de på förhand preparerade 
intervjuguiderna, utan kastades om genom det samtal och de associationer 
och infall som uppstod i möten med MTG-radios anställda. 

Intervjuerna hade olika karaktär och syfte. Vissa intervjuer har handlat 
om att ta fram sakuppgifter som inte funnits tillgängliga på något annat 
sätt, andra intervjuer har handlat om producenternas förståelse av sin egen 
verksamhet. Många intervjuer har innehållit båda dessa element. Bristen på 
källor kring produktionen av musikradio – här finns inga arkiv och mycket 
liten uppmärksamhet från andra medier eller andra institutioner som ska-
par pappersspår – har gjort det nödvändigt att använda en del intervjutid 
till att försöka frambringa kunskap om historiska förlopp och empiriska 
detaljer som inte nödvändigtvis har något stort analytiskt värde, men utan 
vilka framställningen och den generella förståelsen hålls tillbaka. Det här 
gör att det egentligen är två typer av material som framkommer genom 
intervjuerna, ofta i samma intervju. Den ena materialtypen kan betraktas 
som en källa i mer traditionell bemärkelse. Den andra typen av material 
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kan betraktas som diskurs som ligger till grund för tolkning, förklaring och 
förståelse av de sociala och kulturella praktiker som produktionen innebär 
(se Bolin 2003:15, kring text som källa och diskurs). Det innebär att ett 
och samma intervjucitat både kan fungera som källa och diskurs. Många 
av producenterna har berättat om det målgruppstänkande som genomsyrar 
produktionen i kommersiell radio. Det har lett till att jag fått ta del av en 
rad sakuppgifter, som till exempel att målgruppen för radiostationen Lug-
na Favoriter är kvinnor i trettiofemårsåldern och att deras favoritartister, 
enligt marknadsundersökningarna, är Céline Dion och Whitney Houston. 
Jag har fått veta hur marknadsundersökningar går till, vilka resultat dessa 
undersökningar visar och hur producenterna använder dem i den dagliga 
produktionen. Sådana berättelser ger sakinformation men öppnar samti-
digt för förståelse av producenternas egna tolkningshorisonter, sätt att 
förstå omvärlden och produktionens syfte och de kulturella och sociala 
ramar de själva föreställer sig att de verkar inom, samt hur de tolkar dem.  

I arbetet med avhandlingen stod jag ofta inför att intervjua så kallade 
elitpersoner (Radway 1989). Dels var många av de jag kom i kontakt med 
chefer och även om bara ett fåtal hade någon form av akademisk utbild-
ning var det uppenbart att de hade en elitposition. De hade personalansvar 
och beslutsrätt i en rad viktiga frågor och en inkomst över genomsnittet. 
Det faktum att de allra flesta personer jag intervjuade inte själva hade nå-
gon erfarenhet av högre utbildning eller vetenskap gör att de inte kan sägas 
ha levt upp till det Janice Radway beskrivit som ett av elementen i elitin-
tervjuer, att informanterna ”kan göra sig en tämligen korrekt bild hur de 
kan komma att bli representerade i en akademisk diskurs som har dem 
som sitt ämne” (Radway 1989: 5). Däremot har deras arbete en offentlig 
karaktär. De visste också att de inte skulle komma att anonymiseras i den 
slutgiltiga, publicerade avhandlingen. Det är något som rimligtvis förstärk-
te deras vilja att styra och hantera bilden av sig själva. 

Ett annat problem som jag stötte på efterhand var att de flesta av dem 
jag intervjuade, inte bara de som var chefer eller hade högt uppsatta perso-
ner på företagen i fråga, hade en utpräglad reflexiv attityd till sin egen 
verksamhet. De var vana att reflektera över och berätta om sina egna erfa-
renheter. Många av dem var också vana att intervjua andra och att själva 
bli intervjuade. De allra flesta av studiens deltagare kan karaktäriseras som 
proffspratare med en rad väl inarbetade och utprövade sätt att beskriva sin 
egen verksamhet på, vilka ofta låg helt i linje med allmänt välkända och 
offentliga utsagor. Därmed var det nödvändigt för mig att utveckla strate-
gier för att förmå dem att lämna sina färdigformulerade svar och diskurser. 
En strategi var att låta dem göra den offentliga versionen först och sedan 
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återkomma med samma frågor – under samma intervju – för att få dem 
frångå ”manus”.6  

För att komplettera intervjumaterialet har jag deltagit i olika former av 
produktionsmöten på MTG-radio i Sverige. Denna möjlighet har jag haft 
under hela projektet, men det är bara under en period, våren 2010, som jag 
på ett systematiskt sätt förde anteckningar från sådana möten. Totalt när-
varade jag vid 20 programmöten för Rix FMs programledare mellan mars 
och september 2010. Dessutom närvarade jag vid tre stycken stormöten 
ägnat åt strategiska frågor, för alla producenter på MTG-radio mellan 
mars och september 2010. Jag närvarade också på två stormöten för all 
personal i mediehuset (TV, print, digitala medier och radio) under våren 
2010, vid ett av dessa var MTGs VD Hans-Holger Albrecht huvudtalare. 

Insamling av övrigt material 

Intervju- och observationsmaterialet är avhandlingens huvudsakliga empiri 
och det används i alla de analytiska kapitlen. Förutom detta material har 
jag även använt mig av en del skriftliga källor och av radiosändningar. 
Detta material har, liksom intervjuerna och observationerna, använts för 
att bättre förstå medieproduktionen och det arbete som MTG-radios pro-
ducenter utför. Det består av mediepolitiska urkunder, produktionsdoku-
ment och medieproduktioner, det vill säga FM-sändningar och innehåll för 
digitala medieplattformar. 

I kapitel fem, där politiska och ekonomiska ramverk diskuteras utförligt, 
bygger analysen på en rad mediepolitiska urkunder och tillgänglig informa-
tion om radiobranschens, och mer specifikt MTG-radios, ekonomiska för-
utsättningar. För att få en bild av den så kallade ”avregleringen” av radio-
mediet och dess konsekvenser i Sverige har jag tagit del av de tre statliga 
utredningar som genomförts kring denna medieform (SOU 1996: 176, 
SOU 1999: 14, SOU 2008: 96). Dessutom har jag läst riksdagsprotokoll 
från debatten som föregick beslutet till den nya Lokalradiolagen (1993) 
och den senare Stopplagen (1996). Även utredningsdirektiv, remissvar och 
kartläggningar av branschen från Myndigheten för Radio och TV (2007, 
2011) har varit av värde. Vidare har jag studerat den offentliga debatten 
inför och efter införandet av kommersiell radio genom att ta del av materi-
al som publicerades i pressen, framförallt, men inte uteslutande, i storstads-
tidningarna. Vad det gäller de ekonomiska förutsättningarna för kommer-
                                                      
6 Samtidigt måste det poängteras att dessa allmänna och manusbundna diskurser 
inte per definition behöver vara sämre, mindre värda eller mindre autentiska än 
annan typ av diskurs. De kan vara mycket värdefulla och informativa, inte minst 
finns det i själva denna reflexiva praktik någonting intressant att lära. 
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siell radio är tillgången på material mycket sparsam. De komplicerade 
ägarstrukturer som präglar branschen gör det svårt att få insyn i dess eko-
nomi. Jag har här använt de källor som finns tillgängliga: en konsultrap-
port från år 2008 (utförd på uppdrag av regeringens utredare), en rapport 
från Handelshögskolan i Jönköping, samt MTGs och programbolaget Ki-
lohertz ABs årsrapporter. Sekundärlitteratur, framförallt Forsman (2011) 
och Englund och Wormbs (2007) har varit av stort värde för detta kapitel. 
Informationen om situationen i Baltikum bygger helt på sekundärlitteratur. 
Fokus i analyserna av materialet har varit att bättre förstå de konsekvenser 
som mediepolitiska ramverk har för arbetet på MTG-radio. 

I kapitel sju och åtta, där MTG-radios multiplattformsproduktion står i 
centrum, bygger analyserna förutom på intervjumaterialet också på de 
texter (i vid mening) som produceras inom MTG-radio. För att belysa 
MTG-radios valda multiplattformsstrategi har jag analyserat hur bolagets 
hemsidor förändrats mellan år 2001 och 2011. Det var under denna tids-
period som MTG-radio utvecklade textproduktion för flera medieplatt-
formar än FM-radio. MTG-radios hemsidor speglar framväxten av dessa 
strategier och vittnar om innehållet i MTG-radios multiplattformsstrategi. 
Urvalet är strategiskt, med nedslag de år då bolagets hemsidor nylanserats 
(med ny grafisk design, nytt innehåll, ny struktur). Sådana nylanseringar 
har skett tre gånger under tioårsperioden: 2001, 2006 och 2010/2011. 
Diskussionen kretsar framförallt kring de två senare versionerna av hemsi-
dan (2006 och 2010/2011). Materialet har tagits fram med hjälp av Inter-
net Archive WaybackMachine (http://www.archive.org/web/web.php): en 
online-tjänst som arkiverar och tillgängliggör hemsidor.  

Förutom MTG-radios hemsidor gör jag också några nedslag i innehållet 
ur ett av de program som produceras på MTG-radio: Rix FMs morgon-
show Rix MorronZoo. Att valet föll på Rix MorronZoo hänger samman 
med att producenterna själva lyfter fram det som det främsta exemplet på 
så kallad personlighetsdriven radio inom MTG-radio och att de menar att 
det varit branschledande och inspirerat till imitation och efterföljd både i 
andra kommersiella kanaler och inom public service. Det här framkommer 
genom intervjuerna i produktionen, men också på andra ställen, som i 
MTG-radios egenrapportering till Granskningsnämnden där programmet 
beskrivs som en innovativ programform med ”programledarnas personlig-
het i centrum” (Söderman & Lärkner 2007: 89). Jag har transkriberat en 
av programmets sändningar i sin helhet, från den andra mars år 2011. Att 
på ett systematiskt sätt studera kommersiell radios sändningar är lättare 
sagt än gjort. Det är en försvinnande liten andel av sändningarna som be-
varas för eftervärlden. Svensk Mediedatabas har ansvaret för att samla in 
och arkivera kommersiell radios sändningar. Branschens aktörer har inga 
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egna tillgängliga arkiv. Fyra referensveckor per år sparas, de exakta veck-
orna varierar från år till år men brukar återfinnas i februari, april, augusti 
och oktober. Trots att materialet inte är så omfattande kan det vara svårt 
att ta sig igenom och använda det material som finns hos Svensk Medieda-
tabas. För det första är ljudkvaliteten dålig. Dessutom är det långt ifrån 
säkert att det faktiska materialet på CD-skivorna överensstämmer med vad 
som påstås ska finnas där. Alla radiostationer har inte heller skickat in 
material från samtliga referensveckor. Att göra ett systematiskt urval ur det 
som finns bevarat är med andra ord vanskligt. Å andra sidan är en av de 
huvudsakliga poängerna med flödesradio av den typ som produceras på 
MTG-radio att den är ganska oföränderlig och stabil över tid. Den höga 
graden av formatering, standardisering och strukturering i kommersiell 
musikradio gör att sändningarna präglas av en relativ likhet. Därmed är 
det rimligt att anta att ett ganska begränsat urval av sändningar ändå ger 
en relativt representativ bild av innehållet och formen i sändningarna. För-
utom den sändning av Rix MorronZoo som jag transkriberat och analyse-
rar i kapitel åtta, har jag studerat marknadsföringsmaterial från program-
met, dess representation på Rix FMs hemsida och beskrivningar av pro-
grammet och dess personligheter som förekommit i andra medier, framför-
allt i pressen.  

I kapitel nio, där MTGs och MTG-radios förändrade organisation står i 
centrum kompletteras intervjumaterialet med olika former av produktions-
dokument som jag läser som ett uttryck för en ”organisationsideologi” 
(Hatch 1997: 342ff). En central aspekt av organisering, menar Barbara 
Czarniawska (2005) är att berätta historier och att därigenom göra verk-
samheten begriplig och meningsfull. Berättelser om MTG och MTG-radio 
som organisation återfinns bland annat i interna PM, i nyhetsbrevet Me-
diehuset Rapporterar, i e-post från ledningen och i muntlig kommunika-
tion på möten och produktionskonferenser. Dessutom har representanter 
för MTG och MTG-radio själva publicerat böcker på temat organisation, 
organisationsliv och personlighet, vilka varit påbjuden läsning i mediehu-
set. Vidare använder ledningen böcker skrivna av andra, så kallade mana-
gementkonsulter, som de sprider bland de anställda. Under 2010 hade jag 
möjlighet att delta i interna produktionskonferenser och programmöten, 
från vilka jag förde fältanteckningar. Under hösten 2011 samlade jag in e-
post från ledningen och nyhetsbrevet Mediehuset Rapporterar. Dessutom 
har de böcker som skrivits av MTG-radios försäljningsdirektör Tomas 
Bacoccoli och MTG-radios VD Robert Kviby analyserats. Slutligen har jag 
också analyserat den amerikanska management-konsulten Steve Farbers 
(2009) bok Greater Than Yourself, en text som introducerades bland 
MTG-radios medarbetare under 2010. Alla dessa olika materialtyper har i 
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analyserna använts för att bättre förstå hur arbetet organiseras i mediehu-
set MTG. 

Tolkning och behandling av materialet 

Avhandlingen har ett kvalitativt upplägg och de olika tillvägagångssätten 
för att behandla och tolka materialet bottnar i en hermeneutisk grundsyn 
som betonar forskarens, källornas och resultatens inbäddning i en me-
ningsskapande, social kontext (Giddens 1976). Genom de transkriberade 
intervjuerna, fältanteckningarna och texterna som produceras på MTG-
radio ges jag inte tillgång till den objektiva sanningen om arbetet där. Ut-
skrifterna av intervjuerna är konstruktioner av samtal, vilka vittnar om 
producenternas tolkningar och deras sätt att berätta om sina upplevelser 
och föreställningar. Det är således spår av handlingar och föreställningar, 
vilka både återspeglar produktionens realitet och bidrar till att skapa den 
(jfr Ricoeur 1988).  

Genom tolkning har jag försökt klarlägga innebörden, eller några av in-
nebörderna, i denna mångfald av berättelser och spår. Härvidlag har jag 
använt ett tematiskt anslag. Analysen har byggts upp genom de mönster 
som återfinns i materialet och som i växelverkan med teori och tidigare 
forskning skapar teman.  

Analysen konstruerades genom att sätta in informanternas berättelser 
och de olika insamlade materialtyperna och källorna i en teoretisk ram. 
Denna ram var inte given från början i projektet utan växte fram efter-
hand, när jag arbetade med att försöka förstå informanternas berättelser 
från produktionen. Det sätt på vilket de pratade om till exempel introduk-
tionen av ny teknologi, utifrån vad som sades på produktionsmöten och 
utifrån innehållet i produktionsdokument blev det efterhand allt tydligare 
att produktionsprocessen ofta handlade om motstridiga intressen och att 
frågor om programledarens hantverk, och det sätt varpå det var indraget i 
förändring, stod i centrum. Analytiska teman började ta form. Denna pro-
cess var dialektisk, såtillvida att de begrepp och den teoretiska ram som jag 
efterhand konstruerade kom att ytterligare öppna materialet och göra det 
möjligt att se produktionen på nya sätt, vilket i sin tur förstärkte inrikt-
ningen mot dessa teman i analysen. Det främmandegörande som en sådan 
så kallad översättning av materialet med hjälp teoretiska begrepp innebär, 
hjälpte mig att se materialet på andra sätt, så att min ursprungliga erfaren-
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het av en produktion indragen i förändring tydligare framstod som en för-
handling om makt över produktionen (jfr Mills 1971/2002: 81).7 

Behandling av intervju- och observationsmaterialet 
De premisser för tolkning som jag skisserat i föregående stycke har genom-
syrat allt arbete med materialet i den här avhandlingen. Att skapa växel-
verkan mellan teori och empiri kräver dock att man ordnar och systemati-
serar materialet. Det är svårt att dra några klara skiljelinjer mellan en in-
samlingsfas och en tolkningsfas i projekt av den här karaktären. Det analy-
tiska arbetet med att systematisera material och att tolka börjar, som 
Hammersley & Atkinson (2007) påpekar, ofta redan innan insamlingen av 
materialet inletts, och fortgår under hela genomförandet genom gradvisa 
och bara delvis formulerade insikter, uppslag, anteckningar och skrivna 
utkast, idéer och hugskott (s. 158).  

Samtidigt har jag under vissa delar av projektets pågående arbetat mer 
intensivt med att ordna, systematisera och skapa mening ur det material 
jag samlat in. Den modell som jag utgått från innefattar: (a) beskrivningar 
(av t.ex. arbetssituation och relationer på arbetsplatsen), (b) handlingar 
(sådant som producenterna säger att de gör, eller sådant jag observerat att 
de gör) och (c) erfarenheter (av t.ex. arbete, förändringar, relationer) som 
varit gemensamma för alla eller för flera informanter.  

Jag har också tagit fasta på vem som beskriver, handlar och erfar. Alltså, 
för vilka grupper av producenter det finns likheter. Jag har också försökt 
systematisera skillnader i beskrivningar, handlingar och erfarenheter mel-
lan olika informanter och grupper av informanter, och försökt koppla 
detta till deras position i produktionen. Vidare har jag lagt vikt vid fre-
kvenser i materialet: alltså hur ofta olika teman (beskrivningar, handlingar, 
erfarenheter) återkommer. Jag har också lagt märke till hur vissa ord, ut-
tryck, metaforer och föreställningar återkommer (medan andra inte gör 
det) i de olika intervjuerna och i observationsanteckningarna.  

                                                      
7 Ett sådant tematiskt anslag, som innebär att man söker efter mönster i materialet 
gör också att man väljer bort och utesluter vissa möjliga teman. Den öppna och 
induktiva ansats med vilken projektet startade innebär också teman som initialt var 
centrala får mindre och mindre betydelse ju längre forskningsprocessen pågår och 
ju mer avgränsat syftet med studien blir (Bruhn Jensen 2002). Flera av de trådar 
som initialt var centrala för projektet men som fallit bort har avrapporterats i arti-
kelform, som t.ex. det konfliktfyllda arbetet med ”formatförflyttning” mellan Sve-
rige och Baltikum (Stiernstedt 2011) och det sätt varpå digitala teknologier föränd-
rar arbetet med att producera publiken, både som föreställning i produktionen och 
som vara på en annonsmarknad (Stiernstedt 2008).  
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Behandling av innehåll för digitala medieplattformar  
I kapitel sex analyserar jag MTG-radios svenska hemsidor för att få en 
överblick över hur MTG-radios stationer utvecklats i riktning mot multi-
plattformsproduktion. Jag följer härvidlag hemsidorna mellan åren 2001 
och 2011. Jag fokuserade analysen kring hemsidornas funktioner, snarare 
än innehållet i vissa texter, eftersom det framstod som det bästa sättet att 
komma åt och gestalta innebörden av övergången till multiplattformspro-
duktion. 

Jag identifierade tre teman på hemsidorna. Att dessa tre valdes var inte 
bara för att de syntes centrala i materialet, även i intervjuer med producen-
terna och i sekundärkällor pekades dessa ut som centrala teman i över-
gången till multiplattformsproduktion. De tre teman som tillsammans ger 
ramen för min analysmodell är distribution, interaktion och digitalt inne-
håll. Jag studerade dessa teman över tid. Hemsidornas utveckling blir på så 
sätt ett spår av producenternas aktivitet, som bidrar till att forma en för-
ståelse för hur programledararbetet på MTG-radio har förändrats under 
den undersökta perioden.  

Behandling av radiosändningarnas innehåll 
En sändning av Rix FMs morgonprogram Rix MorronZoo har transkribe-
rats i sin helhet. För att vidare fördjupa förståelsen för programmets tema 
och innehåll lyssnade jag på alla de av redaktionen utvalda klipp från pro-
grammet som publicerats på Rix FMs hemsida från år 2010 (huvudsakli-
gen intervjuer och vissa fasta programpunkter). Syftet var att åstadkomma 
en tematisk analys av innehållet i programledarnas prat. Till skillnad från 
många andra analyser av radioprat stod alltså inte de kommunikationsteo-
retiska frågorna i centrum, det vill säga jag fokuserade inte på hur man 
tilltalar publiken eller hur man åstadkommer ”vanlighet” och ”vardaglig-
het” (Atkinson & Moores 2003, Tolson 2006). Inte heller de mediespecifi-
ka aspekterna av radio, som dess ljudflöden, auditiva tecken och kommu-
nikationssätt står i fokus i analyserna (jfr Åberg 2000). De innehållsliga 
teman som återkom i materialet, i sådant som programledarna sa, kretsade 
kring autenticitet, vittnesmål, kroppslighet och visualitet. Samma teman 
förekom dessutom i huvuddelen av det sekundärmaterial jag gick igenom, 
vilket bestod av tidningsartiklar om programmet och intervjuer med dess 
programledare. I analyserna satte jag dessa teman i relation till de teoretis-
ka resonemangen kring mediearbete, samt till studiens intervjumaterial för 
att svara på frågan varför detta var centrala teman i programmet och vad 
det säger om ett mediearbete som förändras i relation till nya teknologier 
och organisationssätt. 
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Behandling av skriftliga källor 
De skriftliga källor som jag har använt mig av består främst av interna 
produktionsdokument. Dessa ligger till grund för analyserna i kapitel sju. 
Urvalet består främst av e-post, nyhetsbrev och andra texter som spridits i 
produktionen i och med uppbyggandet av det nya mediehuset år 
2009/2010. Dessa har analyserats utifrån ett tematiskt anslag. De frågor 
jag ställt till dessa texter är: Vad innehåller de, vilka teman återkommer 
och vad betyder de i relation till omorganisationen i ett mediehus? Vad 
betyder de för producenterna, hur talar producenterna om dem i intervju-
erna och kan man höra att de uttrycker liknande tankar som de som finns i 
dem? Jag har vidare lagt vikt vid de metaforer som används för att beskri-
va organisationen i dessa texter.  

Materialet i avhandlingens kapitel 
Det material som används mest i analyserna är intervjuerna. Alla infor-
manter citeras direkt i texten och ambitionen har varit att låta deras egna 
röster höras i så stor utsträckning som möjligt. Vissa av informanterna 
förekommer med citat flera gånger och vissa förekommer mer än andra. 
De analytiska resonemangen underbyggs dock av materialet som helhet 
och de enskilda citaten har valts för att de är representativa för- eller på ett 
intressant sätt avviker från dominerande teman och tendenser i materialet. 

De flesta, men inte alla intervjuer har transkriberats (se appendix 1). 
Samtliga har transkriberats av mig själv. I de fall där transkribering saknas 
kan det bero på att intervjun inte spelats in utan registrerats genom an-
teckningar. I annat fall har inspelningarna loggats i efterhand och anteck-
ningar förts, utan att de har transkriberats i sin helhet. Jag har vid vissa 
tillfällen i framställningen redigerat intervjuerna för att öka deras begrip-
lighet. Ickeverbal kommunikation skrivs ut såtillvida den är central för 
förståelsen och sätts då inom parentes (såsom t ex ironiska leenden eller 
citattecken med fingrarna i luften). Emfas markeras med kursiv stil.  

Vad det gäller den transkriberade radiosändningen har det varit svårt att 
i skrift återge hur det låter i sändning. Prat i radio kan ofta närma sig sång 
som uttrycksform: det är rytmiskt och anpassas till och utvecklas i sam-
klang med den musik som spelas i bakgrunden. Radioprat bygger också 
mycket på pauser, emfaser, upprepningar och betoningar som försvinner, 
eller vars betydelse förvanskas, när de transkriberas. Härigenom riskerar 
man att missa eller komma att utelämna meningslager, till exempel komik, 
ironi och en stor del av det polyfoniska och mångbottnade i radioprat, i 
transkriptionen (Montgomery 1986). Jag har inte funnit någon metod som 
på ett tillfredsställande sätt kompenserar för det sätt varpå radioprat redu-
ceras i transkriptionsakten. De mer komplicerade transkriptionssätten som 
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utvecklats inom så kallad konversationsanalys är ett gott försök, men deras 
högt drivna teknikalitet gör dem samtidigt exkluderande för många läsare 
(och den här avhandlingen skrivs ju inte främst inom en CA-tradition). 
Därför har jag valt att, likt till exempel Paddy Scannell (1996), transkribe-
ra sändningarnas innehåll och radiopratet på ett tämligen enkelt sätt. Tex-
ten ställs upp i numrerade fraser för att öka möjligheten att orientera sig i 
citaten. Jag försöker att tydliggöra meningsbärande ljud, betoningar, uttal, 
et cetera genom kommentarer i den löpande texten. 

Min avsikt har varit att genom citat, bilder och transkriptioner ge en le-
vande bild av materialet och låta det få komma till tals i texten. Ofta är de 
exempel ur materialet som jag lyfter in åskådliggöranden av resonemang 
som bygger på en stor mängd material och källor. Avsikten är då att tyd-
liggöra att vissa sakuppgifter stämmer och ge belägg för de tolkningar som 
analysen vilar på. Ibland inkorporerar jag delar av material som i sig blir 
föremål för noggrann närläsning och står i relief till analysen som helhet, 
till exempel av en radiosändning i kapitel åtta och en av management-
böckerna i kapitel nio. 

Att vara både forskare och arbetskamrat 

I den kvalitativa kulturvetenskapliga och hermeneutiska tradition som jag 
verkar, med metoder som i hög grad utgörs av intervjuer och observatio-
ner, betonas ofta närhet till studieobjektet, vikten av tillträde till fältet och 
att bli en ”insider” i den grupp som ska studeras. I det här projektet har 
närheten till studieobjektet varit på förhand given. Det var min egen erfa-
renhet som programledare på MTG-radio som låg till grund för intresset 
för produktionsprocesser och förändring av arbetet i denna sektor av me-
dierna. De produktionsprocesser som jag studerar i den här avhandlingen 
är produktionsprocesser jag själv har förstahandskunskap om. Jag arbetade 
på MTG-radio innan studien påbörjades och också i perioder medan jag 
genomförde studien. Det här gav upphov till en rad fördelar, inte minst i 
avseende på tillgänglighet och förtroende från informanterna. Det kan vara 
svårt att få medieproducenter att vilja delta i vetenskapliga studier (Ryan 
1992) och därför är det faktum att jag var en ”insider” en stor tillgång för 
att få tillträde till fältet. Det har inneburit att jag tillåtits delta i samman-
hang där vanligtvis inga forskare släpps in, det har gjort att jag haft en 
betydligt större kännedom om produktionens alla aspekter än vad forskare 
generellt sett kan ha och det har gett mig tillgång till skriftliga källor som 
annars inte visas för någon utomstående. Samtidigt finns det vetenskapliga, 
metodologiska och etiska problem med att ha denna position, vilka jag ska 
diskutera i det följande. 
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Dubbla roller 
Det faktum att jag under stora delar av projektets genomförande varit 
anställd och arbetat i produktionen på MTG-radio har gjort att jag haft 
dubbla roller i förhållande till de andra som arbetar där och som deltagit i 
studien. Ur ett perspektiv är det inte mer problematiskt än att vi alla, vid 
olika tidpunkter har olika roller att spela i all social samvaro, och att vi för 
det mesta kan röra oss mellan det sociala livets olika positioner utan större 
svårigheter (Caldwell 2009). Att jag varit medverkande i produktionen 
som både arbetskamrat och forskare tycks inte heller varit svårt att hantera 
för mina kollegor på MTG-radio, som genom hela projektet varit hjälp-
samma och tillmötesgående. Min dubbla funktion har ofta varit föremål 
för såväl skämtsamma kommentarer som nyfikna frågor.  

Icke desto mindre för en sådan position, som både forskare och arbets-
kamrat med sig en del problem. Föreställningen om att det är möjligt att 
vara samtidigt ”insider” och ”outsider”, och att man sömlöst kan röra sig 
mellan dessa roller är i viss mån illusorisk. Visserligen har vi alla, i alla 
sociala sammanhang, en rad olika tillhörigheter. Men i vissa fall har de 
mer anmärkningsvärda konsekvenser än i andra fall. Det innebär inte nöd-
vändigtvis att det finns något omedelbart problematiskt i att vara på sam-
ma gång forskare och arbetskamrat, men det innebär att man åtminstone 
bör reflektera kring, och söka hantera några av de konsekvenser som en 
sådan dubbel position för med sig.  

Flertalet av de personer jag intervjuade i Sverige hade varit eller var 
mina kollegor på MTG-radio. Några var personer som jag bara kände till 
namn och utseende medan jag hade arbetat nära fler av dem. Det innebär 
att det finns en risk att lojaliteter och vänskapsband påverkar intervjuerna 
eller arbetets inriktning (och resultat) som man bör vara medveten om i 
forskningsprocessen (Labaree 2002). Det finns också en risk att informan-
terna – på grund av att jag själv arbetat på MTG-radio – avhållit sig från 
att delge information som det hade varit lättare att berätta för en utomstå-
ende, till exempel om andra kollegor, om relation till ledningen eller om 
vad man tycker om sitt arbete och förändringar av det (Brannick & Cogh-
lan 2007). Förutom sådana risker kunde det vara ett problem i materialin-
samlingsprocessen att hitta den bästa rollen i förhållande till informanter-
na. Å ena sidan hade jag många gånger mycket kunskap om de ämnen som 
vi pratade om i intervjuerna, men många gånger märkte jag också att jag 
överskattat min egen kunskap om ämnet och antagit att jag hade svaret på 
mina egna frågor. Det här var något jag fick vara vaksam på under hela 
materialinsamlingsprocessen. Espen Ytreberg gör uppdelningen mellan 
forskaren som en ”utomstående främling”, en ”införstådd främling” och 
en ”förtrolig främling” i relationen till informanterna (Ytreberg 1999: 64). 
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Problemet med att vara en utomstående främling är att informanterna 
tenderar att ge vaga och allmänna utsagor som svar på forskarens frågor. 
Och problemet med att bli behandlad som en förtrolig främling är att man 
riskerar att främst få ta del av alltför personliga berättelser, saker som varit 
centrala i den enskilda informantens yrkesliv (personliga vendettor, hem-
ligheter om andra kollegor, förbiseenden, segrar och avundssjukor) och 
som mycket väl kan serveras forskaren just som ett led i till exempel en 
personlig maktkamp. Därmed inte sagt att de är ointressanta. Men de mest 
givande intervjuerna anser jag, i likhet med Ytreberg, har varit de där jag 
haft positionen som införstådd främling. Någon som kan en hel del om 
rutinerna och procedurerna, om radiomediets villkor och syftet med verk-
samheten men som samtidigt representerar en annan sfär, någon som man 
behöver förklara saker för. Det har både varit enkelt och svårt att uppbåda 
en sådan relation i den här studien. Eftersom de flesta av dem jag intervjuat 
vetat att jag haft ganska god intern kunskap om produktionen och de olika 
leden i den har jag inte behövt markera min kunskap på något särskilt 
tydligt sätt, samtidigt har jag ibland ansetts ha alltför god kunskap om 
produktionen vilket gjort att informanterna tycks ha avhållit sig från att 
utveckla sina resonemang. Morgonvärden på Rix FM avbröt sig själv halv-
vägs in i vårt samtal och vände sig till mig för att fråga: ”har du hört nå-
gonting än så länge som du inte visste förut?” Förutom att jag därmed 
varit tvungen att ibland vara mycket tydlig med att jag vill höra mina in-
formanters resonemang och att jag ibland kommer att ställa frågor som 
informanterna vet att jag vet ”svaret” på, har jag också fått förbereda och 
ställa avsiktligt naiva frågor för att göra intervjuerna mer produktiva och 
hamna på en lagom införstådd position i mina informanters ögon.  

Förutom sådana problem kring närhet och avstånd i forskningsproces-
sen finns det också etiska problem med att ha den dubbla rollen av att 
samtidigt vara arbetskamrat och forskare. Förstod alla min roll som fors-
kare? Förstod de att – och när – jag samlade in material till en avhandling? 
Ibland kunde jag också få personliga förtroenden eller privata berättelser, i 
och utanför produktionen, som hade ett visst analytiskt värde – skulle jag 
”använda” dem, eller skulle jag avstå? Jag försökte hantera sådana etiska 
dilemman genom att undvika att använda material eller information som 
jag fick reda på genom mer informella kontakter med producenterna. Det 
är naturligtvis svårt att dra någon absolut gräns, men min huvudregel har 
varit att alltid vara öppen med mina dubbla roller. Jag har informerat alla 
deltagare om studiens syfte och hur jag kommer att använda materialet i 
avhandlingen. Jag har fått alla mina intervjupersoners godkännande att 
använda materialet och att namnge dem i studien. Det faktum att deras 
verksamhet är offentlig och att merparten av dem är offentliga personer 
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gör att det hade varit möjligt att identifiera dem, även om jag anonymiserat 
dem i den löpande texten. 

Ett sådant informerat medgivande är svårare att få tillstånd i relation till 
de observationer jag gjort av produktionen. Jag har huvudsakligen obser-
verat olika former av produktionsmöten. På de små mötena, de program-
möten som hålls på veckobasis på Rix FMs redaktion, har det inte varit 
något problem. Alla inblandade i produktionen har känt att jag också är 
forskare. På ett av programmötena på Rix FM har mitt forskningsprojekt 
diskuterats, och jag hade möjlighet att kort beskriva projektets syfte. Där-
emot har inte deltagarna i studien getts möjlighet att läsa mina fältanteck-
ningar från dessa möten. Jag har inte heller upprättat fältanteckningar från 
alla de tillfällen då jag deltog på dessa möten i syfte att observera dem. 

På de större mötena, med hela MTG-radio eller med hela den svenska 
delen av MTG, har det varit praktiskt omöjligt att informera om att jag är 
där som forskare och att jag antecknar. Alla de som var på dessa möten 
har inte heller känt till att jag håller på och samlar in material för ett 
forskningsprojekt i organisationen. Det är onekligen ett etiskt problem. Jag 
hanterar det genom att inte återge några direkta referat från dessa möten, 
med undantag för saker som sagts av högt uppsatta chefer som Hans-
Holger Albrecht och Manfred Aronsson. I huvudsak är detta observa-
tionsmaterial en bakgrund till analyserna i studien och det är sällan som 
jag direkt återger vad som hänt på olika möten.  

Tillträde till fältet 
Ett generellt problem för den kvalitativa forskning som bygger på intervju-
er och observationer är tillträde till fältet (Hammersley & Atkinson 
2007:41ff). Inte minst gäller det för medie- och kulturindustrier, där möj-
ligheten att få tillträde ofta kan vara liten och processen med att ges till-
stånd och vinna förtroende lång och svårmanövrerad. Även om mediernas 
produkter är offentliga och medierna och kulturindustrierna spelar en cen-
tral roll i offentligheten, är ofta deras byggnader, liksom institutionerna 
som sådana långt ifrån öppna för insyn eller tillträde för utomstående. 
Många medieinstitutioner är stora byråkratier där enskilda (mellan)chefers 
inställning kan vara avgörande för möjligheten att få tillgång. Vidare om-
gärdas de inte sällan av informationsavdelningar som hanterar kontakter 
med omvärlden och som i många fall kan minska möjligheten till direkt 
kontakt med tilltänkta deltagare i studien och därmed ytterligare minska 
möjligheterna till tillträde på fältet (Ytreberg 1999:64).  

För den här avhandlingen har frågan om tillträde, i betydelsen möjlighe-
ten att få vara på plats, inte utgjort något problem. Jag har själv varit an-
ställd inom MTG-radio och därmed har jag inte bara vetat vilka personer 
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jag skulle kontakta för studien utan också haft möjlighet att röra mig fritt i 
lokalerna (och har haft tillgång till passerkort). Det har aldrig varit någon 
som ifrågasatt min studie eller nekat mig tillträde på MTG-radio i Sverige. 
De intervjuer och observationer som jag genomfört i Baltikum har däremot 
krävt att jag lagt ner ett mer aktivt arbete på att upprätta och bibehålla 
tillträde till fältet, men det har inte heller varit något problem i arbetet. Jag 
har genom hela projektet således inte haft några problem med att uppbåda 
så kallat ”primärt tillträde”, det vill säga att jag har tillåtits uppehålla mig 
på produktionens plats och samtala med dem som är verksamma där 
(Brannick & Coghlan 2007).  

Men det finns också, vad Brannick & Coghlan (2007) kallar för ett se-
kundärt tillträde till fältet (s. 67). Med det menar de den mer specifika 
tillgången till vissa avdelningar, vissa möten, vissa personer, vissa kotterier, 
etc. För den utomstående forskaren, menar de, är det relativt lätt att få 
tillträde till dessa i och med att de får primärt tillträde, eftersom det brukar 
förhandlas redan i denna process. För den forskare som redan arbetar i en 
organisation kan det dock vara betydligt svårare. Visserligen är det primä-
ra tillträdet givet. Men just det faktum att man är verksam i en organisa-
tion kan göra det svårare att bli inkluderad eller välkomnad i vissa delar av 
den. Som chef kan man ha svårt att få tillträde till de anställdas verklighet 
eller de fackliga representanternas möten. Som anställd kan det vara svårt 
att få tillträde till chefernas domäner. Dessutom kan olika avdelningar 
inom en organisation vara stängda för varandra, och olika delar av organi-
sationer, mindre sammanslutningar och kotterier, kan motsätta sig ens 
närvaro baserat på de lojaliteter och den plats som forskaren har i organi-
sationen (ibid., Bell 2010).  

Jag har haft möjlighet att intervjua personer på alla positioner inom 
MTG-radio. Vissa områden av verksamheten har dock varit stängda för 
mig. Det hade till exempel varit intressant att kunna delta på lednings-
gruppens möten. Det är visserligen långtifrån säkert att jag hade släppts in 
där som utomstående forskare men det faktum att jag var anställd på 
MTG-radio gjorde det helt omöjligt. På ett motsvarande sätt är det möjligt 
att olika lojaliteter mellan olika avdelningar inom mediehuset MTG (TV, 
radio, digitala medier, etc.) och vissa latenta konflikter mellan olika avdel-
ningar (se kap. 9) hade gjort det svårt för mig att få möjlighet att göra 
intervjuer på andra avdelningar än MTG-radio, om jag hade funnit det 
nödvändigt för projektet. 

Närhet och distans 
Att eftersträva närhet och förståelse för dem man studerar i etnografier och 
etnografiskt inspirerade studier har länge varit ett ideal. Att go native och 
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därmed sätta sin egen identitet på spel har ofta betraktats som en nödvän-
dig del i etnografiska studier (Malinowski 1927/1969). Philip Schlesinger 
(1980) talar om detta som en process av så kallad captivation i vilket fors-
karen släpper den kritiska distansen och kommer att dela de värden och 
den syn på verksamheten som producenterna själva har. Ett stadium av 
captivation i forskningsprocessen bör dock, enligt Schlesinger, efterföljas 
av så kallad disengagement för att återskapa den kritiska distans som möj-
liggör analytisk reflektion (Schlesinger 1980, ur Ytreberg 1999).  

För den som verkar i en organisation både som forskare och som delta-
gare i produktionen blir frågan om distansering den mest akuta. Det här 
problemet ser förstås olika ut beroende på vilken grad av involvering som 
forskaren har i organisationen. Jag har aldrig jobbat heltid på MTG-radio. 
Huvudsakligen har jag arbetat med ett sändningspass på helgerna, vilket 
har gjort att jag haft en ganska marginaliserad position på företaget. Jag 
har sällan varit där under veckorna, då de flesta i personalen och alla che-
ferna arbetar. Man kan karaktärisera min position i organisationen som en 
”accepterad marginell medlem” (Hammersley & Atkinson 2007). Men 
även en sådan roll ställer särskilda krav på distansering och att utveckla 
strategier för att distansera sig från produktionens värld för att möjliggöra 
analytisk reflektion. Några av de strategier som jag använt mig av för att 
försöka uppnå en sådan är perioder av avstängning när jag inte deltagit i 
några aktiviteter eller möten på MTG-radio; när jag på ett medvetet sätt 
inte läst e-post från chefer och kollegor, inte inhämtat information om mitt 
arbete på MTG-radio etc. I perioder har jag också slutat att sända. Jag har 
också, på ett motsvarande sätt, gått in och ut ur forskningsprojektet, läm-
nat det och återvänt till det under de år som det pågått, vilket hjälpt mig 
upprätthålla och skapa en distans och ett reflexivt avstånd till mina egna 
föreställningar, praktiker och forskningsresultat. 

Såväl materialinsamlingsprocessen, som det material som samlats in i 
Baltikum har bidragit till distansering och perspektivering. Även om det 
inte var det ursprungliga motivet till att de genomfördes. Produktionsmil-
jöerna i Baltikum, liksom producenterna, var för mig obekanta. De inter-
vjuer och samtal med producenterna som jag genomförde där, dessutom på 
ett språk som inte var mitt eget (engelska), bidrog till ökad distansering 
och reflexivitet. Det satte resultaten från intervjuerna i Sverige i perspektiv 
och gav mig något att jämföra med. En nyckel till projektets uppläggning 
generellt var insikten om att introduktionen av ny produktionsteknologi 
kan vara föremål för mer eller mindre subtil förhandling mellan olika in-
tressen i produktionen: att nya teknologier kan ge upphov till ilska och 
motstånd och att de således innefattar en dimension av makt. Denna insikt 
fick jag genom vad informanterna i Baltikum berättade om den så kallade 
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formatförflyttningen från Sverige till Estland och Lettland, något som se-
dermera kom att öppna även den svenska empirin för nya tolkningar och 
perspektiv. På ett liknande distanserade sätt fungerade även strategierna 
för materialinsamling på MTG-radio i Sverige, där jag valde att inte bara 
studera Rix FM (vilket är den radiostation jag själv arbetat på) utan också 
genomföra intervjuer med producenter från de andra formaten, vilket ock-
så var en hjälp till att distansera mig från mina egna erfarenheter och för-
förståelser. 

Organisationspolitik 
Att genomföra ett forskningsprojekt i en organisation där man själv är 
verksam kan också medföra att man, på ett mer uttalat sätt än vad som är 
fallet för en utomstående forskare tvingas hantera organisationspolitiska 
frågor. Att forska om en verksamhet där man själv är delaktig, menar 
Brannick & Coghlan (2007) är, eller kan åtminstone uppfattas som, en i 
sig ”politisk” eller ”subversiv” akt (s. 71). Det kan göra att forskningen 
förhindrar forskarens vidare karriärmöjligheter inom den organisation som 
denne är verksam. Åtminstone kan det vara svårare att vara kritisk mot 
verksamheten och dess aktörer (Labaree 2002). Under projektets gång kan 
man också vara tvungen att balansera de vetenskapliga syftena med studien 
med de förväntningar som arbetskamrater och chefer har på den forskning 
man bedriver, på ett sätt som inte nödvändigtvis gynnar forskningen 
(Brannick & Coghlan 2007). Sådana problem har jag inte haft i den här 
studien. Det beror säkert delvis på att jag haft en tämligen marginell roll på 
MTG-radio.  

De organisationspolitiska problem jag stött på i studien, där det faktum 
att jag varit anställd på MTG-radio riskerat att förhindra min forskning, 
har framförallt varit i kontakterna med MTG-radio i Baltikum. 

De första kontakterna med MTG-radio i Estland genomfördes under 
vårvintern 2006. Jag besökte då stationen och presenterade projektet samt 
försökte etablera tillträde till fältet. Jag gjorde också några sonderande 
intervjuer samt besökte studiolokalerna. Producenterna i Tallinn verkade 
positiva till studien och sade sig gärna vara med i projektet. När jag sedan 
på hösten 2007 återvände till Estland för en första våg av intervjuer märkte 
jag dock att det verkade finnas ett visst missnöje med min närvaro. Fram-
förallt en av cheferna var tvär och lät sig bara motvilligt intervjuas. Under 
våren 2008 genomförde jag intervjuer på MTG-radio i Lettland. Efter att 
ha avtalat tid med programchefen reste jag till Riga bara för att mötas av 
ett tomt kontor och en öde redaktion på Star FM. Efter viss förvirring fick 
jag meddelandet att de tyvärr inte kunde ta emot på den avtalade tiden och 
jag ombads återkomma nästa dag. De här typerna av aldrig artikulerat 
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men underliggande motstånd eller obstruktion (eller misstänksamhet mot 
min närvaro) tolkade jag först som en allmän och fullt förståelig brist på 
intresse för projektet. Det är något som inte är ovanligt i fältarbeten av 
detta slag och som vanligtvis brukar försvinna under forskningens gång 
(Hammersley & Atkinsson 2007: 63). Efterhand förstod jag dock, vilket 
också framkom mer eller mindre explicit i några av intervjuerna, att det 
ljumma mottagandet handlade om en mer generell misstänksamhet mot 
huvudkontoret och cheferna i Stockholm och av producenterna tolkades 
som ett led i en disciplinering av de baltiska stationerna. Därför kom jag 
att uppfattas som en representant från ledningen, utsänd för att kontrollera 
att de baltiska stationscheferna och musikläggarna gjorde som de blivit 
tillsagda. När jag förstod vad misstänksamheten och missnöjet berodde på 
kunde jag försiktigt börja markera mitt oberoende gentemot huvudkonto-
ret och ledningen i intervjusituationerna för att vinna förtroende. Dessut-
om avslutades de täta kontakterna mellan MTG i Sverige och MTG i Bal-
tikum år 2008, och när jag återvände till Baltikum för en andra runda av 
intervjuer år 2010 löpte kontakterna mycket smidigare. 

Tystnadsplikt 
Ett etiskt, eller snarare juridiskt, problem med att själv vara en del av pro-
duktionen i perioder av fältarbetet är den tystnadsplikt som finns inskriven 
i anställningsavtalen på MTG. Visserligen var min studie sanktionerad av 
programdirektören och programchefen på MTG-radio i Sverige, men i de 
formella anställningsvillkoren har skrivningar om tystnadsplikt varit inklu-
derade. Rent allmänt kan man säga att sådana diskretionsklausuler blivit 
mer vanligt förekommande och mer omfattande ju senare i tiden anställ-
ningen genomförts. Något som i sig vittnar om en pågående organisations-
förändring. I avtalen står saker som att den anställda är ”skyldig att iaktta 
sträng diskretion rörande allt som angår Bolagets verksamhet”. Jag har 
därmed lovat att inte yppa vad som blivit mig bekant rörande MTG-radios 
”datasystem, marknadsplaner, övriga affärshemligheter, eller dylikt”.  

Naturligtvis är det i många fall svårt att dra någon absolut gräns för vad 
jag vet som en konsekvens av min anställning och vad jag vet genom ob-
servationer, intervjuer och genom att ta del av sekundärkällor och skrivet 
material (t.ex. kring datasystem som RCS - se kapitel sex). Eftersom de 
olika kortare anställningar jag haft inom MTG-radio dessutom haft olika 
diskretionsklausuler - och vissa avtal inte innehållit några sådana restrik-
tioner överhuvudtaget - blir dessa gränser ännu svårare att upprätthålla. 
Rent allmänt kan man dock säga att analyserna bygger på material som jag 
samlat in, framförallt genom intervjuer, och i viss mån även observationer 
och textanalyser. Således har det inte funnits någon konflikt mellan an-
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ställningsavtalens diskretionsklausuler och forskningens frihet. Jag har 
aldrig tvekat att inkludera någon uppgift på grund av anställningskontrak-
tets skrivningar. Detta eftersom materialet på vilket analyserna bygger har 
delgivits mig av andra (mina informanter) eller har varit offentligt (radio-
sändningar). Även om avhandlingen i högre grad skulle byggt på erfarenhe-
ter jag gjort i egenskap av anställd på MTG-radio hade detta inte inverkat 
på mitt beslut att publicera dem. Den typ av specifik information som 
MTG-radio av konkurrensskäl vill skydda genom sådana skrivningar i 
anställningsavtalen är sällan intressanta i forskningssammanhang. Här är 
istället organisationens rationalitet, på en mer allmän nivå i fokus. Dessut-
om är information som är att betrakta som affärshemligheter en färskvara 
som inom ramen för vetenskapliga publikationsscheman hinner bli föråld-
rad och därmed värdelös för MTG-radios konkurrenter. 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag redogjort för, och diskuterat, studiens material, 
metoder och tillvägagångssätt. För att besvara avhandlingens forsknings-
frågor har jag valt att studera medieföretaget MTG-radio och dess verk-
samheter i Sverige och Baltikum. Jag tar min utgångspunkt i kulturveten-
skapligt och kvalitativt orienterad medieforskning. Det innebär att de me-
toder jag använder för att samla in material är etnografiskt inspirerade. 
Främst består de av intervjuer med producenter och observationer och 
deltagande i produktionsmöten. Jag har också samlat in innehåll som pro-
duceras av MTG-radios producenter för olika medieplattformar samt in-
terna produktionsdokument. Insamlingen, behandlingen och tolkningen av 
materialet bottnar i en hermeneutisk grundsyn som betonar forskningens, 
källornas och resultatens inbäddning i en meningsskapande, social kontext. 
Genom tematiska analyser av de olika materialtyperna söker jag i de 
kommande kapitlen skapa förståelse för arbetet på MTG-radio och det sätt 
varpå det påverkas av teknisk och organisatorisk förändring. I kapitlet har 
jag också diskuterat innebörden av att samtidigt arbeta på MTG-radio och 
att forska i organisationen. Å ena sidan ger det en rad fördelar i avseende 
på tillträde till fältet, tillång på material, tillit från informanter och förstå-
else för produktionen. Å andra sidan leder till det till specifika problem i 
avseende på förförståelse, dubbla roller, organisationspolitik och tystnads-
plikt.  
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KAPITEL 4 

Radiostationerna och de som arbetar där 

Företaget MTG-radio 

Redan år 1991 startade företaget Kinnevik TV & Media (vad som senare 
blev MTG) kommersiell, reklamfinansierad radioverksamhet i Sverige (An-
dersson 2000: 28). I likhet med närradioentusiaster av olika slag, högerpo-
litiska krafter som Timbro och Institutet för Mediastudier, samt närings-
livsintressen i form av Svenska Arbetsgivareföreningen, utmanade Kinnevik 
det svenska radiomonopolet. När kommersiell radio infördes år 1993 var 
MTG med och budade – och vann – koncessioner i flera svenska städer. 
Samma år vann MTG en nationell koncession för kommersiell radio i Nor-
ge och startade P4 Hele Norge, som dock organiserades fristående från 
MTG-radio i Sverige. Efter ett par år av uteblivna framgångar i Sverige, 
såväl lyssnar- som intäktsmässigt, inledde MTG ett strategiskt samarbete 
kring radioverksamheten med ett annat av de företag som vunnit konces-
sioner att sända. Det var konsortiet Svensk Radio Utveckling (SRU), en 
sammanslutning av borgerliga landsortstidningar, dominerat av Stampen. 
De hade tidigare producerat innehåll för ett nätverk av stationer, sända 
från Göteborg, under namnet Radio Rix. I slutet av 1990-talet bytte sta-
tionen, som nu blivit Sveriges största kommersiella nätverk namn till Rix 
FM och på överblivna frekvenser i Stockholm och Göteborg startade MTG 
ungdomskanalen Power Hit Radio. I slutet av 1990-talet började MTG-
radio också att göra intåg på de baltiska mediemarknaderna. År 1998 köp-
te bolaget tre frekvenser i Estland (Tallinn, Tartu och Pärnu) och samma år 
startade man radiosändningar i Lettland. Under 2000-talets första decen-
nium fortsatte bolaget att köpa upp sändningstillstånd och lägga bud på de 
nya tillstånd som utlystes av Myndigheten för Radio och TV. Idag kontrol-
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lerar de – direkt eller indirekt – 44 av de 103 existerande sändningstillstån-
den för analog kommersiell radio.8 

Radiokanalerna och formaten 

De första åren i svensk kommersiell radio präglades av relativt höga pro-
duktionskostnader, höga fasta kostnader för sändningskoncessioner i 
kombination med uteblivna resultat både vad det gällde lyssnande och 
intäkter (se kap. 4). De stora mediebolag som dominerade ägandet – och 
som under 1990-talet konsoliderade sin ägarmakt över sektorn genom 
uppköp – tvingades snart att överväga andra publicistiska alternativ. 

Tanken [var ju från början] att det skulle göras någon form av redaktionell 
och journalistisk kommersiell radio. […] När sen intäkterna inte blev så sto-
ra som man trott satte ju ekonomin begränsningar för hur redaktionell man 
kunde vara. Och då blev musikradio, formatradio ett snabbt och förhållan-
devis billigt sätt att få lyssnarsiffror (i/Christer Modig 2010). 

Den erfarenhet som fanns på musikradioområdet kom från utlandet, fram-
förallt från Frankrike och USA och det krävdes en lång läroprocess för 
aktörerna i svensk kommersiell radio för att sätta sig in i formatlogikens 
principer. Denna process var konfliktfylld och innefattade en kamp mellan 
en rad olika intressen i produktionen. Många av de företag och enskilda 
producenter som varit inblandade i produktionen av kommersiell radio 
från början ville hålla fast vid de produktionssätt som varit förhärskande 
från starten år 1993. Stora investeringar hade gjorts i att rekrytera pro-
gramledarprofiler från Sveriges Radio och redaktioner bestående till stor 
del av tidningsjournalister hade byggts upp. Det fanns således ett inbyggt 
motstånd mot en övergång till formatproduktion i de existerande organisa-
tionerna, liksom en artikulerad motvilja bland många av beslutsfattarna 
vid denna tid. Christer Modig, programdirektör på MTG-radio 1998-
2011, berättar såhär om hur han lämnade sin post som programchef över 

                                                      
8 2002 köpte MTG koncessioner i Stockholm av det tyska mediebolaget CLT/UFA 
och tog därmed över radiostationerna Lugna Favoriter och Bandit Rock. Ett strate-
giskt samarbete slöts med NRJ år 2004 och nätverkets 17 koncessioner tillföll 
MTG, som använder dem för att distribuera Rix FM, liksom för att omvandla de 
lokala kanalerna Bandit Rock och Lugna Favoriter till semi-nationella nätverk. Fria 
Medias stationer (Radio Match) i Sörmland, Östergötland och Småland inlemma-
des också i MTG år 2005. År 2008 avslutade SRU samarbetet med MTG och över-
gick till att samarbeta med företagets huvudsakliga (enda) konkurrent, SBS-radio. 
Den 1/12 2012 gick ansökningsperioden för digital kommersiell radio ut. Kilohertz 
(MTGs programbolag för radio) sökte åtta nationella sändningstillstånd. 
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Radio Rix i Gävle för att bli chef för hela det nationella nätverket av kana-
ler. 

Även MTG hade ju tänkt att vi skulle göra redaktionell kommersiell radio. 
Så de hade ju anlitat Anders S. Nilsson, Agneta Askelöf, Niclas Levy och Ulf 
Elving. Det var liksom, spare no expense. […] Man ville köra mer på den 
redaktionella banan och lyssnarsiffrorna uteblev. Det var ingen som ville ha 
produkten. Jag tillfrågades om jag ville bli programchef och flytta till Stock-
holm [1994/1995] och jag sa: ”Ja – om jag får bestämma”. Nej. Inte riktigt 
allt får du bestämma. Ulf Elving skulle vara kvar och det skulle vara… Så 
jag sa nej tack. Då stannar jag kvar i Gävle. Sen tog det ett par år till och 
där det fortsatte att inte gå bra. Sen fick jag ett samtal då, och då hade sta-
tionen bytt VD ett par gånger och då äntligen skulle jag få göra vad jag ville 
göra, då tackade jag ja. Och det var 1998 (i/Christer Modig 2010). 

Det Christer Modig ville genomföra var att introducera en mer genomförd 
och disciplinerad formatproduktion, efter amerikansk förebild. Det var 
också det arbete han påbörjade när han tillträdde som programdirektör år 
1998. I relation till radio betecknar produktionsformat de mer eller mindre 
väldefinierande modeller eller principer för urval och inramning av ett 
specifikt innehåll (oftast musik) som genomsyrar kanalen som helhet och 
skapar en eftersträvad kanalidentitet (Barnard 1989: 78, Hendy 2000: 98 
McCourt & Rothenbuhler 2002, 2004). Format sprids genom handböcker 
för radioproduktion och genom konsulter som lär ut hantverk och arbets-
sätt till producenter runtom i världen. Genom de årliga internationella 
branschsammankomsterna och mässorna, som den amerikanska organisa-
tionen National Association of Broadcaster’s (NAB) radioshow sprids kun-
skap om formaten och dess produktionslogiker. Formaten kopplas sam-
man med specifika målgrupper och uppfattas som ”maskiner” för att sam-
la in och leverera ett visst publiksegment till annonsörer (Hendy 2000). 
Olika format, som Adult Contemporary, Urban och CHR är kopplade till 
förväntningar på vilken typ av publikvara de ska kunna frambringa och 
erbjuda annonsörerna på reklammarknaden. 

De första formaten utvecklades i USA på 1950-talet och innebar att ra-
diostationerna allt mer gick ifrån enskilda program mot blockprogramme-
ring. Formaten innebar en separation mellan planeringen och utförandet av 
radiosändningen: fastläggandet av formatet å ena sidan och utförandet 
eller framträdandet av det å den andra. Kontrollen över vilken musik som 
skulle spelas och vilka andra programelement sändningarna skulle innehål-
la, samt i vilken ordning de skulle fogas samman planlades i förväg – av 
programchefen (Rothenbuhler 2010). När utbudet i kanalerna gjordes 
enhetligt blev radiostationernas inkomster inte lika beroende av de enskilda 
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DJs och producenter och deras populära program. Tidigare hade radiopro-
gram framförallt finansierats genom sponsring av enskilda, populära sho-
wer. Nu kunde man istället erbjuda annonsörerna så kallade reklamspotar 
och placera dessa reklammeddelanden var som helst i den enhetliga pro-
duktionen – vilken erbjöd en relativ försäkran om att nå den eftertraktade 
målgruppen för annonsbudskapet (Fornatale & Mills 1980: kap 4). Det 
innebar också att de anställda i produktionen blev mindre unika, att deras 
kompetens och kunnande inte längre var lika centralt för radiostationernas 
ekonomiska framgång. Dessutom kunde programledarnas produktivitet 
öka eftersom de kunde göra flera sändningstimmar under sin arbetstid. 
Radioformat är således inte bara en metod för att nå en viss målgrupp. Det 
är samtidigt en metod eller teknik för att rationalisera produktionen. 

De 44 sändningstillstånden som kontrolleras av MTG-radio används för 
att distribuera fem olika radioformat: Rix FM, Lugna Favoriter, Bandit 
Rock, NRJ och Radio 1. I Baltikum driver MTG-radio Star FM i Estland 
och Lettland samt Power Hit Radio i Estland (lokalt Tallinn) och Litauen 
(nätverk över storstäderna). 

Rix FM 
Rix FM är Sveriges största kommersiella radionätverk med 30 stationer 
över hela landet. Innehållet på kanalen består av aktuell populärmusik. Rix 
FM arbetar i formatet Hot Adult Contemporary (Hot AC). Den huvudsak-
liga målgruppen är kvinnor, omkring 30 år, som bor utanför någon av 
Sveriges tre storstäder. Kanalen är känd för sitt morgonprogram Rix Mor-
ronZoo som rönt stora framgångar under 2000-talets första decennium. 
Veckoräckvidden är 11.2% (i riket).  

Lugna Favoriter 
Lugna Favoriter är en lokal radiostation som sänder över Stockholm. Un-
der en period på 00-talet lades stationen även ut över NRJs gamla frekven-
ser i Norrland, Västsverige och Östergötland. Innehållet består framförallt 
av ballader och lugn musik. Lugna Favoriter arbetar i ett format som heter 
Soft Adult Contemporary (Soft AC). Den huvudsakliga målgruppen är 
kvinnor omkring 40 år. Veckoräckvidden är 4.4% (i Stockholm) 

Bandit Rock 
Bandit Rock är ett nätverk av tio stationer runtom i Sverige. Innehållet på 
kanalen är samtida hårdrock. Formatet som Bandit arbetar i är Modern 
Rock. Den huvudsakliga målgruppen är män mellan 20 och 30. Vecko-
räckvidden är 3.1% (i riket) 
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NRJ 
NRJ är ett nätverk av tre stationer i storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Innehållet på kanalen är samtida musik för yngre publiker, med 
tonvikt på klubb- dans och r’n’b. NRJ arbetar i formatet Contemporary 
Hit Radio (CHR). Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar mellan 15 
och 24. Veckoräckvidden är 2.9% (Stockholm 5.2%, Malmö: 6.9%, Gö-
teborg 6.5%) 

Radio 1 
Radio 1 är en lokal station i Stockholm. Den startade 2011 och är den 
första – och enda – kommersiella pratradiostationen i Sverige. Innehållet 
består av talk-shows och ring-in-program, nyheter, väder och trafik och det 
förekommer ingen musik överhuvudtaget på kanalen. Den huvudsakliga 
målgruppen är högutbildade män mellan 30 och 40 år i Stockholm. Vecko-
räckvidden är 1.3% 

Star FM 
Star FM är en musikkanal som är modellerad efter svenska Rix FM, med 
samma ”branding” (logga, ljuddesign) etc. Musikformatet som Star FM 
arbetar efter är dock en mer renodlad Adult Contemporary (AC) och mål-
gruppen är något äldre, kvinnor mellan 23 och 40. Star FM är den näst 
största radiokanalen i Estland. 

Power Hit Radio 
PowerHitRadio är en lokal kanal i Tallinn och ett nätverk över de större 
städerna i Litauen. Kanalen modellerades på den svenska Power Hit Radio 
som lades ned år 2002. Den största delen av produktionen sker dock i 
Tallinn. Musikformatet är Dance Topp-40. Målgruppen är ungdomar 
mellan 15 och 24. 
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Figur 1: MTG-radios positioneringsdiagram 

Programpersonalen och arbetsvardagen 

År 2011 var 39 personer anställda av MTG-radios programbolag Kilohertz 
AB för att arbeta med innehållsproduktion i de fem svenska formaten. I 
realiteten är dock flera personer knutna till innehållsproduktionen: som 
praktikanter, frilans eller genom att de är anställda av andra bolag inom 
MTG-sfären. Av de cirka 55 personer som är verksamma på MTG-radios 
redaktion är åtta personer chefer, omkring 40 personer är DJs och pro-
gramledare, fyra personer är assistenter och ytterligare tre är ljudproducen-
ter. Även om alla programledare har sin egen sändningstid förväntas de 
också vara delaktiga i en lång rad typ av olika sysslor, och många av de 
anställda gör också flera saker: de lägger musikloggar och producerar jing-
lar; de gör trafikrapporter på en station och är programledare på en annan; 
de läser in väderprognoser och hjälper till med reklamplaneringen. På 
MTG-radio i Baltikum produceras innehåll för två radiostationer, Star FM 
och PowerHitRadio. Den litauiska stationen programmeras och produceras 
huvudsakligen från Tallinn och personalstyrkan i Vilnius är mycket liten. I 
Estland och Lettland är cirka 20 personer i respektive land inblandade i 
innehållsproduktionen. 

De anställda i produktionen på MTG radio i Sverige förfogar över plan 
åtta i MTGs mediehus på Ringvägen i Stockholm. Här finns fem sänd-
ningsstudios, en för varje radiokanal. Dessutom finns tre studios för in-
spelning, pre- och postproduktion, samt för nyhetssändningar. De tre ljud-
producenterna förfogar också över varsin inspelningsstudio. Redaktionen 
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består av ett öppet kontorslandskap, där programledarna är tätt placerade 
vid långbord med enskilda arbetsplatser. Ledningen, de respektive pro-
gramcheferna, musikchefen, programkoordinatorn och programdirektören 
har egna kontor. Lokalerna delas också med reklamplaneringsavdelningen 
samt marknads- och webbavdelningarna. Övriga administrativa funktioner 
finns utplacerade i mediehuset. 

Johan M Sanne (2001) har, i en översikt av arbete och arbetsförhållan-
den för medieverksamma, pekat på att arbetet i medierna generellt uppvi-
sar drag som i växande grad betraktas som typiska för det moderna arbets-
livet. Till exempel individualisering, hög utbildningsnivå, tillfälliga anställ-
ningar och flexibla yrkesrepertoarer. Arbetet på MTG-radio är på många 
sätt ett exempel på en sådan form av arbete. Men vad det gäller utbild-
ningsbakgrund ligger de anställda på MTG-radio närmare den beskrivning 
av utbildningsnivå i upplevelseindustrierna som Max Jakobsson (2008) 
gett i en mindre studie. Precis som i Jakobssons studie har de flesta som är 
verksamma inom MTG-radio en relativt låg utbildningsnivå. Det är en 
brokig skara personer är programledare företaget. Några har konstnärlig 
bakgrund (musiker, skådespelare) och en och annan är journalist. Några 
har också genomgått den kvalificerade yrkesutbildning (KY) till radiopro-
gramledare som arrangerades i samarbete mellan radiobranschen och Hög-
skolan i Halmstad under några år på 00-talet. De flesta är dock självlärda. 
Teoretisk utbildning värderas också lågt vid rekrytering till företaget: 

Vad det gäller personal och att rekrytera folk: 90 % kemi. 90 % att jag 
känner att den här personen gillar jag. En lång, lång, lång meritförteckning? 
Nej. När det handlar om radio så handlar det om att hitta en personlighet 
som når fram till lyssnaren. Och om inte personligheten når fram till mig 
när jag sitter framför personen inne i rummet då kommer den definitivt inte 
att nå fram i radio heller. Och det spelar ingen roll vad man har för skola el-
ler bakgrund. Och sen så letar man ju också efter personer som har ett driv. 
Som själva har en form utav motor att driva sig framåt (i/Christer Modig 
2010). 

På så sätt bekräftar förhållandena på MTG-radio i Sverige den, visserligen 
både schematiska och föråldrade bild av personalsammansättningen i 
kommersiell TV som Lars-Åke Engblom (1998) tecknar i sin studie Radio- 
och TV-folket. I en jämförande analys av en tjänstetillsättning av program-
presentatörer i TV6 och SVT var det, enligt Engblom, endast 22 % av de 
sökande till en tjänst som programpresentatör på den kommersiella kana-
len som hade någon form av medieutbildning och endast 25 % som hade 
någon form av erfarenhet från ett mediearbete (de motsvarande siffrorna 
för SVT var 43 % respektive 60 %) (Engblom, 1998:203). MTG-radio är, 
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likt mediebranschen generellt en mansdominerad värld, bara 14 av de 47 
personer som inalles är verksamma i produktionen är kvinnor. Även vad 
det gäller etnicitet liknar företaget mediebranschen som helhet. Bara ett 
fåtal av de som är inblandade i produktionen är födda utanför Sverige eller 
har föräldrar som kommer från ett annat land.  

Programledarnas arbetsvardag 
Programledare och DJs ansvarar för att presentera och kontextualisera 
musiken samt att administrera och övervaka utsändning och flödet i realtid 
från sin plats i studion. Själva grundtanken med flödesradio av den typ 
som står i centrum här är att vara ett ständigt pågående ”nu”, som inte 
utvecklas i enlighet med den dramatiska uppbyggnadens förberedande fas, 
höjdpunkt, peripeti, uttoning, slut, efterarbete och utvärdering, som så 
mycket annan medie- och kulturproduktion (t.ex. produktionen av ett TV-
drama eller en film) (Kjus, 2009). Det dagliga arbetet är organiserat och 
upplagt genom rutiner och vedertagna arbetssätt som förändras relativt lite 
över tid. De enskilda programledarna arbetar inom fastlagda ramar och 
har inom dessa ramar individuellt ansvar för att planera, förbereda, 
genomföra och efterarbeta sina sändningar. I detta arbete har de ganska 
lite redaktionellt stöd, även om det finns möjlighet att få hjälp med att 
boka gäster och göra research via de programassistenter som arbetar på 
redaktionen (och som huvudsakligen servar stationernas morgonprogram). 
För att hålla samman verksamheten genomförs, på respektive station, ett 
programmöte en gång i veckan. På dessa möten informeras programperso-
nalen om ledningens strategier och om framtida händelser på kanalen (t.ex. 
publiktävlingar). Här redovisas resultaten från olika tester (publikunder-
sökningar, lyssnarmätningar, etc.). Dessutom dryftas frågor av ”publicis-
tisk” art, som till exempel: ”kan man och bör man använda ordet strax?” 
(16/9 2010) eller ”hur integrerar man Youtube i sändningarna?” (29/4 
2010) Dessutom är det programchefens ansvar att en gång varje vecka 
genomföra ett så kallat air-check med varje programledare, att sitta i en 
eller två timmar med respektive person och lyssna igenom ”något av det 
som gick bra, något av det som gick mindre bra” (Intervju Titti Schultz, 
Rix FM) för att utveckla programledarens förmågor och kompetenser. 

Producenternas arbetsvardag 
En grupp producenter ansvarar för det som – paradoxalt nog – kallas ima-
ging: kanalernas ljuddesign, jinglar och trailers. Genom programkoordina-
torns försorg får ljudproducenterna information om vad som ska produce-
ras och när. De ansvarar för att spela in de manus som genom programko-
ordinator kommer från sälj-, marknads- och programavdelningen (t.ex. 
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trailers) och de har härvidlag kontakt med kontrakterade externa ”sta-
tionsröster” som frilansar för de olika stationerna. De redigerar så kallade 
trailers, promos och den reklam som produceras in-house, de servar också 
ofta TV-stationerna inom MTG med ljudproduktioner. Producenterna 
ansvarar också för att spela in dessa ljud i sändningssystemen och övervaka 
att de sänds ut på ett korrekt sätt. De har ansvar för att utforma och 
genomföra den övergripande ljuddesignen för kanalen: producera nya jing-
lar, övervaka flödet och föreslå förändringar i stationernas ljudbild.  

Programledningens arbetsvardag 
Programledningen ansvarar för den långsiktiga planeringen. I samråd med 
programdirektören bestämmer de riktningen för musikplaneringen (forma-
tet) och stationernas positionering på marknaden och förhållande till kon-
kurrenter. De förhandlar med marknadsavdelningen om event och kam-
panjer. De har personalansvar och förväntas rekrytera, utbilda, koordine-
ra, ge feedback till och avskeda programledare och producenter. I samråd 
med programpersonal utvecklar de också nya tjänster och programinne-
håll. En musikchef, eller en grupp av musikchefer ansvarar för att välja ut 
musik, vilket ofta sker i samråd med skivbolag och programledning. Mu-
sikassistenter och musikläggare ansvarar för att programmera flödet och 
sätta samman musiken utifrån olika rotationer där mer populära låtar 
spelas ofta och där hänsyn tas till känslan och stämningen i kanalen (flö-
dets tempo, rytm och dynamik). En stor del av arbetet består i att ta emot 
delegationer från skivbolagen som vill påverka dem att addera artister till 
spellistan. De ansvarar också för urvalet av ny musik och för programme-
ringen och skötseln av de digitala musikläggningssystemen som stationerna 
använder. De arbetar med planeringen av ”klockorna”, de sändningssche-
man som programledarna har att förhålla sig till. En stor, och ständigt 
växande del, av deras arbete är att koordinera program- och säljverksam-
heten: att utveckla och genomföra annonsfinansierade program och pro-
grampunkter, detta eftersom en allt större del av annonsintäkterna kom-
mer från så kallat ”annonsörsfinansierat innehåll” (advertiser funded pro-
gramming) (se kap. 7 och 8). Slutligen koordinerar och beställer de mark-
nadsundersökningar och implementerar dess resultat i produktionen. 
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Figur 2: Organisationsöversikt MTG-radio 

Sammanfattning 

Avsikten med det här kapitlet har varit att ge en inblick i produktionen på 
MTG-radio: vad som produceras, vem som gör det och hur de enskilda 
producenternas vardagliga arbetsrutiner ser ut. Jag har visat hur företaget 
MTG-radio har expanderat under slutet på 1990- och början av 2000-talet 
och övergått till ett tydligare fokus på formatproduktion. De fem statio-
nerna som produceras i Sverige och de två i Baltikum har olika format, 
som ska tilltala olika publiker och därmed skapas en så kallad varumär-
kesportfölj som kan attrahera annonsörer. Det är relativt få personer in-
blandade i produktionen och MTG-radio är en mansdominerad och etniskt 
homogen arbetsplats där få har någon utbildning och de flesta är självlär-
da.  
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KAPITEL 5 

”Fri radio” i Sverige och Baltikum 

För att förstå det sätt varpå digital produktionsteknologi kommit att intro-
duceras i produktionen på MTG-radio och hur arbetets innehåll och for-
mer förändrats i och genom sådan digitalisering är det viktigt att ta hänsyn 
till de politiska villkor som den kommersiella radiobranschen verkar under 
i Sverige och Baltikum. Timothy Marjoribanks (2000) och Gillian Ursell 
(2001) har visat att den samhälleliga kontexten har stor betydelse för hur 
teknologisk förändring kommer till stånd inom medieföretag. Det sätt var-
på ny teknik används för att förändra arbetsrelationer och textproduktion 
är beroende av politiska och juridiska förhållanden, saker som s.a.s. hän-
der utanför den omedelbara redaktionella kontext där produktionen äger 
rum. Det är alltså inte bara företagens interna strategier, producenternas 
estetiska val eller teknikens inneboende möjligheter och begränsningar som 
påverkar hur arbete förändras genom ny teknik. 

I det följande kommer jag att redogöra för den politiska regleringen och 
de dominerande samhälleliga ideologier, samt de teknologiska och samhäl-
leliga förändringar som bidrog till att forma denna reglering. Jag bygger 
härvidlag i hög grad på tidigare forskning, framförallt Forsman (2011) och 
Englund & Wormbs (2007) Jag kommer huvudsakligen att fokusera på 
den svenska utvecklingen, men kompletterar bilden med information från 
den baltiska mediemarknadens utveckling och introduktionen av kommer-
siell radio där. 

Ideologiska och tekniska förutsättningar för ”fri radio” 

Möjligheten att bedriva kommersiell radio, finansierad av annonsintäkter, 
skapades i Sverige i början av 1990-talet när mediemarknaden omreglera-
des. Visserligen hade det även tidigare genomförts sändningar utanför mo-
nopolbolagets kontroll i Sverige. Dels i de radioklubbar som bidrog till 
radiomediets tidiga utveckling på såväl en teknologisk som en program-
mässig nivå (Hallingberg 1999; Wormbs 1997: 35ff). Dels i de olika alter-
nativa former för radio som existerade parallellt med Radiotjänsts mono-
pol: de frikyrkliga piratstationerna, populärmusikpiraterna som sände från 
båtar i Östersjön och 1970-talets FM-pirater (Andersson & Stiernstedt 
2007, Forsman 2011: 246ff). Den omreglering som genomfördes år 1993 
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innebar dock att mediebolag med kommersiella intressen för första gången 
kunde få sända radio under ordnade former. Reformen, vilken ofta be-
skrivs som en ”avreglering” av radiomarknaden, kan ses som en liten del 
av en större omvandling av samhället i nyliberal anda. Många skulle kan-
ske betrakta den som en av de mindre betydelsefulla samhällsförändringar-
na under 1980- och 1990-talet, som också såg privatiseringsvågen rulla in 
över statliga och kommunala kärnverksamheter som el- och vattenförsörj-
ning, sjukvård, transporter och skolväsende.9 

En bakgrund till att kommersiell radio blev verklighet såväl i Sverige 
som i Baltikum var den allmänna ideologiska förskjutning som ägt rum i 
västvärlden under 1980-talet. Lars-Åke Engblom & Nina Wormbs (2007) 
talar om en ”frihetlig” ideologi (s. 14), Taisto Hujanen & Per Jauert 
(1998) refererar till en ”radikal liberalism” (radical liberalism) (s. 105), 
men i den här avhandlingen refererar jag till denna ideologi som nylibera-
lism. Det var under 1980-talet som de nyliberala ekonomiska teorier som 
formulerats av amerikanska ekonomer som Milton Friedman och andra i 
kretsen kring den så kallade Chicagoskolan vann gehör. En nyliberal dokt-
rin gjorde sig gällande, vilken i grova drag innebar att marknadens princi-
per skulle tillåtas strukturera alla områden och omvandla den demokratis-
ka politiken i enlighet med marknadens lagar (Couldry 2010, Giroux 
2005). Politiska problem som exempelvis fördelning av resurser, löses bäst, 
enligt den nyliberala ideologin, genom att överlämnas till marknaden. Sam-
tidigt poängteras att statens roll bör minimeras, samt att skyddet för ägan-
derätten ska intensifieras. Konkurrens, entreprenörskap och konkurrens-

9 Att skapa en radiomarknad tycks dock ha varit en viktig symbolfråga. Till skill-
nad från mer abstrakta frågor som avregleringen av energi- och taximarknad var 
det en fråga som kunde mobilisera populärmusiktörstande ungdomar och som 
tangerade principiellt liberala ståndpunkter kring yttrande- och tryckfrihet. Det 
fanns också, inte minst bland de yngre generationerna, ett sug efter ett mer varierat 
musikutbud och mer underhållningsbetonade innehållsformer i radio. Dessutom 
hade debatten om ”mediavänstern” (Hultén & Samuelsson 1983) bidragit till att 
såväl borgerliga politiker och debattörer som mitten- och högerväljare alltmer 
kommit att få en ljusare bild av kommersiell radio och teve, som kanske kunde 
utmana ”kommunistfästena” på Dagens Eko och Kulturradion (Palm 1994). Denna 
avreglering föregicks också, under 1980-talet, av en lång och intensiv PR- och lob-
byingkampanj, skapade offentlig debatt och väckte allmänt intresse (åtminstone 
rapporterades det flitigt om denna process i massmedierna). I den här processen 
engagerades en stor del av den borgerliga och nyliberala intelligentian med de mo-
derata politikerna Anders Borg (senare finansminister) och Anders Björck (senare 
försvarsminister) som två av de mest namnkunniga opinionsbildarna. Anders 
Björck har i efterhand pratat om ”kampen mot radiomonopolet” som en av de 
viktigaste och roligaste i hans karriär, endast överflyglat av kampanjen mot kollek-
tivanslutningar i facket (Andersson 2001: 11). 



 FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus I 77

medvetande är gynnade aktiviteter och känslor som människor, i enlighet 
med en nyliberal doktrin, uppmuntras att fostra. 

Nyliberalismen skiljer sig, både på ett ideologiskt plan och i praktiken, 
från tidigare liberal ekonomisk teori som klassisk laissez-faire, vilken syftar 
till att befria marknadens naturliga funktionssätt från den politiska re-
gleringens tvångströja. Enligt Michel Foucault (1979/2008), som studerat 
nyliberalismens idéhistoria, uppmanar dess teoretiker tvärtom till omfat-
tande ekonomisk och politisk reglering samt betonar permanent övervak-
ning, aktivitet och intervention från den politiska sektorn i marknadens 
angelägenheter (Foucault 1979/2008: 132). I motsats till den spridda före-
ställningen om nyliberal avreglering åtföljdes den nyliberala politiken såle-
des av ökade och intensifierade regleringsinsatser. Dessa bedrevs ofta inom 
överstatliga organ på en internationell nivå och, som Katharine Sarikakis 
(2004) påpekat, således i institutioner med tveksam legitimitet och begrän-
sad demokratisk insyn (t.ex. EU, WTO och IMF). Frambringandet och 
upprätthållandet av marknadens så kallade ”självreglerande” mekanism är 
det huvudsakliga politiska projektet inom nyliberalismen. I de fall där 
marknader inte finns – inom exempelvis vattenförsörjning, utbildning, 
hälsovård eller kommunikationer – blir det politikens uppgift att skapa 
dem (Brown 2003, Harvey 2003).  

Den ideologiska förskjutningen mot en nyliberal doktrin kom att prägla 
mediepolitiken i Europa under 1980-talet. Mediepolitiken fick som sitt 
huvudsakliga mål att skapa och upprätthålla marknader och konkurrens 
på etermediernas område (van Cuilenberg & McQuail 2003). Startskottet 
blev härvidlag den så kallade Single European Act från 1986, genom vilken 
EG avsåg att stärka frihandeln inom området. Den startade en intensiv 
period av ”avreglering” av etermedierna i Europa (Harcourt 2003). Ut-
vecklingen intensifierades efter år 1989 genom EUs direktiv Television 
Without Frontiers vilket specifikt avsåg att säkra rörligheten för mediein-
dustrins produkter inom unionen, något som ledde till ytterligare liberalise-
ring av medlemsstaternas inhemska mediereglering. Jag kommer längre 
fram i det här kapitlet att mer ingående diskutera den svenska och baltiska 
”avregleringen” av radiomarknaden.  

Förutom en sådan ideologisk omorientering och politiska tendenser i öv-
riga Europa möjliggjordes kommersiell radio i Sverige och Baltikum av 
andra faktorer. I Baltikum var det naturligtvis, på ett mer direkt sätt än i 
Sverige, Sovjetimperiets kollaps som röjde vägen för kommersiella och 
privatägda etermedier. Gemensamt för såväl Sverige som Baltikum är att 
den tekniska utvecklingen också drev på förändringen åt detta håll. Inte 
minst satte digitalisering och utvecklad medieteknologi press på politiker 
och beslutsfattare att tillåta ökad liberalisering av mediemarknaderna 
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(Hardy 2008:59, jfr Lunt & Livingstone 2012: 2). Att fler kommunika-
tionssatelliter togs i anspråk av kommersiella intressen (vilket blivit möjligt 
tack vare den militära avspänningen under 1980-talet) och utvecklandet av 
kabelsystemet gjorde det också möjligt att sända program och reklam över 
landsgränser, vilket ökade behovet av harmoniserad lagstiftning inom Eu-
ropa. Dessutom utvecklades så kallad digital kompression vilket gjorde det 
möjligt att utnyttja frekvensutrymmet mer effektivt, något som beredde 
plats för fler sändningar (Sarikakis 2004: 78). För radiomediets räkning 
öppnades nya tekniska möjligheter genom förändringar i den europeiska 
frekvensallokeringen, vilket också, var en konsekvens av den militära av-
spänningen och att kalla kriget gick mot sitt slut: frekvensbandet 104-
108MHz, som tidigare använts av militären, lösgjordes för rundradiosänd-
ningar (SOU 1991: 108). 

Politisk reglering i Sverige och Baltikum 

På flera sätt markerar införandet av kommersiell radio ett avsteg från 
svensk tradition i avseende på mediereglering. Det är framförallt i två avse-
enden som regleringen kring kommersiell radio är annorlunda från annan 
svensk mediereglering. Införandet av kommersiell radio föregicks inte av 
ett omfattande utredningsarbete. Istället författade den borgerliga regering-
en som tillträtt år 1991 en kortfattad departementspromemoria som fick 
gå på remiss (Ds. 1992: 22). Många remissinstanser, bland andra medie-
forskare och fackförbund, var tveksamma till förslaget och ifrågasatte un-
derlaget för reformen (Prop. 1992/1993:70, bilaga 4). Det fanns inte heller 
någon konsensus i riksdagen eller någon bred parlamentarisk enighet kring 
införandet av privat lokalradio. Trots detta genomfördes reformen. Detta 
är atypiskt för den svenska mediepolitiken under 1900-talet. Den svenska 
mediepolitiken har under denna period tvärtom präglats av långdragna 
utredningar och brett förankrade beslut (Nord 2008). För det andra skiljer 
sig regleringen av kommersiell radio åt på ett innehållsligt plan från hur 
svensk mediepolitik gestaltats under 1900-talet. Detta i och med att lag-
stiftningen, liksom de intentioner som fanns bakom den, i stort sett sakna-
de kultur- och sociopolitiska hänsynstaganden. De idéer som underbygger 
kommersiell radio skiljer sig kraftigt från den ”social ansvarsteori” 
(McQuail 2000: 149) som kan sägas ha dominerat i den svenska mediepo-
litiken och tagit sig uttryck i företeelser som starka public service-medier 
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och presstöd.10 Anders Borg, en av de drivande i att utforma det mediepoli-
tiska ramverket för kommersiell radio, utkom år 1994 med en bok i vilken 
han försvarar det sätt varpå reformen genomfördes, förklarar vilka princi-
per som var ledande i arbetet och ger kommersiell radio en ”teoretisk 
överbyggnad” som kombinerar traditionellt liberala och moraliska argu-
ment för yttrande- och tryckfrihet med nyliberala ekonomiska teorier. Det-
ta för att ”ge ett liberalt alternativ till den samhällsansvarsideologi som 
legat till grund för den politik som [tidigare] förts” (Borg 1994: 97). I bo-
ken, som har titeln Förmynderiets teori: en kritik av public service ideolo-
gin, förklarar Borg att ambitionen med radioreformen var att ”lägga om 
radiopolitiken i frihetlig riktning” (Borg 1994: 48). Detta skulle kunna 
uppnås genom en så sparsam reglering som möjligt. Politiken, menar Borg, 
ska låta marknadens aktörer arbeta i fred. Bara genom ”ekonomisk frihet” 
och ”etableringsfrihet” kan liberala dygder som yttrandefrihet uppnås i 
praktiken. Borg argumenterar i boken för att staten inte ska sätta upp kri-
terier för innehållet eller krav på dem som tilldelas rätten att sända, efter-
som detta skapar ”godtycke, byråkrati och svårhanterliga kontrollsystem” 
samt inskränker friheten. Även om Borg medger att privata särintressens 
kontroll över radiomediet inte nödvändigtvis är det idealiska ur ett yttran-
defrihetsperspektiv och att vissa samhällsrelevanta områden inte kommer 
att kunna vara kommersiellt gångbara, menar han att etableringsfriheten 
och den ekonomiska friheten måste gå före. Privata särintressen, menar 
han är trots allt ett mindre dåligt alternativ än statlig reglering. Således 
fanns inga direkta krav på - eller ens tankar kring - vad innehållet i de nya 
sändningarna skulle vara, eller vilken roll de nya kanalerna skulle spela 
som informationsspridare eller kulturförmedlare i den lokalradiolag som 
infördes år 1993 (Sfs 1993: 120). 

Införandet av kommersiell radio kan sägas markera – från en svensk ut-
gångspunkt – det paradigmskifte i medieregleringsfrågor som Jan van Cui-
lenberg och Denis McQuail identifierat. Den tidiga medieregleringen (före 
andra världskriget), menar de, var starkt knuten till industrins behov, den 
nya teknikens utveckling och nationalstatens framväxt och konsolidering. 
Mellan 1945 och skiftet mellan 1980/90-tal dominerade, på en internatio-
nell nivå, en “public service media policy paradigm” (van Cuilenberg & 
McQuail 2003: 181) som styrdes av sociopolitiska snarare än industriella, 
ekonomiska eller statliga behov. Det tredje paradigm, som bryter fram 

                                                      
10 Den sociala ansvarsideologins linje övergavs inte på samma sätt i och med infö-
randet av kommersiell TV. TV4:s avtal med staten innehöll t.ex. paragrafer om 
såväl innehåll och produktionsformer, som mer generella skrivningar om kanalens 
roll och ansvar (Jönsson 2004: 80). 
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under 1980-talet, lämnar van Cuilenberg och McQuail i mångt och mycket 
okommenterat, men de pekar på att det tycks innebära en förändring i 
balansen mellan de ekonomiska, sociala och politiska faktorernas betydelse 
i regleringsprocesser. Medieregleringens uppdrag definieras i det sista pa-
radigmet framförallt som en fråga om att skapa ”frihet”, ”tillgång” och 
”konkurrens”. Med Terry Flew (2011) kan man skilja mellan två olika 
former av ”policy” på mediernas fält, ”cultural policy” och ”competition 
policy” (s. 63). Den övergång till ett nytt regleringsparadigm på mediernas 
område som radioreformen representerar kan karaktäriseras som en om-
prioritering i vilken mediefrågor mer blir en fråga för olika former av 
”competition policy” och mindre en fråga om ”cultural policy”.  

Omregleringen av radiomediet innebar inte bara att man öppnade ett 
nytt fält för kommersiella aktörer, att man skapade en marknad. Det sätt 
på vilket regleringen utformades gjorde också ”marknadens logik” till den 
överordnade principen för lagstiftningen.11 Anders Borg skriver mot slutet 
av sin bok: ”Det bör nu framstå tydligt hur liberalt systemet är. I alla de tre 
dimensionerna, frekvenser, område och tid, tillåts marknaden verka” (Borg 
1994: 187). Mångfalden av rapporter och ”utredningar” som publicerades 
av lobbyister (finansierade främst av Svenskt Näringsliv och kanaliserade 
genom Näringslivets Mediainstitut och PR-byrån JKL), departementets 
förarbeten till reglering och Borgs retrospektiva bok, prisar alla radiomedi-
ets ”frihet” och den ”frihetliga” avregleringen (Norbäck & Ots 2007: 79). 
De tre områden som regleras i den nya Lokalradiolag som införs år 1993 
kretsar uteslutande kring att skapa förutsättningar för en fungerande kon-
kurrens. Dessa tre områden är: (1) sändningarnas geografiska täcknings-
område, (2) hur man genomför fördelningen av frekvenser och (3) vem 
som får bedriva privat lokalradio.  

Intentionen i lagstiftningen var att förhindra att samma ägare kunde in-
neha mer än ett sändningstillstånd. Det var också förbjudet för tidningar 
att köpa sändningstillstånd. Dessutom begränsades sändningsområdena, 
det skulle vara frågan om lokal radio kontrollerade av små företag. På 
varje ort skulle det också finnas minst två sändningstillstånd, för att på så 
sätt skapa tävlan mellan två aktörer. Såväl intramedial som intermedial 
konkurrens skulle stimuleras. En sådan mångfald av småskalig “fri företag-
samhet” trodde man skulle uppnås ”genom att de sökandes betalningsvilja 

                                                      
11 Så hade också flera av arkitekterna bakom avregleringen varit pådrivande i att 
introducera den systemförändrade ekonomiska liberalismens diskurs i den svenska 
borgerligheten, genom Moderata ungdomsförbundet (Muf) på 1980-talet. Enskilda 
medlemmar i Muf hade under denna period t.o.m. själva ägnat sig åt piratradio-
sändningar som en form av politisk aktivism (Nilsson 2003: 38). 
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avgör valet mellan flera sökande vid en öppen och offentlig auktion” 
(Prop. 1999/2000:55). Det var alltså på detta sätt som regeringen hade 
“löst” problemet med frekvensfördelning. Det “nya” FM-bandet (104-
108MHz) medgav bara ett begränsat antal sändningar. Tillstånden, eller 
koncessionerna, skulle inte vara gratis. De skulle kunna köpas för minst 20 
000 kronor. Om flera aktörer var intresserade av samma tillstånd skulle 
auktioner genomföras. Således var det betalningsviljan som skulle avgöra 
vem som skulle få tillstånd att sända radio. Detta eftersom: ”marknaden 
[är det mest] effektiva instrumentet för att möjliggöra att knappa resurser 
används på bästa möjliga sätt. Detta gäller även radio och radiofrekven-
ser” (Borg 1994: 17).  

I de baltiska staterna hade privatiseringen av etermedierna en egen logik 
som har kallats för en ”spontan privatisering” (Lauk & Harro 2003). I och 
med Sovjetunionens kollaps i början av 1990-talet överfördes helt enkelt de 
statligt kontrollerade medierna i händerna på nationella och lokala redak-
tionslag. Den mest spridda formen av ägande under de tidiga åren var ak-
tiebolag med ett stort antal ägare, i vilket varje ägare endast kontrollerade 
en mindre andel av bolaget (Balcytiene 2009). De som kom att utnyttja den 
”spontana privatiseringens” möjligheter var främst en ung, välutbildad och 
entreprenöriellt orienterad klass koncentrerad till de större städerna. Till-
sammans med den nya politiska eliten och några av cheferna och ledarna 
från Sovjettiden, som i tid insett vilka nya affärsmöjligheter som skulle bli 
möjliga, tog de kontrollen över medieföretagen (Vihalemm 2003). 

Det finns dock många likheter mellan de politiska ramverken för radio i 
Sverige och i de baltiska länderna. De vilar på liknande, (ny)liberala prin-
ciper (Balcytiene 2009). Den nya politiska elit som kom att styra de baltis-
ka länderna tog, inte minst av historiskt-ideologiska skäl, starkt avstånd 
från statlig styrning och reglering och satte sin tilltro till den fria markna-
den. Det sätt varpå medierna reglerades och mediemarknaderna i de baltis-
ka länderna byggdes upp under 1990-talet hämtade också mycket inspira-
tion från utländska, europeiska och amerikanska förebilder. Efter Sovjet-
imperiets fall 1989 skickades, med Alison Harcourts formulering, ”smärre 
arméer av västerländska medieexperter till central- och östeuropa för att 
hjälpa till att skriva medielagar” (Harcourt 2003: 320). Det var såväl re-
presentanter från internationella organisationer och förbund som Europa-
rådet, IMF, UNESCO och European Broadcasting Union (EBU) som skick-
ades till Baltikum vid denna tid. Men också representanter från nationella 
organisationer och organ som USAID och svenska SIDA. Det här ledde till 
vad som har kallats en ”battle of models” där de amerikanska och europe-
iska mediemodellerna kom att stå mot varandra. Den amerikanska model-
len vilar i högre grad på tilltro till marknadskrafterna och minimal statlig 
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styrning av mediesektorn, medan den europeiska modellen innehåller ele-
ment som hårdare regler kring ägarkoncentration, regler för innehåll och 
ramverk för public service-system. Den amerikanska modellen kom att få 
stort genomslag, inte minst för att USA effektivt använde kraftiga påtryck-
ningsmedel för att få sin vilja fram i denna fråga. Exempelvis blockerade 
USA de baltiska ländernas anslutande till WTO på grund av frågan kring 
marknadsregler för audiovisuella varor (1999-2001) (Harcourt 2003). Det 
inflytande som de amerikanska intressena haft i regionen har bidragit till 
att det marknadsorienterade regleringsparadigmet har haft stort genomslag 
(Balcytiene & Juraite 2009). Vad gäller regleringen av kommersiell radio i 
Baltikum och Sverige finns betydande likheter, som en svag marknadsre-
glering och avsaknad av regler kring innehåll. En skillnad mellan Sverige 
och Baltikum är dock att medieregleringens principer oftare undergrävs av 
en politisk klientelism och att korruptionen är mer utbredd i Baltikum 
(Örnebring 2012). Det innebär att fördelningen av sändningstillstånd i 
högre grad är beroende av medieföretagens politiska nätverk och av poli-
tiska tjänster och gentjänster. Sändningstillstånden fördelas inte, som i 
Sverige, genom auktionsförfaranden. 

Resultat av radioreformerna i Sverige och Baltikum 

Införandet av kommersiella radiostationer i Sverige och Baltikum har på 
många sätt fått liknande konsekvenser, vad det gäller utbud och innehåll 
samt ekonomiska möjligheter och ägarstrukturer i branschen. Mångfalden 
av kanaler är begränsat, arbetsmarknaden för journalister och radiopro-
gramledare har inte blivit nämnvärt större med kommersiell radio, lön-
samheten är bristande och branschen domineras av ett fåtal stora mediefö-
retag (Balcytiene 2009, Jakubowicz 2007, Lõhmus 2002, Norbäck & Ots 
2007, Wallis & Malm 1993).  

Bristande mångfald och bristande konkurrens 
Det har utvecklats en bred konsensus kring att det mediepolitiska ramver-
ket för kommersiell radio i Sverige är ett misslyckande.  

Paradoxen i det nordiska fallet är att lagstiftningen inte bara misslyckades 
med att säkra mångfald av innehåll och lokala intressen, men den misslyck-
ades också med att skapa en hållbar marknad för de flesta av de kommersi-
ella radioföretagen (Norbäck & Ots 2007: 77). 

Anledningen till att kommersiell radio blivit ansedd som ett misslyckande 
är således att trots den starka fokus på konkurrens som fanns i regleringen 
– uteblev konkurrensen och mångfalden i den nya radioformen. Istället
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organiserades branschen snabbt i nätverk för försäljning och innehållspro-
duktion. Från och med år 2000/2001 intensifierades denna process vilket 
ledde till framväxten av ett duopol där de två medieföretagen MTG och 
SBS i princip är de enda aktörerna på marknaden.12 Det mediepolitiska 
målet, att skapa en fungerande marknad med konkurrens mellan många 
aktörer har alltså misslyckats. Den ”lokalism”, mångfald i ägande och 
utbud och motstånd mot privata monopol och kvasi-monopol som refor-
men lovade att skapa har inte förverkligats.  

Bristande lönsamhet 
Den snabbt eskalerande ägarkoncentration som genomfördes i den kom-
mersiella radiobranschen under 1990- och 2000-talen hade sin grund före-
tagens dåliga lönsamhet. Det var det som fick dem att söka allianser med 
varandra och som lade grunden för uppköp och övertaganden. Den tidiga-
re programdirektören på MTG-radio, Christer Modig, som var med vid 
starten år 1993 berättar hur det redan på ett mycket tidigt stadium stod 
klart för branschens aktörer att det skulle bli svårt, rent ekonomiskt och 
bära sändningarna på den lokala marknaden:  

Jag hade väl tänkt mig en mer lokal radiokanal från början som många 
andra entusiaster. Men de [radiokonsortiet SRU] presenterade då ett nätverk 
och de presenterade då varför det här inte skulle gå att köra lokalt. Alltså 
man visste redan från början att det här med lokala stationer: det finns inte 
pengar på den lokala marknaden för att det här ska gå ihop. Det visste man 
dag ett. Därför skulle man då jobba i nätverk. (i/Christer Modig 2010). 

Den kommersiella radiobranschen har sedan starten 1993 dragits med 
stora förluster (Norbäck & Ots 2007). Dessa förluster beräknas ha uppgått 
till en miljard kronor, bara fram till millennieskiftet (Grönlund & Pönni 
2006). Först år 2000 nådde branschen som helhet ”break-even”, då intäk-
terna motsvarade branschens kostnader. Under 2000-talets första år drab-
bades industrin dock av nya negativa resultat (ibid.). Tillgången till infor-
mation om den kommersiella radiobranschens ekonomiska resultat är 
mycket knapphändig och de komplexa och svårforcerade ägarstrukturer 
genom vilka kommersiell radio organiseras gör det svårt att få någon till-
förlitlig bild av det ekonomiska läget i branschen. I 2008 års radioutred-
ning görs ett försök till analys av de ekonomiska förutsättningarna för att 

                                                      
12 Enligt Myndigheten för radio och TV:s granskning fanns under våren 2011 två 
oberoende stationer: East FM i Norrköping och Guld 106 i Sundsvall (de Vries 
2011). 
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sända kommersiell radio: analysen tyder på negativa resultat för såväl 
2005 och 2006 (SOU 2008:86, appendix 1). 

Visserligen är direkt ägande av flera koncessioner inte tillåtet, men lagen 
reglerar inte indirekt ägande, genom aktieinnehav, styrelsesammansättning, 
franchising och så kallade ”dummy corporations” (Norbäck & Ots 2007: 
81). Genom att utnyttja detta faktum har stora mediebolag kunnat ta kon-
trollen över många sändningskoncessioner och därigenom tagit till vara 
stordriftsfördelar genom centralisering av innehållsproduktion och genom 
”co-branding” (ibid.). Även om denna process varit på gång i branschen 
sedan starten var det först efter millennieskiftet som ägarkoncentrationen 
tilltog. I Michael Forsmans (2011) avhandling Lokalradio och kommersiell 
radio 1975-2010 ger Christer Jungeryd, tidigare ordförande för kommersi-
ell radios branschorganisation RAB, en bild av vad han menade det var 
som satte igång denna utveckling: 

[N]är vi liksom inte kom längre än till dryga tre procent i marknadsandel 
när annonsmarknaden hade sitt rekordår 2000 då förstod jag att det kom-
mer inte funka med den här ekonomiska strukturen. Det kommer heller inte 
att funka med branschstrukturen och det var då som strukturåtgärderna sat-
te fart så att säga och det var då branschen smalnade av ordentligt. (Christer 
Jungeryd, ur Forsman 2011: 335). 

Den bristande lönsamheten och de uteblivna ekonomiska resultaten pres-
sade branschen att bilda ett duopol med två kvarvarande ägare. 

Vad var det då som gjorde att branschen gick med förlust? Lyssnarmäs-
sigt var ju kommersiell radio en succé: i början av 2000-talet var MTG-
radios flaggskepp Rix FM större än både Sveriges Radios P1 och P3 och 
nästan jämnstor med P4. Två anledningar har pekats ut till de svårigheter 
som de kommersiell radio haft att omsätta sina relativt höga publiksiffror 
till ekonomiska intäkter. Båda dessa har sin grund i den konkurrensre-
glering (competition policy) som kommersiell radio är ett exempel på. För 
det första har radioreklamen haft svårt att hävda sig på reklammarknaden. 
Inför omregleringen i början av 1990-talet pekade prognoserna på att re-
klamradio skulle kunna ta omkring 6 % av de pengar som spenderas på 
reklam i Sverige varje år (Borg 1994). I själva verket har branschen inte 
tagit mer än omkring 3 % av reklamintäkterna, vilket är betydligt lägre än 
genomsnittet i Europa.13 Denna markanta skillnad kan förklaras på flera 
sätt. Ett sätt är att förklara det är genom konkurrensen med TV. Genom 
att kommersiell TV i Sverige introducerades två år före kommersiell radio 

13 År 2010 var radioreklamens andel av reklammarknaden endast 2.2% (de Vries 
2011). 
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hade TV-företagen möjligheter att bygga upp säljorganisationer, ta mark-
nadsandelar och att hålla tillbaka radiomediets försök att bryta in på an-
nonsmarknaden. Den marksända, nationella kommersiella TVn (TV4) 
hade också andra möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar och erbjuda 
mer kraftfulla kampanjer till annonsörerna (Grönlund & Pönni 2006). 
Kommersiell radios misslyckande kan också förklaras med att huvuddelen 
av radioreklamen är lokal. Enligt reglerna får inte tidningsföretag äga eller 
driva kommersiell radio. Ur lagstiftarens perspektiv skulle det bidra till att 
öka den intermediala konkurrensen. Dagstidningarna är dock de aktörer 
som har längst erfarenhet av lokal annonsförsäljning och tidningsläsandet 
är mycket högt i Sverige. Således hade de lokala tidningsföretagen stora 
fördelar i konkurrensen med radiobolagen.  

För det andra pekas de höga koncessionsavgifterna ut som ett problem. 
Auktionsförfarandet vid fördelningen av koncessioner ledde till att aktö-
rerna ”förköpte” sig, att priserna för sändningstillstånden blev så höga att 
det var svårt att få lönsamhet i verksamheten. Även om lagstiftarnas inten-
tioner varit att försöka stoppa ägarnätverk och förhindra att samma ägare 
skulle vara verksam på mer än en lokal radiomarknad, var det redan under 
auktionsförfarandena uppenbart att stora medieföretag, ofta också tid-
ningshus, som Bonnier och Kinnevik, köpte upp frekvenser genom bulva-
ner. Det bidrog också till att trissa upp priserna, på några av de större or-
terna till så mycket som tre miljoner i årlig koncessionsavgift (Hedman 
2004). Koncessionsavgifterna har historiskt sett motsvarat omkring 20-
25% av aktörernas omsättning (ibid.) eller i absoluta tal, mellan 120 och 
130 miljoner kronor per år och omkring två miljarder från branschen som 
helhet under kommersiell radios historia i Sverige. Det system som infördes 
för att fördela frekvenser i konkurrens på marknaden – för att uppnå bästa 
och mesta möjliga konkurrens mellan aktörer – blev således ett av de 
tyngst vägande skälen till varför den svenska radiobranschen präglas av 
bristande konkurrens och mångfald. 

Utvecklingen av den baltiska marknaden liknar i huvudsak den svenska 
situationen. Efter en kortare, ”anarkisk” situation i det tidiga 1990-talet 
skedde en ”stabilisering och kommersialisering” (Vihalemm 2003: 593). I 
Estland spelade radiomediet under en period mellan 1987 och 1991 en 
mycket aktiv roll i motståndet mot Sovjetunionen och skapade vad Marja 
Lõhmus (2002) kallat för en ”participatory public text” (s. 173). Från och 
med mitten av nittiotalet kom dock ett fåtal ägare att dominera medierna 
generellt och även radiomediet och dess innehåll kom att förändras. Den 
hårda konkurrensen och de illa fungerande marknaderna har lett till svaga 
ekonomiska resultat även i Baltikum, även om höga koncessionsavgifter 
inte är orsak till det i de baltiska länderna (Lauristin & Vihalemm 2002: 
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40). Det inhemska ägandet av kommersiell radio är idag svagt och bran-
schen koncentreras, liksom i Sverige av ett fåtal ägare och innehållet på de 
existerande kanalerna är centrerat kring musik och mycket likartat 
(Lõhmus 2002: 180). Till skillnad från utvecklingen i många andra post-
kommunistiska länder dröjde det in mot slutet av 1990-talet innan ut-
ländskt kapital och ägande i någon högre utsträckning letade sig in på de 
baltiska mediemarknaderna. Marknadernas begränsade storlek, språkbar-
riärer och ländernas geografiska position (långt norrut i Europas periferi) 
brukar framhållas som förklaringar till detta faktum (Balcytiene 2009). De 
utländska investeringar som dragits till de baltiska länderna kommer i 
huvudsak från (de nordiska) grannländerna: förutom MTG har även Bon-
nier, Shibsted och Orkla Media intressen i Baltikum. 

Inflödet av nordiskt kapital till de baltiska mediemarknaderna ackom-
panjerades av förhoppningar om att de etablerade skandinaviska mediefö-
retagen skulle bidra till att höja kvaliteten och öka kompetensen bland dem 
som arbetar i de baltiska medieindustrierna (Balcytiene 2009). Det har 
dock inte skett. Istället har ett flertal studier pekat på hur västerländska 
medieföretag sänker sina standarder (på t.ex. journalistisk kvalitet) när de 
opererar utomlands och hur ”mediekonglomerat som beter sig relativt 
väluppfostrat på sina hemmamarknader, har ansett sig ha rätt att göra som 
de vill i den ’Vilda Östern’” (Harcourt 2003: 339).  

I många fall är de radiostationer som opererar i Baltikum ”kloner” (Ja-
kubowitz 2007) av befintliga radiostationer och format som ursprungligen 
utvecklats i andra delar av Europa. Så är fallet med MTGs radiostationer i 
regionen vilka är kopior, till såväl form som innehåll av svenska förlagor. 
En sådan praktik är vanlig inom de flesta medieslagen i Östeuropa, där 
västerländska medieföretag ”franchisar” framgångsrika koncept till nya 
marknader i postkommunistiska länder (jfr Stiernstedt 2011). Det kan 
också förklara MTGs framgångar på de postsovjetiska mediemarknaderna. 
Efter en kraftig ”rush to the East” efter kommunismens fall i början av 
1990-talet är det många västerländska mediebolag som lämnat regionen. 
MTG har dock lyckats bygga upp framgångsrika radiooperationer och 
blivit kvar. Den svenska radiomarknadens egenheter, med komplexa ägar-
förhållanden och behov av kreativa lösningar för att kringgå reglering och 
lagstiftning, kan på så sätt sägas ha rustat det svenska mediebolaget för en 
satsning österut. Detta eftersom de redan opererade som ett slags franshise-
bolag och hade övat upp kompetens på en sådan organisatorisk modell på 
hemmamarknaden i Sverige (jfr Stiernstedt 2011). 
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Begränsad arbetsmarknad 
Vad betyder då dessa politiska och ekonomiska ramverk och förutsätt-
ningar för arbetet med att producera kommersiell musikradio? Innan om-
regleringen fanns visioner om att nya arbetstillfällen skulle skapas genom 
det nya mediets introduktion i Sverige. För journalistförbundet, samt yr-
kesförbund som KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samar-
betsnämnd) och SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmu-
sik) var detta ett viktigt perspektiv, vilket inte minst märks i deras remiss-
svar på departementspromemorian (Ds. 1992: 22). De understryker där 
vikten av lokal produktion och att nätverk och oligopol måste motarbetas 
genom aktiv reglering, för att deras medlemmars intressen ska tillvaratas. 
Så sent som 2011 försvarades 90-talets avregleringar av mediemarknader-
na i en debattartikel i internetpublikationen Medievärlden av två moderata 
riksdagsmän, med argumentet att det skapat en ny ”dynamisk” arbets-
marknad: 

Tack vare att andra aktörer tagit sig in på mediemarknaden har det skett en 
explosionsartad utveckling. Följden har blivit att det uppstått en stor ar-
betsmarknad med många nya arbetstillfällen för framförallt unga männi-
skor. Fler TV-bolag, radiostationer och reklambyråer har uppkommit i 
samband med den positiva utvecklingen och på så vis ser vi även en dyna-
misk arbetsmarknad växa fram (Beckman & Bohlin 2011).  

Den ”dynamiska arbetsmarknad” som Beckman och Bohlin talar om i sin 
debattartikel präglas i fallet med kommersiell radio av få och dominanta 
arbetsköpare, få arbetstillfällen, högt inflöde av personer som vill arbeta i 
branschen och ofta ”prekära” arbetsförhållanden (som t.ex. systematiskt 
utnyttjande av gratisarbete och praktikanter). I realiteten finns bara två 
arbetsgivare och antalet tjänster i branschen har minskat stadigt under 
2000-talet (Grönlund & Pönni 2006). Inte minst för att ersättas av prakti-
kanter från en av branschen delfinansierad KY-utbildning inriktad mot 
programledarskap i kommersiell radio. 

Trots att branschen omkring millennieskiftet samlats i två företag som 
delat upp marknaden mellan sig i ett duopol, fortsatte de negativa ekono-
miska resultaten. Förutom att protestera och opinionsbilda mot konces-
sionsavgifterna´(vilket MTG och SBS gjorde) återstod endast att ytterligare 
rationalisera produktionen. Den rationalisering som nu stod till buds åter-
fanns bland personalen. Ett av de stora problemen för den svenska, kom-
mersiella radiobranschen, har enligt Grönlund & Pönni (2006) varit den 
låga produktiviteten, mätt med måttet ”value added per person”. Produk-
tiviteten i svensk kommersiell radio har varit lägre än inom liknande verk-
samhet i andra jämförbara länder (som t.ex. Finland) och kostnaderna för 
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arbetskraften har vissa år överskridit det värde som skapas av varje an-
ställd. Följaktligen gjorde MTG-radio nedskärningar av personalstyrkan 
under år 2008 och återigen under år 2012. Konkurrenten SBS-radio har 
skurit ner på den fasta personalen och anlitar programledare på frilansba-
sis eller via bemanningsföretag. 

Avslutning 

Omregleringen av radiomarknaden genomfördes genom införandet av en 
tydlig ”konkurrenspolicy”, såväl i Sverige som i Baltikum. Denna re-
glerings utformning fick dock negativa ekonomiska konsekvenser för ra-
diobranschens aktörer och hämmade istället konkurrensen. Det här ledde i 
sin tur till uppbyggnaden av innehålls- och annonsnätverk under 1990-
talet, ökad utländskt ägande (i Baltikum) och utvecklingen av ett ägarduo-
pol under 2000-talets första år (i Sverige). De negativa ekonomiska resulta-
ten fortsatte. Förutom att försöka öka intäkterna kunde branschen nu bara 
söka lönsamhet genom att ytterligare rationalisera produktionen. Detta 
lägger grunden för att digitala produktionsteknologier på ett mer djupgå-
ende sätt införlivas i- och påverka innehållsproduktionen i kommersiell 
radio. Kring millennieskiftet sammanstrålar två tendenser. Å ena sidan 
radiobranschens behov av att effektivisera produktionen och å andra sidan 
utvecklingen och förfinandet av digitala produktionsteknologier och nya 
digitala medier. I de följande kapitlen ska vi se hur radioföretaget MTG 
använt sig av nya tekniska möjligheter för att omvandla arbete och organi-
sation, samt vilka konsekvenser det fått för producenterna, för produktio-
nen och för det utbud och innehåll som frambringas inom MTG-radio. 
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KAPITEL 6 

Den automatiska DJn 

Datorisering och digital teknik förändrade förutsättningarna för de flesta 
former av medieproduktion under 1980- och 90-talen. I de tryckta medier-
na förändrades förutsättningar för grafiker, sättare och tryckare radikalt 
när datorerna – och mjukvaror för layout, sättning och ombrytning – gjor-
de sitt intåg. Genom så kallade ”innehållshanteringssystem” (content ma-
nagement systems) blev också journalisternas arbetsvardag på tidningar 
och tidskrifter en annan, och digitala kameror förändrade fotografernas 
förutsättningar. I radio och TV-produktion hade datorernas intåg motsva-
rande påverkan. Inspelning, redigering, research, lagring, arkivering och 
utsändning digitaliserades under 1990-talet. Det gav producenterna nya 
möjligheter till experiment i form och innehåll, det gjorde vissa arbeten 
överflödiga samtidigt som det skapade nya tjänster och det gav ledningen 
nya möjligheter att leda, styra och fördela arbetet. I det här kapitlet ska jag 
analysera de digitala produktionsteknologier som är i bruk på MTG-radio. 
De introducerades under 1990-talet och digitaliseringen av produktionens 
alla led var helt fullbordad kring millennieskiftet. De digitala produktions-
teknologier som diskuteras i kapitlet är musikläggningssystemet Selector, 
digital studioteknik och mjukvaror för utsändning (MasterControl) och 
produktion (Voicetrack). Sådana verktyg kan användas för att öka kvalite-
ten i kommersiell radios utbud (jfr Ala-Fossi 2005: 276). Samtidigt illustre-
rar analyserna i det här kapitlet hur digital produktionsteknik implemente-
rats som en del av konflikter kring makten över arbetet. De frågor jag dis-
kuterar i kapitlet är hur digitala produktionsteknologier introducerades på 
MTG-radio, hur de används av producenterna och vilka konsekvenser de 
har för arbetet och innehållsproduktionen på företaget. Jag kommer att 
visa hur digitala produktionsteknologier används för att åstadkomma au-
tomatisering av arbetet samt ökad styrning och kontroll från ledningen, på 
bekostnad av de enskilda programledarnas självbestämmande. Jag ska 
också diskutera hur programledare och innehållsproducenter förhåller sig 
till och de facto använder de digitala produktionsteknologierna i arbets-
vardagen och de konflikter som finns kring dessa teknologier. 
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Digitaliseringen av musikradioproduktionen tar fart 

Digitala produktionsteknologier var inget helt nytt för 1990- och det tidiga 
2000-talet. Försök att med digitala medel förenkla, förbättra, effektivisera 
och rationalisera produktionen av musikradio hade pågått länge och är 
starkt knuten till formatlogiken som sådan. De första försöken att ersätta 
DJs med datorer skedde redan under 1960-talet (Johnson 1993). På MTG-
radio användes redan från starten år 1993 programvara för musikläggning 
och för att hantera studioarbetet. Det ursprungliga systemet, som hette 
Digispot, var primitivt och musiken var lagrad på CD-skivor som laddades 
manuellt. Mjukvaran användes främst som ett avancerat ordbehandlings-
program för att framställa spellistor till radiostationernas programledare 
(i/Richard Jonsson). Christer Modig menar att den tidiga musikradion i 
Sverige, såväl MTG-radio som dess konkurrenter, visserligen hade tillgång 
till en del avancerade produktionssystem, men att det inte fanns i princip 
någon som kunde hantera dem, eller som visste vad man skulle göra med 
dem (i/Christer Modig 2010). Richard Jonsson, som är producent på 
MTG-radio och har lång erfarenhet från kommersiell musikradio gör 
samma reflektion: 

Allting gick ju väldigt fort i början av 1990-talet, efter auktionerna när man 
startade upp de här PLR-kanalerna. Väldigt många fick fria händer, men det 
fanns inte riktigt know-how bakom (i/Richard Jonsson). 

Från och med år 1998 övergick MTG-radio, genom den nya programdirek-
tören Christer Modigs försorg till att mer entydigt fokusera på formaterad 
musikradio efter amerikansk modell. Tidigare hade man försökt göra inne-
håll modellerat efter svensk lokalradio, med större variation i musiken och 
mer utrymme för journalistik och redaktionellt innehåll (jfr kap. 4). Anled-
ningen till denna omorientering står att finna i de svaga ekonomiska resul-
tat som präglat radiobranschen som helhet och som i mångt och mycket 
var en konsekvens av det sätt varpå omregleringen genomfördes. De positi-
va ekonomiska resultaten uteblev dock alltjämnt, trots den programmässi-
ga omorienteringen, och trots en tilltagande ägarkoncentration i radio-
branschen. Ytterligare rationaliseringar genomfördes. Den låga produktivi-
teten och höga personalkostnaderna var ett av radiobranschens stora pro-
blem (jfr kap 5). Det fanns således ekonomiska drivkrafter bakom att börja 
använda nya arbetsbesparande teknologier i produktionen. Dessa ekono-
miska drivkrafter sammanföll omkring millennieskiftet med att den digitala 
studiotekniken hade utvecklats. Den ökade datorkraften, och de minskade 
kostnaderna för datorkraft, gjorde det möjligt att bygga upp helt digitala 
studiomiljöer. ”Ljudet var redan digitalt – och priset på hårddiskar rasade” 
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(i/Patrick Mannerström). På MTG-radio användes redan mjukvaran Selec-
tor från företaget Radio Computing Services (RCS) för att planera musik-
flödet. För att genomföra och kontrollera sändningar i de digitala studio-
miljöerna användes MasterControl. MasterControl är inte bara ett studio-
system, det är, som RCS skriver på sin hemsida ett system för att ”automa-
tisera radio” (radio automation). Nya applikationer till denna mjukvara, 
som VoiceTrack, AutoAnalyzer och SmartRipper utvecklades i slutet av 
1990-talet och under de första åren på 2000-talet och de fördjupade möj-
ligheterna att automatisera produktionen.  

Det var dock inte bara tekniska landvinningar som ledde till utveckling-
en av digital produktionsteknologi. Här fanns också en växelverkan mellan 
politik, ekonomi och teknikutveckling. RCS är ett stort multinationellt 
företag som har kontor i alla världsdelar, men den huvudsakliga markna-
den för RCS är den amerikanska radiomarknaden. Den nyliberala om-
reglering och avreglering av radiomediet som ägde rum i Europa och Sveri-
ge under 1980- och 1990-talet hade en motsvarighet i USA, i den Tele-
communications Act som antogs år 1996. Den avgörande nyheten denna 
nya lagstiftning var att tidigare federala restriktioner för ägarkoncentration 
togs bort och att marknadskrafterna fick större spelrum i att forma kom-
munikationssystem. Konsekvenserna av den nya lagstiftningen var en 
genomgripande strukturförändring av den amerikanska radiomarknaden 
(Huntemann 2003). Marko Ala-Fossi (2005) rapporterar att bara under de 
första 18 månaderna efter den nya lagstiftningen hade 25 % av de ameri-
kanska radiostationerna bytt ägare, mellan 1996 och 2001 skedde 10 558 
försäljningar av radiostationer och varannan radiostation i USA är en del 
av stora grupper, som kontrollerar hundratals radiostationer över hela 
landet (s. 122). Den inneboende tendensen mot skalekonomi i medieindu-
strierna tog således fart omedelbart efter att de regleringar som omöjlig-
gjorde ägarkoncentration tagits bort. Företagens mål var att skapa stor-
driftsfördelar. Därför centraliserades produktionen i amerikansk radio 
alltmer. DJs och programledare, placerade i studios i metropoler som New 
York eller Los Angeles, fick spela in och automatisera program för allt fler 
marknader runtom i landet, ofta med en ”pseudo-local touch” (ibid.: 123, 
Fairchild 1999). Den här förändringen, som i grunden var en mediepolitisk 
omorientering, ökade efterfrågan på teknologier för automatisering och 
rationalisering och snabbade på utvecklingen av sådana nya teknologier. 
Voicetrack-applikationen, som möjliggör förinspelning i digitala musiklog-
gar och således frikopplar programledaren från studions rum och från 
sändningens tid, lanserades av RCS under den senare halvan av 1990-talet 
(i/Patrick Mannerström). 
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På MTG-radio infördes digitala studiosystem år 2002. Voicetrack-
applikationen började användas alltmer frekvent under samma period. År 
2002 startade den första helautomatiserade radiostationen på MTG-radio 
under namnet Metro FM. Kanalen har alltjämnt varit en helautomatiserad 
station, med bandade programledarinslag, under olika namn (Svenska 
Favoriter, Star FM). Även på de större radiostationerna, som Rix FM och 
NRJ började man utnyttja voicetrack alltmer, för att effektivisera arbetet i 
produktionen. MasterControl och Selector, som varit i bruk sedan tidigare, 
kom i nya, uppdaterade versioner från RCS. Den stora skillnaden var att 
de nya versionerna var Windows-baserade och betydligt mer ”användar-
vänliga”. För att använda dem och få ut ett bra resultat behöver man i 
princip ingen förkunskap alls. De nya versionerna av produktionsmjukva-
ran gav också möjligheter till ytterligare automatisering, samt en förbättrad 
styrning och kontroll av producenternas arbete, genom applikationer som 
Living Log (se nedan). Denna utveckling kring millennieskiftet, som var ett 
resultat såväl av politiska, ekonomiska och teknologiska faktorer, gör det 
möjligt att prata om en ny era av digitalisering i produktionen från och 
med millennieskiftet. Det är de teknologier som togs i bruk under denna 
period som står i centrum i resten av kapitlet. 

Musikläggning 

En viktig del av arbetet i kommersiell musikradio är arbetet med musiken. 
För det ansvarar musikchefer och musikläggare. Det har blivit färre och 
färre personer som arbetar med musikplanering inom MTG-radio under 
2000-talet. På MTG-radio i Sverige och Baltikum har varje enskild radio-
station varsin musikchef, eller musikansvarig. På de större kanalerna, som 
Rix FM i Sverige har det också varit praxis med musikassistenter som 
hjälpt musikcheferna med de praktiska dimensionerna av arbetet. De digi-
tala produktionsteknologierna har dock alltmer gjort sådana tjänster över-
flödiga. På MTG-radio i Sverige arbetar fyra personer som musikchefer 
(Radio1 sänder ingen musik). Men de arbetar inte bara med musiken för 
respektive kanal. De har också fått det mer övergripande ansvaret för sta-
tionerna som sådana. De har också ansvaret för programpersonalen, samt 
för att i samråd med programdirektören utveckla stationens övergripande 
strategier, och att organisera samarbeten med andra avdelningar i organi-
sationen, till exempel webb-, marknads- och försäljningsavdelning. Att 
cheferna på MTG-radio fått allt mer arbetsuppgifter är en utveckling som 
genomförts stegvis under 2000-talets första decennium. Tidigare hade alla 
radiostationer inom MTG-radio både musik- och programchefer, men de 
har kommit att smälta samman i en tjänst. Det innebär att de digitala 
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hjälpmedlen för att lägga musik, och den automatisering som de medger, 
blir alltmer nödvändiga för produktionen. Men en sådan organisationsför-
ändring skulle inte heller kunnat ha genomföras utan förbättringar av mu-
sikläggningssystemet Selector och andra digitala hjälpmedel för att planera 
musiken. Trots allt är det musikplanering som tar mest tid och prioriteras 
högst bland denna grupp av anställda inom MTG-radio: 

F.S: Om du beskriver en dag på jobbet. Hur kan det se ut? 

M.A: Alltså, det som tar mest tid och det som är viktigast kanske är själva 
musikloggen. Den musik som förbereds dygn för dygn, för varje dag man 
gör. Det är en ganska lång process för att förklara hur man kommer fram 
till en musiklogg. Men enkelt sätt kan man väl säga att vi gör musikunder-
sökningar, svaren på musikundersökningarna är grunden basen för vad vi 
ska spela. Sen är det upp till mig som programchef att sammanställa det där 
på ett sätt som gör att det blir varierat och att det blir lyssningsbart. […] Så 
musiken är en viktig del och sen handlar det självklart om att coacha pro-
gramledare. Att jobba strategiskt med hur vi ska kommunicera i form av 
jinglar och allting som går ut i etern. En dag kan ju vara väldigt olika, men 
varje dag jobbar jag till stor del med musiken (i/Mattias Arwidsson 2007). 

Musikarbetet har två huvudsakliga dimensioner, vilka Mattias Arwidsson 
berör i citatet ovan. Den första dimensionen handlar om att välja ut musik. 
Musikchefer och programchefer är de ”gatekeepers” som artister och skiv-
bolag måste ta sig runt och således uppvaktar de radiostationerna för att 
försöka övertala dem att välja deras musik till sina spellistor. Samarbeten 
mellan skivbolag och radioföretag har ofta varit täta och i det närmaste 
symbiotiska. I vissa modeller av skivbolagsindustrin beskrivs musikradio i 
princip som en förlängning av denna – vars funktion främst består i att 
marknadsföra skivindustrins artister (Wikström 2006). De senaste årens 
förändringar på medielandskapet har inneburit att musik ofta följer andra 
distributionsvägar och att radiomediet inte längre är den viktigaste kanalen 
för unga människor att hitta ny musik (EBU 2011). Det här har också in-
neburit att musikradio blivit något mer självständig gentemot de stora 
skivbolagen. 

Icke desto mindre består en stor del av de musikansvarigas arbetsdagar 
till att sitta i möten med skivbolagsrepresentanter och andra representanter 
för musikbranschen (t.ex. artister eller management).  

Vi sitter i skivbolagsmöten säkert en halv arbetsdag, i snitt, per vecka. Där 
presenteras nya och kommande musikprojekt. Till det så är man inne och 
lyssnar av de största länderna i världen, vad som händer där: England, 
Tyskland, övriga Norden, USA framförallt. Vilka artister som är på väg, 
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som ligger på listorna där. För att se vad som är på gång. Det är ständigt en 
jakt på ny musik, kan man säga (i/Robert Sehlberg). 

De låtar som väljs ut måste sedan kategoriseras och passas in i de olika 
radioformaten. Musiken som har valts ut testas, i telefonundersökningar 
eller via internet-surveys. Att organisera denna research tar en ansenlig del 
av de musikansvarigas arbetstid. Resultaten diskuteras på musikmöten med 
programdirektören, en gång i veckan där spellistan uppdateras, nya låtar 
kommer till och andra försvinner.  

A.V: Format radio is predictability. Format radio means that listeners tune 
in and know exactly what they will get. If I want news, I tune in to the 
news-station, if I’m going out Friday night I know there’s a dancestation 
and if I’m driving around in my car I will find a good variety of songs on 
this station (Star FM). Format radio is like McDonald’s. You know what 
you get. […] We know exactly what style of music our listener’s like. We 
don’t consider playing rock or hard dance music, since we know that our 
listener’s don’t like it. We don’t listen to it on our music meetings. 

F.S: Tell me more about these music meetings. 

A.V: It’s the music director and I, we both do a little research before we go 
in to the meeting. We are going to other radio station’s websites, and we 
look at what happened last week in charts, we also visit Swedish radio web-
sites, and German and other European radio stations websites. And just 
look, what songs are new, and then we listen to the potential songs. And 
then we, based on this, and on market research pick some songs. (i/Allan 
Vinogradov 2007). 

När urvalet väl är gjort och musiken inspelad i digitala sändningssystem 
placerar musikcheferna de olika låtarna i ”rotationer” i spellistor som säl-
lan omfattar mer än 300 enskilda låtar. Varje enskild sång kodas efter titel 
och upphovsman, men också efter musikens egenskaper, exempelvis vilken 
genre den representerar, vilket tempo låten har och vilken känsla den för-
medlar. Utifrån sådana variabler skapar mjukvaran spellistor som ska pas-
sa radiostationens format, genom att ta hänsyn till en uppsättning regler, 
som definierats av programchefen. Exempel på sådana regler kan vara att 
det aldrig får sändas två låtar med kvinnliga artister efter varandra, eller 
att det max får vara ett visst antal låtar från en viss genre per timme. För 
att skapa musikflöde kan programcheferna också sätta upp regler hur 
mycket energi, känsla, passion etc. som ska finnas per tidsenhet, eftersom 
varje enskild låts egenskaper ges numeriska värden när de inregistreras i 
systemet (t.ex. kan man välja att ha max 15 energi per 15 minuter). Det 
viktigaste är dock att skapa olika rotationer. Varje låt hamnar i en kategori 
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beroende på dess popularitet, till exempel kan kategori A få representera 
de mest populära låtarna och kategori R de minst populära. A-låtar ska 
spelas ofta och R låtar mera sällan. Selector är ett verktyg för att åstad-
komma rätt grad av separation mellan låtarna i spellistan. 

De mest spelade låtarna ska ju vara de nya låtarna och så kategoriserar man 
låtarna utifrån hur populära de är, hur ofta folk vill höra dem (i/Mattias 
Arwidsson). Men musiken registreras också utifrån musikstil, genre, artist, 
tempo, känsla och sådana grejer (i/Robert Sehlberg) 

Populär musik ska återkomma ofta och flödet ska vara väl sammansatt. 
Härvidlag strävar musikchefer och musikläggare efter variation: att blanda 
låtar med olika tempo, stil och textur, från olika genrer, på olika språk och 
med både manliga och kvinnliga sångröster. Men samtidigt vill musikläg-
gare och musikchefer undvika för mycket, eller fel typ av variation i musi-
ken och de pratar ofta om nödvändigheten av att skapa ”tydlighet” och 
”enhetlighet”.  

Man både vill ha variation och inte ha variation. Jag slog upp variation i 
den tekniska termen. Och då är det ju en avvikelse som bör elimineras, pra-
tar man om då, på det sättet. Det är viktigt för ett varumärke att vara tyd-
ligt och då vill man ha så lite variation som möjligt, för att folk ska känna 
igen stationen och skapa en ljudidentitet. Men samtidigt säger lyssnarna att 
vi vill ha mer variation. Egentligen är det inte att de vill ha mer variation. 
De vill höra flera av sina favoritlåtar. Vi försöker gå medelvägen. Vi försö-
ker göra variation så att inte örat ska tröttna. Selector är lite vårt hemliga 
recept i det här (i/Christer Modig 2008). 

Att hantera denna motsättning och att lägga musik som både skapar varia-
tion och tydlighet är en tidskrävande process, som musikchefer och musik-
läggare lägger mycket energi på.  

Selector – och andra liknande datasystem – modellerades ofta efter prak-
tiker som redan tidigare varit vanligt förekommande i produktionen av 
musikradio. Christer Modig berättar om sitt ”manuella musikläggningssy-
stem” som han hade utarbetat innan MTG-radios stationer digitaliserade 
produktionen: 

Det var en liten kartong med singlar. Då hade jag lagt fem singlar bakom A, 
tio eller åtta singlar bakom B, och femton singlar bakom C och sen en packe 
övriga singlar. Och vad programledaren skulle göra vara att (1) dra en låt 
från A och spela den, och så sen när han spelat den stoppa den sist bland A. 
Sen skulle han ta en låt från den här stora breda kategorin som innehöll en 
massa singlar för att få variation. Sen tog han en låt från B och spelade den 
och så tog han en låt från den bakre kategorin igen. Och så tog han låt C 
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och så en från bakre kategorin igen. Och så låt A och så vidare, och så vida-
re. Det här gjorde att A-låtarna kom då med jämna mellanrum, fast snabba-
re i rotation. B-låtarna kom med lika mycket jämna mellanrum fast med 
längre mellan dem eftersom det var fler låtar i den kategorin. Och så mellan 
varje A, B, och C-låt hade vi placerat en äldre låt som låg i det stora arkivet 
där det kanske fanns 100 skivor. Och även de roterade ju väldigt, väldigt 
långsamt (i/Christer Modig 2010). 

På så sätt är de digitala musikläggningssystem ett uttryck för praktiker och 
produktionsideal som sedan länge funnits i kommersiell musikradio. Det 
framhålls också av Patrick Mannerström, som är chef för RCS i Sverige att 
mjukvaran är ”flexibel” och att man kan ”göra i princip vad man vill med 
den” (i/Patrick Mannerström). Men mjukvaran gör också något med pro-
duktionen. Den förstärker ett visst sätt att tänka kring musik och musik-
läggning som en rationell och alltigenom objektiv process, vari producen-
ternas mänskliga aktiviteter och de val de gör i produktionen framstår som 
rent tekniska operationer. 

Den rationella musikläggningen 
Det intressanta med musikchefernas och musikläggarnas beskrivningar av 
sitt arbete är inte så mycket vad de innehåller, utan vad de i princip aldrig 
nämner i sina berättelser från produktionen. De analyserar, gör undersök-
ningar, tittar på hemsidor, har möten med skivbolagsrepresentanter och 
med varandra, de spelar in och kodar och de kategoriserar. Men de pratar 
nästan aldrig om att de lyssnar på musik. Musikchefen på Rix FM, Robert 
Sehlberg, vars arbete är att ha helhetsansvar för och planera musikmixen 
på kanalen berättar hur han arbetar mindre med hörseln i detta arbete och 
mer med synen. I Selector berättar han hur han ”ser flödet framför sig” 
(i/Robert Sehlberg). Musikens ”värden” omformas till färgkombinationer 
och vågmönster på skärmen framför honom och att han på så sätt kan se 
”hur man ska få det här pusslet [av enskilda låtar] att låta så bra som möj-
ligt” (ibid.). Denna oväntade frånvaro av musik är också många gånger det 
som slår en som besökare på MTG radio. Från redaktionen på Ringvägen i 
Stockholm utgår en mängd musikradiostationer, där ligger studios i rad 
och ändå hör man här ingen musik överhuvudtaget. Den tillfällige gästen i 
radiostudion kan lätt känna sig desorienterad, det är svårt att veta när man 
ligger ute i sändning och när man inte gör det, det finns inget manus eller 
körschema att följa med i för den som gästar någon av stationerna på 
MTG-radio. Allting händer på skärmen framför programledaren och ljudet 
i studion är ofta nedskruvat till noll.  

Naturligtvis lyssnar musikchefer och musikläggare på musik någon 
gång, men de digitala verktygen har gjort det möjligt att hantera musiken 
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på andra sätt än med hörseln. Genom att koda om ljuden till numeriska 
värden kan man övervaka flödet visuellt. Det behov av kontroll och över-
blick som mjukvaran motsvarar kommer sig av den kommunikativa situa-
tion i vilka producenterna befinner sig. Programdirektören Christer Modig 
menar att driva en musikradiostation är som att ”spela musik i mörker” – 
och han jämför radio med att spela musik på ett dansgolv: 

På krogen kan du läsa publiken. Du ser direkt att du har tappar publik och 
du kan åtgärda det direkt. Det kan du inte göra på radio. Du ser inte publi-
ken. Och kruxet är att du inte kan vinna tillbaks dem heller, för de har läm-
nat stationen. På krogen är de ju kvar i samma lokal, de hör vad du gör med 
nästa låt. Så är det inte i radio: här har de gått till nästa krog istället 
(i/Christer Modig 2008). 

Det ”mörker” som producenterna befinner sig i riskerar att locka dem till 
oöverlagda handlingar eller irrationella val: musikläggningssystem som 
Selector ska bidra till att upprätthålla objektiv och rationell programme-
ring i en situation där programledare och musikläggare inte befinner sig i 
direktkontakt med publiken. Konsekventa spellistor, som inte påverkas av 
enskilda programledares eller musikläggares preferenser eller föreställning-
ar om publiken är målet med mjukvaran. I en studie av musikchefer i ame-
rikansk radio pekar Jarl Ahlkvist (2001) på hur en sådan vetenskaplig atti-
tyd till musikläggning är ett av flera ideal som finns bland musikradioche-
fer. De kan också ha mer konstnärliga ambitioner eller se sig som represen-
tanter för en viss musikalisk subkultur eller publikgrupp (ibid.). Men ge-
nom Selector (och andra liknande program) har detta förhållningssätt till 
musik och musikläggning förstärkts och i senare versioner av datorpro-
grammet har denna tendens fördjupats alltmer, genom en rad applikationer 
till Selector. Digitala system för utsändning och för analys av musiken de-
lar alla detta övergripande mål: att så mycket som möjligt minska den 
”mänskliga faktorns” inflytande över sound och utbud. Idealet för musik-
läggning, spellisteframställning och DJ-ing i kommersiell musikradio är ett 
i det närmaste vetenskapligt, distanserat och kyligt förhållningssätt.  

Att bli en bra musikproducent handlar om en sak: statistik, statistik och åter 
statistik (i/Erik Wedberg 2007) 

Skillnaden mellan Selector och predigitala musikläggningssystem är att 
detta ideal har kunnat drivas längre och att de kategorier som upprättas i 
och genom mjukvaran får större betydelse i produktionen. Mjukvarans 
kategorier styr det sätt varpå producenterna uppfattar och pratar om mu-
sik. De enskilda låtarna uppfattas funktionellt, som att de har vissa funk-
tioner i mixen. Dessa funktioner beskrivs i termer av ”energi”, ”stämning” 
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eller ”tempo” vilket är de kategorier som är definierade genom musiklägg-
ningssystemet. Andra möjliga sätt att uppfatta och förstå musiken, till ex-
empel genom musiktexternas innehåll, eller genom den enskilda låtens 
förhållande till en viss genre kommer i bakgrunden. Selector bidrar på så 
sätt till att skapa en definition av musik som en slags funktionell musik 
eller Muzak (Lanza 1994). Samtidigt som musiken är det viktigaste pro-
graminnehållet i kommersiell musikradio, blir de individuella låtarna täm-
ligen ointressanta, annat än genom de funktioner de kan spela i det totala 
flödet.  

På varje musikmöte så har vi ju en massa potentiella låtar att lägga in på 
spellistan. Där står det vilka som är mest på gång inom pop, upptempo, 
glatt, ballader, rock, dans och sen ser man ju på musikmötet vad man behö-
ver just den här veckan. Det kan ju vara att man under en period lagt in lite 
för mycket lugn musik då måste man väga upp det med några fler upptem-
po-låtar (i/Robert Sehlberg). 

Den ”rationella” programmeringen av utbudet fördjupas ytterligare genom 
applikationer som AutoAnalyzer. Denna applikation kan lyssna, kategori-
sera och analysera musiken. I samband med att musiken spelas in i syste-
met sätts dess parametrar automatiskt, mjukvaran ”hör” vilket tempo, stil 
och genre låten befinner sig i, något som påstås bidra till att även bedöm-
ningen av musiken, och i slutänden spellistan som sådan, i högre grad 
präglas av objektivitet. ”Du kan byta ut en musikchef närsomhelst, utan 
att det gör någon skillnad” (i/Christer Modig). Mänskliga känslor inför 
musiken, bland dem som arbetar med musikradio betraktas som godtyckli-
ga och farliga passioner, vilka man med hjälp av digitala redskap bör av-
styra och vars inflytande över produktionen bör begränsas till ett mini-
mum. Programchefen på NRJ, Rickard Keilor uttrycker det som att ”om 
personlig smak tillåts komma in i bilden – då blir det väldigt svårt att göra 
bra radio” (i/Rickard Keilor).  

Kontroll över arbetet genom digitala musikläggningssystem 
Musikläggningssystem som Selector används för att kontrollera arbetet så 
att det bättre ska motsvara idealen om ”objektiv” musikläggning. Men 
Selector kontrolleras också av den som sätter grundstrukturen i program-
met. Som gör de så kallade ”klockorna” och som programmerar de regler 
som mjukvaran arbetar efter. På MTG-radio ligger all kontroll över denna 
programmering i händerna på programdirektören. Denna maktaspekt av 
mjukvaran är inte synlig eller uppenbar i den dagliga produktionen. Man 
kan säga att mjukvaran döljer den maktutövning som pågår, och får den 
att se ut som en rent teknisk operation. Att Selector är en styrningstekno-
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logi är ett förhållande som sällan kommer upp till ytan i produktionen. Ett 
tillfälle när det skedde var i arbetet med att flytta det svenska formatet Rix 
FM till Baltikum under namnet Star FM. 

De baltiska radiostationerna har varit en del av MTG-radio sedan slutet 
av 1990-talet. Från början har Selector varit ett centralt instrument för att 
kontrollera de baltiska operationerna från Stockholm. Detta har man gjort 
eftersom man inte ansett att personalen i de baltiska länderna haft tillräck-
lig kompetens och kunskap för att själva organisera produktionen. Det är 
en bild som också bekräftas av programchefen för Estniska Power Hit 
Radio:  

You can’t learn anything about commercial music radio from any media 
school in Estonia today. All the basic, practical knowledge of how radio 
should be done have been coming over from the Stockholm department. 
And we have not been allowed to act on our own. It has always been that 
you have freedom, but not too much freedom (i/Urmas Kolsar 2010). 

Under många år programmerades Selector i Stockholm och det var också 
här den konkreta musikläggningen genomfördes. Några år in på 2000-talet 
övertogs dock detta arbete av den ”lokala” personalen. Det fanns missnöje 
från ledningen med hur verksamheten sköttes och år 2007 inleddes ett 
arbete med att ”styra upp” de baltiska stationerna. Som ett led i detta an-
ställdes Rickard Keilor som ”koordinator” för de baltiska länderna. Han 
berättar om det motstånd han mötte när han inledde arbetet med att ”se 
över deras Selector”: 

När jag kom dit gjorde vi en strategisk undersökning och så hade vi en mas-
sa musikfiler som vi bad dem skicka till oss. Och så kan man… om man går 
in i musikfilen så kan man ju skriva en massa text. Metatext. När jag gick in 
där och läste så stod det: ”Fucking Swedes go home”. Och det kändes gans-
ka tufft att komma dit och OK, vi är inte så välkomna. Alright. Det här 
kommer bli en tuff resa (i/Richard Keilor). 

För Keilor gällde det att övertyga producenterna i Baltikum om att de hade 
allt att vinna på att samarbeta. Istället för att lägga tyngdpunkten på att 
den baltiska personalen var tvungna att följa direktiv ”uppifrån” (vilket de 
i realiteten var) blev hans strategi att få producenterna att uppleva att det 
var de som hade initiativet och kontrollen i processen. Han berättar hur 
han försökte vinna deras förtroende genom att besöka stationerna ofta, 
utan att nödvändigtvis ha något särskilt ärende.  
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Mest egentligen [var jag där] för att socialisera. (…) Och så kollade jag av 
Selectorn när jag ändå var där och såg att det inte var ’hej-kom-och-hjälp-
mig’ (i/Richard Keilor).  

Det digitala musikläggningsverktyget var alltså ett centralt styrningsmedel. 
Producenterna i Baltikum talar om hur de upplevde sig ha svårt att få ge-
hör för sin kunskap och erfarenhet, de försökte påtala olika egenheter i den 
nationella musikkulturen och smakmönstren utan att det gav något resul-
tat. Det uppstod dock sällan öppna konflikter, snarare omvandlas konflik-
ter mellan olika intressen i produktionen till tekniska frågor om hur Selec-
tor skulle programmeras. Det är det som möjliggör Keilors ”avslappnade” 
kontroller och att kan sätta fokus på att ”socialisera” istället för att disci-
plinera under sina besök i Baltikum. Processen var dock inte okomplicerad. 
Av en av medarbetarna i Tallinn kallas den för ”en svensk version av kul-
turimperialism” (i/Allan Vinogradov). Denna latenta konflikt tycks dock 
inte, i någon större utsträckning ha spelats ut i interaktionen mellan perso-
ner i produktionen. Både från de svenska och baltiska sidorna betonas i 
intervjuerna samsynen, samarbetet och det ömsesidiga i processen. Mot-
ståndet och frustrationen tog sig istället uttryck genom modifieringar av 
Selector (därav behovet att ständigt kolla igenom den, som Keilor vittnar 
om ovan) och genom att framföra budskap via Selectors databaser (”fuck-
ing Swedes go home”). 

Automatisering av arbetet genom digitala musikläggningssystem 
I likhet med predigitala musikläggningssystem handlar Selector, som vi sett 
ovan, huvudsakligen om att centralisera kontrollen och effektivisera arbe-
tet. Men till skillnad från de predigitala musikläggningssystemen kan de 
också automatisera en rad sysslor som tidigare utfördes av producenter. På 
grund av den potential de har till att genomföra centralisering och effekti-
visering hotar de att göra musikläggaren helt överflödig genom att överta 
alltfler av dennes arbetsuppgifter, att devalvera värdet på dennes yrkeskun-
skap och att samla kontrollen över musikläggningen alltmer i händerna på 
ledningen. I en handbok för radioproduktion skriven i början av 1990-talet 
av den amerikanska radiokonsulten Donna L. Halper (1991) instrueras 
aspirerande musik- och programchefer att de måste lära sig att arbeta med 
digitala musikläggningssystem. Visserligen, skriver författaren, har de ännu 
inte (dvs. i det tidiga 1990-talet) slagit igenom på bred front. Men de 
kommer att göra det i framtiden, eftersom de är kraftfulla verktyg för att 
effektivisera arbetet, möjliggöra bättre ordning och reda i spellistorna och 
komma till rätta med egensinniga och trilskande DJs som frångår musik-
läggarnas spellistor. Som Halper poängterar kan tanken på att överlämna 
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en så stor del av arbetet åt en dator vara svår att acceptera för en musik-
chef eller enskild producent, men ”även om du föredrar att mixa musiken 
själv, så är verkligheten den att ledningen oftast uppskattar den fasthet och 
konsekvens [consistency] som en dator kan skapa” (s. 92). Halpers be-
skrivning liknar det sätt varpå mjukvarorna i RCS utbud beskrivs i försälj-
ningsmateriel och i programvarornas användarhandböcker. Där tydliggörs 
att de ska överta mänskliga uppgifter och hantverk och minska det mänsk-
liga inflytandet och självbestämmandet i produktionen. Just därför beskrivs 
Selector också ofta i biologiska och organiska termer. Mjukvaran har en 
”hjärna” och ett ”hjärta”, den kan ”tänka” och ”beräkna”, den kan ”ana-
lysera” och ”känna” och programmet skapar och verkar genom en ”levan-
de logg” (living log) (Kenny, inget datum). Selector simulerar ”det manuel-
la tänkandet” (i/Patrick Mannerström) och skapar känslan av mänsklig 
närvaro, variation och spontanitet i musiken (i/Christer Modig). Trots sina 
mänskliga drag är mjukvaran inte mänsklig - den är bättre än så. Den be-
skrivs som en ”best” som kommer att ”följa dina inställningar slaviskt” 
och som således lovar radiostationernas kanalledning en ”mer disciplinerad 
arbetskraft”.  

Människor är mänskliga. [...] SELECTOR arbetar [...] utan mänskliga pro-
blem eller begränsningar. [...] SELECTOR kommer aldrig att schemalägga 
en Sång som bryter mot någon av dina Obrytbara regler, och kommer alltid 
att schemalägga musik enligt dina instruktioner (Selector Manual s. 32)  

Selector är inte bara lydigare än de flesta mänskliga varelser: den är också 
snabbare och mer effektiv. ”Du ska liksom bli vän med den först, men sen 
kan du schemalägga en dag, med lite manuellt trim och sådär på en timme 
ungefär” (i/Patrick Mannerström). Dessutom har Selector egenskapen att 
den minskar betydelsen av musikläggarnas kunskap och erfarenhet. På sin 
hemsida beskriver RCS hur deras mjukvara har hjälpt till att ”lära ut ra-
dioproduktion till människor i alla delar av världen” (rcsworks.com). I 
själva verket vore det riktigare att beskriva programmets effekter på ett 
rakt motsatt sätt: dess huvudsakliga vinst är att det gör det enklare att göra 
radio utan att kunna något om att göra radio. Patrick Mannerström, som 
arbetar med att marknadsföra och sälja RCS produkter i Skandinavien 
beskriver fördelen med mjukvarorna: 

När den är uppsatt så att den fungerar så ska du i princip bara behöva stop-
pa in nya låtar och ta bort gamla. Och så fungerar den helt av sig själv. [...] 
Vilket gör det lättare för en icke-initierad musikchef att få ut ett bra resultat 
(i/Patrick Mannerström). 
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Studioarbete och voicetrack 

Förutom att välja musik och presentera den för publiken innehåller en 
musikradiostation också talade inslag och innehåll mellan låtarna. Det kan 
vara reportage, sketcher, telefonsamtal med lyssnare eller programledar-
prat. Programledarna på MTG-radio refererar till detta material kort och 
gott som ”innehåll”. Det är programledarnas uppgift att producera sådant 
innehåll – huvuddelen av de anställda på programredaktionen är program-
ledare. Deras arbetsrutiner är – liksom mycket medieproduktion generellt – 
likartade från dag till dag. Sändningstiderna styr dock programledarnas 
arbetstider, vilket gör att alla inte arbetar eller befinner sig på redaktionen 
samtidigt. Programpassen på MTG-radios stationer spänner över flera 
timmar. Deras exakta längd varierar lite från station till station, men nor-
men är fyra timmar. Det innebär att en programledare inom ramen för en 
heltidstjänst har fyra timmar kvar, utanför studion, till förberedelser, efter-
arbete och till den ständigt ökande andelen av innehållsproduktion för 
andra medieplattformar, som bloggar, internetsidor, video, podcasts och 
Facebookgrupper.  

De flesta programledare beskriver hur de framförallt gör research vid 
datorn på redaktionen. Genom att läsa dagspress, lokaltidningar och surfa 
på diverse internetsidor hittar de material och inspiration till ämnen att 
prata om och saker att ta upp. Men arbetet är fritt, och det finns sällan 
krav på att de ska vara på plats på redaktionen annat än under sin sänd-
ningstid: 

En vanlig arbetsdag så kommer jag oftast in strax efter lunch. Nu sänder jag 
ju kvällar så det beror lite på. Min uppgift i radio är ju inte bara att leverera 
vad Rix FM står för med Bäst musik just nu, utan också underhållning och 
underhållning på det sättet som jag kan göra det. Så min inspiration hittar 
jag ju från allt annat utanför den här byggnaden. Så beroende på om jag har 
en dag när jag känner att jag behöver lite inspiration så kanske jag tar en 
promenad ute på staden eller bara åker in lite senare eller bara sitter hemma 
i lugn och ro och hittar idéer eller sådär. Många gånger dyker jag upp på 
jobbet mellan tolv och två. Och när jag kommer hit så sätter jag mig direkt 
alltid ner och jinglar hela passet. Lägger alla ljud och jinglar som jag ska ha 
i programmet så att det är på plats. Sen ser jag till att alla de här idéerna och 
tankarna som jag har kommer ner på papper (i/Christian Hedlund) 

En gång i veckan genomförs programmöten på MTG-radios stationer. Här 
informerar ledningen om lyssnarsiffror, resultaten från marknadsunder-
sökningar, samarbeten och tävlingar som är på gång och vilka ämnen pro-
gramledarna ska prata om under den kommande veckan. Det redogörs för 
vilka gäster som är på gång till de olika programmen och vilka nya låtar 
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som ska börja spelas på kanalen. Gemensamma frågor av redaktionell art 
dryftas, till exempel om och hur man kan använda Youtube i sändningarna 
eller om man ska använda ordet ”strax”. Programledarna delar med sig av 
kommentarer på sändningarna från lyssnare och kommenterar varandras 
insatser under veckan. En stor del av tiden ägnas åt skvaller, interna skämt 
och annat gemensamhetsbyggande småprat. 

De flesta programledare träffar sin programchef för ett individuellt möte 
en gång i veckan. Det kallas för air-check och här får programledarna feed-
back på sina sändningar. Det är oftast upplagt så att programchefen och 
programledaren tillsammans lyssnar igenom saker som fungerat bra och 
som fungerat mindre bra och diskuterar varför det blev som det blev. Men 
ibland kan det också vara en mer generell form av ”coachning”, där andra 
dimensioner av programledarens liv än just radiosändningarna står i fokus: 

Jag har en timme varje vecka till förfogande. Det har de andra programle-
darna också. Där får vi bestämma själva vad vi vill prata om. Om vi vill 
köra air-check, om vi vill bygga på min programledarpersonlighet, om jag 
vill prata om min livssituation, helheten. En timme är ju enormt mycket tid. 
Framförallt för en chef att ta sig den tiden och lyssna på medarbetaren. Ef-
tersom jag själv får välja så ser ju hon vad jag vill och är intresserad av. Jag 
kan komma en måndag klockan tio när vi har möte och inte ha tänkt alls på 
vad jag vill prata om. Och då kan vi prata allmänt om vad som har hänt i 
helgen bara. Som ett vanligt samtal, men det är ändå en trygghet och grund i 
det att hon tar sig tid att lyssna. Som programledare i kommersiell radio är 
det frihet under ansvar hela tiden, men här är det ett steg längre. Coachning 
på det personliga planet. Och det är det som är grunden. Och det bygger 
också min programledarpersonlighet. 

Men vi kör också vanliga air-check. Då lyssnar vi igenom två timmars sänd-
ning. Vi stoppar inte mellan pratorna. Utan hon sitter och skriver och jag 
sitter och skriver ner tankar kring vad vi hör. Sen efteråt får jag själv säga 
vad jag tyckte och hur jag skulle kunna förbättra eller ha gjort annorlunda. 
Man kan säga att hon låter mig coacha mig själv. Det är nyttigt. Men sam-
tidigt kan hon komma med andra infallsvinklar och försöka coacha mig att 
tänka på ett annat sätt. Det är det som är hela grunden med coachning tyck-
er jag. Att man inte säger till någon vad de ska göra utan får dem att själva 
inse vad de behöver förändra för att ta ett steg till. För oftast vet man ju det 
själv. Även om man inte har kommit till den insikten just då (i/Niclas Jon-
zon).  

Programledarteamen inom respektive radiostation är ganska svagt integ-
rerade, som jag redan nämnt är det sällan alla är där samtidigt (förutom på 
de programmöten som genomförs en gång i veckan). Men många av de 
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enskilda programmen på kanalerna genomförs av mindre grupper av pro-
gramledare (2-3st) som arbetar desto närare varandra, i starkt integrerade 
team. Benjamin Nilsson som tillsammans med Titti Schultz sänder ett ef-
termiddagsprogram på Rix FM beskriver hur förberedelserna för pro-
grammet består i att ”vi sitter mittemot varandra på redaktionen och pra-
tar i två timmar”: 

[En arbetsdag] börjar med att Titti letar igenom lokala tidningar efter något 
till [programpunkten] På Tråden. Sen letar hon upp fler ämnen att prata 
om. Jag försöker hitta mer humoristiska vinklingar medan hon letar på sitt 
håll. Sen när vi väl sätter oss så frågar vi, vad har du, vad har jag? Och då 
får vi en bra balans mellan våra olika grejer. Sen försöker vi hitta våra egna 
vinklingar i det hela. Först sitter vi ju mittemot varandra på redaktionen och 
pratar i två timmar, när det dyker upp något. ”Vad tycker du om det här?” 
eller ”Fundera på det här till sändningen”. Så är hon redo med någonting. 
Ibland vill man ju inte planera allting utan att det ska komma spontant ock-
så (i/Benjamin Nilsson) 

Sådant lagarbete och planering sker således oftast helt utan kontroll eller 
styrning från någon redaktionsledning eller programchef. Men i dessa 
mindre team kan programcheferna ibland vara med på teammöten, som en 
integrerad del av den kreativa gemenskap där alla spånar idéer och pratar 
om programinnehåll, inte minst för att föra tillbaka diskussionen till frågor 
om målgrupper och publiker: 

Vi bestämmer allt tillsammans. Alla får lägga sin röst tycker jag. Vi spånar 
gäster och kollar och när vi har bjudit in dem så hittar vi på ett roligt upp-
lägg liksom. Och det gäller ju även alla andra saker i programmet, alltså 
veckans uppdrag och allt. Vi drar igenom det ett varv för att se om alla trivs 
med det. Hajar jag till av det här? Var det någonting som ploppar ut ur ra-
dion eller är det bara något skval som bara rinner förbi liksom. Sen så för-
söker vi bara kläcka så mycket bra idéer som möjligt. Som vi går igång på 
för det är väl då det blir bra. Sen tänker vi ju också målgrupp. Det resone-
manget ska ju vara självklart, för det är ju fundamentet som allt står på att 
vi har den riktningen (i/Ola Lustig). 

Det här ligger i linje med hur Bill Ryan (1992) har beskrivit styrning och 
ledning i medieföretag: som präglad av deliberativa och relativt svagt for-
maliserade processer, där så kallade ”kreativa chefer” (creative managers) 
deltar i programplaneringen i kraft av sin erfarenhet som innehållsprodu-
cent. Det är en bild som också bekräftas av programcheferna själva: 
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Vi har ju inte tio regler för hur en radiosändning ska låta uppsatta i studion 
utan det är mycket frihet under ansvar och det är mycket använd din per-
sonlighet (i/Mattias Arwidsson 2011).  

Jag har tyckt att jag i min ledarroll hade rätt så mycket mjuka värden [Nic-
las Jonzon var tidigare programchef på Svenska Favoriter]. Och att jag för-
sökte bygga team i gruppen och i stationen. En samhörighet. En känsla. En 
stolthet för Svenska Favoriter som det var då. Det var vi tillsammans sådär. 
Alla var engagerade i gruppen, ingen prestige någonstans. Mellan passen, 
mellan programledare, mellan positioner. Ingenting. Och vi hjälpte varandra 
i alla situationer (i/Niclas Jonzon). 

Kontroll och styrning genom digitala studioteknologier 
Denna ganska lösliga ledarskapsstil, i kombination med ett individualiserat 
arbete och svagt redaktionellt stöd, reser onekligen frågan om hur pro-
gramledarnas studioarbete egentligen styrs. Hur utövar programledningen 
kontroll över programledarna i studion? I en intervju med en av Rix FMs 
programledare påpekade han att det i studioarbetet, i det sätt varpå han 
pratar i radio, finns en mängd regler och begränsningar som satts av led-
ningen. Men efter att han konstaterat det, pausade han ett ögonblick och 
tänkte efter, och vände sedan frågan mot mig: ”Finns det begränsningar? 
Ja, det är klart att det gör det. Men jag har aldrig tänkt på att de finns” 
(i/Ola Lustig). I många av intervjuerna med producenterna på MTG-radio 
finns liknande reflektioner. De har svårt att ringa in hur styrning och led-
ning av deras framträdanden i radio egentligen går till, trots att de alla 
tycks ha en känsla av att en sådan styrning pågår. När jag frågar dem var-
för de gör som de gör eller hur de vet vad de ska göra är svaren svävande: 
”det känns rätt”. I tidigare forskning har det också pekats på hur livesänd-
ningar, i TV eller radio, utgör hinder för eller ett hot mot kontroll och 
ledning i medieföretag (McKinlay & Smith 2009). Även om de flesta live-
sammanhang är planerade och på förhand strukturerade går det aldrig att 
med säkerhet veta hur sändningen kommer att bli. Programledare kan välja 
att avvika från de förutbestämda planerna och i sändningssituationen är 
det svårt för chefer och ledning att ingripa. Studiosituationen liknas också 
av flera informanter vid en scen där de tillåts improvisera:  

När man står i studion och det är live så kommer man in i ett väldigt speci-
ellt focus mode. När man verkligen är på tå och hjärnan verkligen jobbar 
och då kan det vara lättare ibland att komma på grejer (i/Christian Hed-
lund).  

Men precis som i andra livesammanhang präglas också kommersiell radio 
av fastlagda strukturer i avseende på tid och innehåll, vilka programledar-
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na förutsätts följa. Kontrollen och de begränsningar ledningen skapar åter-
finns således i körscheman (som bara finns i digital form på MTG-radio) 
och i så kallade cue-cards, med förslag på vad programledare bör säga och 
hur de ska presentera olika former av innehåll.  

Om jag ser till mitt eget pass så får jag ju alltid en logg som man arbetar 
kring. Det är utifrån den som man gör research och planerar arbetet. Så där 
kan man ju säga att det är loggen som bestämmer hur man ska lägga upp 
arbetet (i/Sanna Stenwall). 

Den digitalisering av utsändningssystemen som skedde under 1990- och det 
tidiga 2000-talet har effektiviserat ledningens möjligheter att styra live-
situationen genom den så kallade loggen. RCS mjukvara för utsändning 
(vilken är den som används på MTG-radio) heter MasterControl. Namnet 
på mjukvaran vittnar om vad dess uppgift är. Mjukvaran ska agera som en 
”mäster” och kontrollera utsändningen så att den följer den plan som lagts 
fast i mjukvaran Selector. Christer Modig beskriver det som en av förde-
larna med att ha gått över till digital produktion: ”De är helt synkade de 
programmen [för musikläggning och utsändning], så fort en låt inte spelas 
nu så syns det i Selector” (i/Christer Modig). Det innebär att allt vad DJn 
gör med musikloggen i studion, alla eventuella försök till ändringar av 
låtlistan eller strykningar av låtar blir omedelbart synliga på musikchefens 
dataskärm. Den digitala logg som ersatt spellistorna, och som programle-
darna arbetar med i studion synliggörs också, av vissa stationer, på en 
storbildsskärm på redaktionen - vilket ytterligare utökar kontrollen över 
DJns arbete. En av programledarna vittnar om hur det fungerar: 

[Tidigare] har jag nog bara lagt till tid, strukit en låt eller lagt till en låt på 
eget bevåg. Och oftast så funkar det. Men kanske inte i längden. Risken 
finns ju att man blir påkommen. Det syns ju att man tar bort låtar, till ex-
empel. Låtar ”försvinner” ur systemet. Och det passerar ju inte chefen. Då 
blir det en frågeställning: varför tar du bort en eller två låtar i din spellista 
varje sändning? (i/Maria Lindberg) 

MasterControl utökar dock inte bara ledningens kontroll över att pro-
grampersonalen följer de planer som dragits upp av program- och musik-
chefer. Mjukvaran kan också fungera som ett verktyg för att styra pro-
gramledarens framträdanden och prat i studion. I MasterControl kan detta 
göras på två olika sätt. För det första har uppmaningar till vad programle-
darna ska prata om vid vissa specifika tidpunkter integrerats i den så kal-
lade levande loggen.  



 FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus I 107
 

Det är ganska styrt. Det står ju där man går in, i loggen. Till exempel ”Pro-
ma Tio Över Sju-frågan”. I datafilen. Där står det vad jag ska göra. Ibland 
står det också information om vilket situation lyssnaren är i. Om de dricker 
eftermiddagskaffe eller är på väg till dagis för att hämta barnen. Och då vet 
jag det och kan anpassa det jag säger till den situation som lyssnaren är i. 
Vilka låtar kan få lyssnaren att varva ner när de åker hem från jobbet? Vad 
ska jag säga för att hålla dem på gott humör medan de lagar maten, som de 
ska äta klockan sex. Vi vet att flesta av våra lyssnare äter middag klockan 
sex. Mellan fyra och halv sex åker de hem (i/Niclas Jonzon). 

Till grund för sådana uppmaningar till programledarna ligger marknads-
undersökningar och publikstatistik kring målgruppens förväntade beteen-
de.  

För det andra är det digitala utsändningssystemet också ett verktyg för 
så kallad ”temporal cueing” (Ytreberg 2006). En dimension av programva-
ran som lyfts fram i senare versioner av dess användarmanual, som i denna 
ganska invecklade passage:14  

Gap Time instructs the system to print the number of minutes and seconds 
that a Breaknote missed it's Clock Exact Time, or the end of the hour. If 
you specify the full "Length" of "6", and the Breaknote scheduled at 
10:33:30AM, when its Clock Exact Time is 10:35:00AM, the system will 
print "-01:30" on the Log or Work Sheet. This shows that the Breaknote 
scheduled "1" minute and "30" seconds early. Similarly, if the Breaknote 
scheduled at 10:36:40AM when its Clock Exact Time is 10:35:00AM, the 
system will print "+01:40" on the Log or Work Sheet. This indicates that 
the Breaknote scheduled "1" minute and "40" seconds late. This Item is of-
ten used in Log Formats to alert the Air Talent to "stretch" or "condense" 
their presentations to adjust for the "short" or "long" schedule Items (Selec-
tor Manual s. 748) 

Innebörden i det ovanstående är att MasterControl beräknar och visualise-
rar den tid som DJn har till sitt förfogande för framträdanden i radio och 
kommunicerar det till programledaren (den s.k. Air Talent). Genom att 
infoga så kallade ”hårda tidsmarkeringar” i den digitala loggen innebär det 
också att mjukvaran själv kan bryta och automatiskt gå vidare i sändning-
en. 

                                                      
14 En intressant dimension av Selectors manual är att den är ett produktionsdoku-
ment som inte är offentligt för mer än en väldigt begränsad grupp av producenterna 
på MTG-radio: de som ansvarar för att programmera Selector. Jag fick t.ex. inte, 
trots min position som en ”införstådd främling” i produktionen och ett i övrigt 
generöst förhållningssätt från producenterna, låna eller titta i manualen på MTG-
radio. Den kopia som jag kom över kommer direkt från RCS. 
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Automatisering och ökad arbetsbelastning 
MasterControl innebär inte bara möjligheter till utökad kontroll av pro-
gramledarnas framträdanden i studion. Det medger också en högre grad av 
automatisering av studioarbetet. I den predigitala studion var programle-
darens arbete mer hantverksbetonat. Mycket av radio DJns tidigare arbete 
bestod i att administrera flödet av musik. Att sätta samman musikflöden 
och skapa nya helheter från en rad olika skivor (eller ljudfiler) kräver vo-
lymkontroll. ”Nivåer är A och O” som en av producenterna uttrycker det 
(i/Niclas Jonzon). Visserligen har radioproducenter länge använt kompres-
sorer och limiters för att underlätta sammansättningen av musikflöden, 
men de måste ”mötas” manuellt och hjälpas på traven. ”Mixerbordet är 
ditt instrument - lär dig att spela det” som en DJ-manual från omkring 
millennieskiftet uttrycker det. (MTG-radio, DJ Manual). I den predigitala 
studion gick mycket tid således åt att övervaka och kalibrera musikflödet. 
De olika ljudkällor som sammanfogades i mixen fanns på olika medier: 
cart-band, skivor, MiniDiscs och DAT-kassetter. Dessa skulle inte bara 
”skjutas”, det vill säga sändas, utan också spolas tillbaka, sorteras och - 
med jämna mellanrum - renoveras. Radiosändningen var således ett stu-
dioarbete som krävde full uppmärksamhet på sändningens tid och närvaro 
i sändningens rum. Mjukvaran MasterControl bygger på att musiken och 
det övriga innehållet i sändningarna digitaliserats. Istället för så kallade 
manuella cartmaskiner, skivspelare och sedermera CD-spelare, spelas lju-
den in och lagras på hårddiskar och centrala serversystem. MasterControl 
kan således ansvara för uppspelningen av de enskilda elementen, utifrån 
den spellista som skapats i Selector utan inblandning av någon mänsklig 
aktör. Genom införandet av digitala mixerbord minimerades vidare DJns 
inflytande över nivåreglering och annan ljudbearbetning i studion. Det här 
innebar att såväl tid som energi ”sparades” i produktionen när administra-
tionen av flödet alltmer kunde överlåtas till automatiserade sändningssy-
stem, som ”assisteras” av DJs i studion.  

Skillnaden [med digitala studios] är att det ger dig många flera möjligheter. 
[…] Fördelen är ju att du kan styra allt på ett annat sätt. Så att programle-
darna inte behöver gå in och pilla hela tiden (i/Martyna Jedraszko). 

I MasterControl – och i andra liknande mjukvaror – är det dessutom möj-
ligt att på ett mycket enkelt sätt spela in även det talade materialet och 
genom att sändningsloggen håller reda på saker som tid, är det möjligt att 
skapa illusionen av direktsändning även i dessa bandade sändningar, utan 
större ansträngning. Det här är den så kallade voicetrack-applikationen, 
som även uppmärksammats i tidigare forskning om radioproduktion. Det 
har uppmärksammats att denna tekniska applikation minskar andelen live-
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sändningar och gör det möjligt för samma programledare att producera en 
mängd sändningar, för olika marknader och radiostationer. Något som ger 
upphov till vad Douglas Fairchild (1999) kallat för ”de-territorialiserad” 
radio. Men voicetrack har inte bara sådana konsekvenser för radiomediets 
utbud. Även för de som arbetar i produktionen har denna applikation 
kännbara konsekvenser. Voicetrack innebär att en DJs kan spela in röst-
spår i den sändning som administreras och sänds ut av mjukvaran. Det gör 
att en sändning som annars skulle pågått i till exempel fyra timmar, kan 
förinspelas och att denna inspelning bara tar trettio minuter eller en timme 
att genomföra. Således kan man producera upp till åtta radiosändningar på 
samma tid som tidigare behövdes för att genomföra en enda sändning. 

Genom voicetrack-applikationen frigörs DJn från sändningens tid, efter-
som sändningen kan spelas in i förväg. DJn frigörs även från sändningens 
rum eftersom programledaren inte behöver vara på plats i studion. Det 
leder i sin tur till att den ”överblivna” tiden kan användas till att banda 
andra sändningar, till exempel kan programledarna på MTG-radio arbeta 
på flera stationer samtidigt, eller banda helgsändningar.  

Voicetrack som applikation kom i mitten av 1990-talet. De genuina pro-
gramledarna tycker inte om det. De vill att radio ska sändas live. Men de 
som sitter lite högre upp i hierarkin med budgetansvar tycker att det är per-
fekt. [...] Och det har ju använts mycket på det sättet. Särskilt i Sverige där 
det varit en sådan ekonomisk uppförsbacke. Mycket centralisering och ra-
tionalisering. […] I de lägena används ju våra produkter för att spara pengar 
åt företagen (i/Patrick Mannerström). 

Att det här också leder till konflikter i produktionen bekräftas av program-
ledarna som jag intervjuat för den här avhandlingen. Problem med att ald-
rig vara ledig från sändningsansvar och stressen inför det faktum att ar-
betstimmarna hopar sig inför helger och storhelger (då alla ska banda 
sändningar) är ett vanligt samtalsämne bland MTG-radios DJs. Framförallt 
har det inneburit att programledare och DJs förväntas göra en mängd 
andra saker än att ”bara” stå i studion. Inte minst är dessa extrauppgifter 
kopplade till förändringar i MTG-radios utbud och innehåll och den ”mul-
tiplattformsproduktion” som producenterna på MTG-radio ägnar sig åt (se 
nedan). Richard Jonsson, som är producent på MTG-radio gör reflektio-
nen att:  

Tidigare så var studioarbetet rätt så tufft. Intensivt. Man var tvungen att ha 
100 % fokus på musiken, jinglarna, reklamen. Allt skulle skjutas manuellt. 
Men nuförtiden… nu är ju allt automatiskt. Man behöver bara stå där 
(i/Richard Jonsson). 
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Men, som Richard Jonsson fortsätter resonemanget ovan: 

Å andra sidan så arbetar man mera nuförtiden. Det är mer interaktivitet 
med lyssnarna, du ska blogga, Facebooka, twittra och du ska klippa ihop 
material och lägga upp det på nätet. Tidigare hade man ju jobbat klart när 
man lämnade studion. Nu håller det på, dygnet runt. Man är on-air hela ti-
den (i/Richard Jonsson). 

Dessutom ansvarar programledarna på MTG-radio oftast för en rad olika 
uppgifter på stationen: många är både programledare och musikläggare, 
eller ansvarar, förutom för sina sändningar också för trafiknyheter och 
väderprognoser på grannkanalerna. Att MTG blivit ett mediehus (se kap. 
9) har också inneburit att det öppnats möjligheter att ”fylla upp” arbetsti-
den även utanför radiodelen av bolaget, till exempel genom att göra röst-
pålägg i TV-produktioner eller att arbeta som sändningstekniker på Viasats 
sportkanaler.  

Konflikter kring digitala produktionsteknologier 

Digitala produktionsteknologier har, på MTG-radio, använts för att öka 
ledningens kontroll över musikläggning och studioarbete. De har också 
använts för att centralisera kontrollen och makten över produktionen, det 
är de facto en person – programdirektören – som har den formella kontrol-
len över Selectors programmering. Med hjälp av sådana tekniker har arbe-
tet kunna automatiseras och effektiviseras på ett sätt som gör att färre 
personer kan producera mer innehåll. Dessa teknologier har introducerats 
– och använts som ett medel – i förhandling eller konflikt kring makten 
över produktionen. De effekter de fått för producenterna på MTG-radio 
kan sammanfattas med begreppet de-kvalificering (Braverman 1974/1999). 
Resultaten så långt bekräftar således en bild som också förekommit i tidi-
gare forskning om att dessa nya medieteknologier ”i princip har eliminerat 
DJs autonomi” (Ala-Fossi 2005: 125, jfr Taylor 2003).  

Men det finns också en kritik internt, från programledare och musikläg-
gare, gentemot de digitala produktionsteknologiernas effekter. Ofta formu-
leras det – om än vagt och flytande – som en kritik mot överdriven auto-
matisering och att de ”objektiva” metoderna i musikläggningen drivits för 
långt på bekostnad av individens förmåga och musikaliska intuition. 
MTG-radios teknikchef, Martyna Jedrazsko, pekar till exempel på hur 
implementeringen av digital studioteknik inte kunnat genomföras fullt ut:  

Vi använder inte alla de features vi skulle kunna göra. Det har en rad olika 
orsaker. Framförallt DJs. Vissa vill bara inte lära sig den nya tekniken (i/ 
Martyna Jedrazsko). 
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I programledares och musikläggares dagliga praktiker i produktionen kan 
man också se ett motstånd mot vad de uppfattar som alltför långt gången 
automatisering eller övervakning.  

I intervjuerna håller musikläggare, liksom DJs, ofta och gärna fram 
mjukvarans primitivitet: att den är för dålig och outvecklad. Intressant nog 
är det endast Christer Modig som helhjärtat hyllar Selector för att mjukva-
ran, till skillnad från andra system, ger ”nästan total kontroll”. ”I Selec-
torn kan du välja själv på vilket sätt du vill styra. [Man kan styra] själv 
utifrån vad man vill uppnå, på ett annat sätt än tidigare programmen som 
jag har sett i alla fall” (i/Christer Modig). De musikläggare och musikpro-
ducenter som, till skillnad från programdirektören, inte upplever sig ha 
total kontroll över och genom Selector visar istället prov på en misstänk-
samhet inför den rationella musikläggning som mjukvaror som Selector 
representerar. Stefan Halvardsson, som är musikläggare på Lugna Favori-
ter pratar till exempel om hur han ”måste se till att datorn har gjort ett bra 
jobb” och därför går igenom alla loggar manuellt: 

Först låter jag datorn göra jobbet. Sen gör jag en grovsortering av de mest 
spelade låtarna som jag går igenom och ser till att de inte krockar. Sen så tar 
jag ut alla äldre låtar och går igenom hela spellistan och kollar om det är 
någon som datorn inte hittar på grund av alla reglerna. Sen så måste jag se 
till att datorn har gjort ett bra jobb, vilket den oftast inte gör. Så jag måste 
ju gå igenom hela loggen, kvartsvis då och se hur det är (i/Stefan Halvards-
son). 

Erik Wedberg, som lägger musik på Rix FM framhåller att för att lägga en 
bra logg: “krävs det känsla, vilket Selector inte har” (i/Erik Wedberg, 
2008). Även Patrick Mannerström, som utvecklar, marknadsför och säljer 
programvaran vittnar om sådana tendenser (han talar här inte enbart om 
MTG-radio utan om branschen i mer generella termer). Han beskriver att 
det finns en ovilja att fullt ut använda programmets alla finesser bland dem 
som arbetar i produktionen: 

Vi ser ju fortfarande många som sitter och kör i princip allt manuellt. Tim-
me för timme. Och använder Selectorn i princip som en skrivmaskin, en 
avancerad skrivmaskin. Varför man gör så det är väl kanske för att man är 
osäker på att den gör vad man vill att den ska göra. Man är kanske rädd om 
sitt jobb… Jag vet inte. [Ofta när musikchefer och DJs talar] om att musik-
läggning förutsätter magkänsla och hantverkskunnande… det är ju mycket 
för att berättiga sin egen existens bara (i/Patrick Mannerström). 

Selector hotar således musikläggarens existens och undergräver dennes 
position, eftersom den kunskap som musikläggaren besitter minskar i vär-



112 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

de. Samtidigt ökar ledningspersoners och programdirektörens kontroll och 
makt över den konkreta och dagliga produktionspraktiken, eftersom det är 
de som ”programmerar” Selector.  

Även bland programledarna finns en latent och sällan uttalad kritik mot 
de konsekvenser som mjukvaror för innehållsproduktion och digital stu-
dioteknik medfört. Gemensamt för alla de digitala produktionsteknologier 
som införts på MTG-radio är ju att de minskar de enskilda producenternas 
möjlighet att påverka sändningarnas innehåll samtidigt som det ökar led-
ningens kontroll. Utifrån kan det synas vara en entydigt negativ utveckling. 
Men många informanter betonar snarast att dessa verktyg kan bidra till att 
skapa en bättre upplevelse för lyssnarna. Digitala musikläggningsverktyg 
skapar ”ett bättre flöde och ett mer dynamiskt sound” menar en av produ-
centerna på MTG-radio (i/Stefan Halvardsson). När den mänskliga faktorn 
alltmer utesluts ur studioarbetet blir misstagen, som i värsta fall kan leda 
till tystnader och sändningsuppehåll, färre. Det faktum att MasterControl 
regisserar sändningarna genom förslag på innehåll och temporala cues gör 
också, menar informanterna att intresset för programledarnas prat och 
underhållningsvärdet i sändningarna kan öka. Det faktum att sändningar-
na blivit så styrda, menar en av programledarna, kan t.o.m. stimulera till 
att: 

Varje dag försöka hitta ett nytt sätt att tänka. Nya vägar att gå. Nya vägar 
att presentera det. Häromdagen använde jag till exempel en lyssnare för att 
göra det på ett nytt sätt. Det är det där. Att hitta sådana grejer. Så att det är 
så styrt stimulerar lekfullheten och kreativiteten (i/Niclas Jonzon). 

Men samtidigt som det finns en tilltro till de digitala produktionsteknolo-
gierna och mjukvarorna bland programledarna på MTG-radio pekar flera 
på att det inte direkt är någon ”jättestor, kreativ utmaning att stå och voi-
ca” (i/Jeanette Predin). Det har också, som Maria Lindberg pekar på, för-
ändrat hur producenterna uppfattar sin egen yrkesroll och funktion:  

Jag ser mig absolut inte som DJ. […] Jag kan inte hantverket med musik. 
Jag blir ju bara tilldelad musiken som vi ska spela och jag vet när jag ska 
dra igång den (i/Maria Lindberg). 

Det finns också en groende kritik från programledarna över den riktning 
som MTG-radios utbud och innehåll tagit: att det blivit för automatiserat, 
styrt, opersonligt och tråkigt. 

[apropå Voicetrack] Det låter inte live. Det blir ingen känsla. Du hör att 
programledaren bara står där och vill få det gjort… Det blir ingen direkt-
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kontakt med lyssnarna. Ingen närvaro, det händer inte i ögonblicket 
(i/Richard Jonsson) 

[apropå digitala produktionssystem] Nu lyssnar ju folk [kollegorna på 
MTG-radio] inte ens på jinglarna eller musiken längre. De låter datorerna 
göra alltihop. Det blir ingen individuell prägel på sändningarna. Det blir 
tristare radio. Det tar bort hela hantverket, tycker jag i alla fall (i/Erik Wed-
berg 2011). 

Den ökade användningen av ”voicetrack” och det faktum att digitala log-
gar och automatiska utsändningssystem tagit över alltmer av produktio-
nen, menar flera av informanterna, är inte bara tråkigt. Det har gjort utbu-
det ”för” bra, och därmed ointressant och opersonligt. Denna utveckling 
riskerar således, åtminstone på lång sikt, kommersiell radios möjligheter 
att tilltala publiken, menar programledarna. I nästa kapitel ska vi se hur en 
sådan kritik mot automatisering, styrning och övervakning tog en ny 
vändning i och med införandet av nya medieplattformar och vändningen 
mot multiplattformsproduktion på MTG-radio. Och hur produktionsprak-
tiker och maktrelationer i produktionen på nytt kom att omförhandlas i 
relation till andra digitala teknologier. 

Avslutning 

De digitala studioteknikerna och mjukvaran för innehållsproduktion ut-
vecklas utifrån en existerande produktionslogik (formatproduktion) och 
för att fördjupa de tendenser till centralisering och automatisering som 
denna produktionslogik innebär. Som helhet har mjukvarorna för produk-
tion och de digitala produktionsteknologierna införts för att göra ekono-
miska och organisatoriska vinster. Genom att introducera dem har man 
kunnat reducera personalen till ett minimum (en stor nedskärning av per-
sonal skedde i mitten av 00-talet på MTG-radio). Dessutom blir man 
mindre beroende av utbildad och erfaren personal vilket gör att man på 
MTG-radio i hög grad förlitat sig på praktikanter och annan billig arbets-
kraft. Digitaliseringen av produktionen kan uppfattas som en ”trojansk 
häst”: mjukvaror och digitala produktionsteknologier introduceras med 
löftet att effektivisera och skapa förutsättningar för bättre, och en mer 
levande radio, men används till att skapa ökad centralisering och minskade 
möjligheter för programledare och musikläggare att fatta egna beslut i 
produktionen. De digitala produktionsteknologierna är en styrningstekno-
logi som i avvägningen mellan kontroll (från ledningen) och kreativ auto-
nomi i produktionen gjort det lättare att upprätthålla kontroll över inne-
hållsproducenterna. De har således bidragit till så kallad de-kvalificering av 



114 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

producenterna (jfr Braverman 1974/1999). Datorprogrammen och maski-
nerna beskrivs ofta, av ledningen, och av dem som säljer och marknadsför 
dessa varor som ”mänskliga”. Samtidigt som de införs i produktionen för 
att minska den ”mänskliga faktorns” inverkan och kontroll i produktio-
nen. Det är genom datorprogram och maskiner som ett ”manuellt tänkan-
de”, ”kreativitet” och ”levande” radio ska frambringas i produktionen. 
Paradoxalt nog spelas maskinens roll snarast av programledare och musik-
läggare som beskrivs, och ofta beskriver sig själva, som ett slags ”maski-
ner” vars huvudsakliga uppgift är att ”assistera” mjukvaran och ”admini-
strera spellistan”. 

På många sätt är det här kapitlet närmast en förhistoria till de former av 
digitalisering och den plattformsexpansion som jag diskuterar i resten av 
avhandlingen. Digitaliseringen av produktionen var en förutsättning för att 
MTG-radio snabbt kunde börja distribueras över nya medieplattformar i 
det tidiga 00-talet. Datoriseringen, digitaliseringen och introduktionen av 
de nya mjukvarorna var i princip fullbordad i mitten av 00-talet. Det var 
vid denna tid som producenterna på MTG-radio ställdes inför en rad för-
ändringar i medielandskapet, som skulle få dem att ompröva en del av den 
produktionslogik som diskuterats i det här kapitlet. 
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KAPITEL 7 

Ny konkurrens, nya medieplattformar och  
förändrade produktionsideal 

Åren kring millennieskiftet var en tid av expansion och tillväxt för MTG-
radio. Antalet kanaler växte genom uppköp och samgåenden med andra 
aktörer på radiomarknaden, lyssnarsiffrorna ökade och ekonomin stabili-
serades. Några år in på 00-talet ebbade dock expansionen och tillväxten 
ut. Nya programformer hade introducerats och blivit etablerade och digita-
liseringen av produktionen och omstruktureringen av arbetet var genom-
förd. Efter att MTG-radio för första gången nått ekonomiskt break-even 
(2001) och tagit över sändningskoncessioner från tyska mediebolaget RTL 
(2002), från det franska radioföretaget NRJ (2004) och från svenska Fria 
Media (2005) skulle det bara återstå att konsolidera och finjustera. Samti-
digt förändrades radioproducenternas omvärld snabbt. Det första decenni-
et på 2000-talet präglades av en tilltagande konkurrens över musikdistribu-
tionen. Musikdelningssajten Napster, som startat 1999 och kring vilken 
den upprörda debatten nådde sin kulmen år 2001 när sajten tvingades 
stänga, hade visat vägen för andra liknande tjänster som också erbjöd gra-
tis och allestädes närvarande musik. Den globala skivförsäljningen dalade 
och minskade med 40 % i Sverige mellan 2000 och 2005 (Wikström 2006: 
17). Till en början uppfattades också nya digitala verktyg för musikdistri-
bution framförallt som ett hot mot skivindustrin. Programdirektören 
Christer Modig avfärdade så sent som år 2007 utvecklingen som ”skräm-
selpropaganda från skivbolagen” vilket för radiomediets del inte skulle 
innebära några förändringar. Han jämförde den senaste teknikutvecklingen 
med de många teknikskiften som skett i relation till musikdistribution ge-
nom 1900-talet. Tidigare har de ekonomiska intressenterna i musikindu-
strin reagerat negativt på såväl radio, som på kassetten, CD-skivan och 
CD-R-skivan, menade Christer Modig.  

Nu har vi gått över digitalt. Och åter igen gapar och skriker skivbolagen. 
Och återigen: radion händer det ingenting med. Tvärtom tyder allt på att 
radion kommer att vinna på den här utvecklingen. Så jag känner inte en stor 
oro (i/Christer Modig 2007). 
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De digitala nätverken för musikdistribution växte dock i betydelse. De 
kompletterades av andra tjänster för strömmande musik (Last FM, Spotify) 
och digitala musik- och ljudbutiker som iTunes Store. Dessutom förändra-
des medielandskapet: mobiltelefoner och internet, podcasting och bloggar, 
sociala nätverksmedier och tjänster som Facebook, Youtube och Twitter 
blev nya konkurrenter om publiken. Expansionen för MTG-radio, och för 
kommersiell musikradio i Sverige, förbyttes i stagnation och tillbakagång. 

Inför SIFO:s lyssnarmätning våren 2010 publicerade Dagens Nyheter en 
längre artikel med rubriken ”Radion tappar unga till Spotify”. Det här var 
startpunkten för ”krisen” för den kommersiella musikradion som ett ämne 
för offentlig debatt, vilken pågick under år 2010 och 2011 med tidningsar-
tiklar i såväl branschtidningar som Dagens Media och Resumé som i dags-
pressen och den fackliga pressen (Barkman 2010, Lundquist 2011, Sandén 
2011, Schori 2010, 2011, Videla 2011, Westerberg 2011). Reklamradio 
beskrevs som en bransch i kris från vilken lyssnarna flydde. Lyssnarstati-
stik visade att kommersiell radio som helhet tappat (blygsamma) 3 % av 
lyssnarna på ett år. När lyssnartappet fortsatte under hösten 2010 redo-
gjorde Mats Svegfors och Cilla Benkö, verkställande direktörer för Sveriges 
Radio, i ett pressmeddelande för sin syn på utvecklingen: ”Det som är be-
kymmersamt i Sifo:s rapport är att allt färre yngre lyssnar på kommersiell 
radio. I långt perspektiv är det en oroande trend. Den kommersiella radion 
är viktig för att unga människor ska grundlägga vanan att lyssna på radio” 
(Pressmeddelande från Sveriges Radio 2010-11-04). Producenterna på 
MTG-radio upplevde det som en tid av osäkerhet. En tid då etablerade 
sanningar ifrågasattes och där producenterna kom att betvivla ”om det 
man tror sig veta och det man kan betyder någonting alls längre” 
(i/Alexandra Maric). Förändring var ordet på allas läppar.  

Medielandskapets omvandling, nya medieplattformar och den nya kon-
kurrenssituationen, var under den senare delen av 00-talet, under den tid 
jag genomförde mitt fältarbete i produktionen, en viktig yttre drivkraft till 
förändring inom MTG-radio (jfr Nygren & Zuiderweld 2011: 107). För 
att anpassa sig till (vad producenterna upplevde som) förändringar knöts 
en rad nya medieplattformar till produktionen i företaget. Producenterna 
utvecklade nya sätt att distribuera innehåll och inlemmade nya teknologier 
i produktionen. Nya tjänster skapades och det befintliga innehållet i FM-
sändningarna förändrades för att möta den nya konkurrensen. De frågor 
jag diskuterar i det här kapitlet är: Hur gick det till när nya medieplattfor-
mar för distribution av innehåll och kommunikation med publiken inför-
des i produktionen på MTG-radio? Vad formade de strategier som valdes? 
På vilket sätt påverkades makten över arbetet och programledarnas möj-
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ligheter till självbestämmande och autonomi av MTG-radios plattformsex-
pansion? 

Nya medieplattformar knyts till MTG-radio 

Den huvudsakliga bevekelsegrunden för att knyta nya medieplattformar till 
MTG-radios stationer och inlemma nya teknologier och medieplattformar i 
produktionen var att det förändrade medielandskapet och mediekonver-
gensen uppfattades som ett hot. Radiomediet och MTG-radio tappade 
lyssnare. 

FS: Varför är det viktigt att göra det här [satsa på nya medieplattformar]? 

JB: Därför att vi i dagsläget förlorar lyssnare. De senaste två undersökning-
arna har påvisat det. Man ser ju strömningar normalt sett att lyssnare har 
gått från den ena stationen till den andra, eller bytt från den kommersiella 
till Sveriges Radio. Men som det är just nu är de bara puts väck. De står inte 
att finna längre. Och då har det uttryckts från programchefshåll att det här 
är ett sätt att motverka den utvecklingen. Att satsa mer på webben, samti-
digt som man också ser att fler väljer att lyssna på det sättet (i/Joakim Bäck-
ström). 

Samtidigt påpekar Joakim Bäckström, som arbetar med digitalt innehåll 
för Rix FMs räkning att han vid ett flertal tillfällen från ledningen efterlys-
te underlag, undersökningar och statistik som kunnat klargöra publikför-
hållanden, samt utvärderingar kring huruvida de arbetsuppgifter han ut-
förde nådde de strategiska målen, utan att få gehör för sina förfrågningar:  

Man har mig veterligen inte genomfört några undersökningar som visar vil-
ka det är som mest använder våra hemsidor och de tjänster som där står till 
buds. Jag har efterlyst men inte fått svar på hur strategin ser ut. Vilka exakt 
det är man ämnar nå (i/Joakim Bäckström).  

Det empiriska kunskapsunderlaget tycks ha varit ganska skralt inom led-
ningen. De var osäkra på vad de skulle göra och varför. Vilket är naturligt 
i en organisation som undergår och försöker reagera på förändring. Genom 
processer av sensemaking (Westlund 2012) försöker aktörer under sådana 
förutsättningar tolka, upprätta provisoriska, tillfälliga och arbetande be-
grepp för att förstå och göra sin omvärld hanterbar. Mycket energi bland 
producenterna, under den tid jag utförde mitt fältarbete inom MTG-radio, 
gick åt till att spekulera kring vad ”den nya mediegenerationen” kunde 
tänkas vilja ha, och hur annorlunda de egentligen var i sin syn på medier 
(och radio) än de generationer som föregått dem. De resonemang som för-
des, såväl på möten och i seminarier som i det mer dagliga kontorspratet 
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var spekulativt, emotionellt grundat (”de här jävla åttiotalisterna”) och 
baserat på personliga anekdoter (”min dotter, som är född på 90-talet”). 
Att “omvärldsanalysen” till stor del handlar om spekulation från ledningen 
framkommer också av det impressionistiska sätt varpå programcheferna 
pratar om samtida medieförändring i intervjuerna:  

I think… when we talk about younger audiences, they don’t watch TV an-
ymore, I think they are still listening to radio but they are living on internet 
(i/Allan Vinogradov).  

Christer Modig talar på samma trevande sätt om ett ”kommunikativt skif-
te” (i/Christer Modig 2008). I mycket generella ordalag pekar han på hur 
”de nya medierna” och ”den nya generationen” ställer ”nya krav” på me-
dieproducenterna: ”du kan inte övertyga en 12-13-14-åring på samma sätt 
som de blev övertygade för 20 år sen. Det går inte” (i/Christer Modig, 
2008). Även programchefen på rockstationen Bandit Rock talar, med ett 
språkbruk som känns igen från samtida diskurs om digitala nätverksmedi-
ers inflytande om hur de ”tvingats” lägga om sitt sätt att tänka och arbeta:  

Vi försöker jobba mer underifrån än ovanifrån i vårt sätt att kommunicera. 
Vi bygger det verkligen underground. Organiskt (i/Mattias Arwidsson 
2011). 

Ur detta virrvarr av mer eller mindre välgrundade eller överdrivna före-
ställningar om framtiden utkristalliserades olika konkreta praktiker. Allt 
fler medieplattformar knöts till MTG-radio. Dessutom arbetade producen-
terna med att utveckla och förändra tilltalsformer och kommunikativa 
förhållningssätt till publiken. Det som händer inom MTG-radio återspeglar 
större förändringar i medielandskapet under dessa år, exempelvis framväx-
ten av sociala nätverksmedier som Facebook och Twitter och deras ökade 
betydelse i medielandskapet som helhet. Men MTG-radios plattformsex-
pansion, och det sätt på vilket den genomförs, återspeglar också strategiska 
val och förhandlingar mellan olika intressen inom medieföretaget.  

Översikt: MTG-radios plattformsexpansion  
För att få en schematisk överblick över hur MTG-radios plattformsexpan-
sion sett ut har jag gjort en genomgång av innehållet på de svenska radio-
stationernas hemsidor. De nylanserades tre gånger under 2000-talets första 
decennium, år 2001, år 2006 och år 2011. Genom att kartlägga de funk-
tioner och innehållstyper som erbjuds eller marknadsförs via hemsidorna 
kan man få en översiktlig bild av utvecklingen under denna tid.  
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2001 2006 2011 
Distribution 
FM 
(Mediespelare) 

Distribution 
FM 
Mediespelare 
Kabel-TV 

Distribution 
FM 
Mediespelare 
Kabel-TV 
Play-tjänster 
Mobil-appar 

Interaktion 
Telefon 
Telefax 

Interaktion 
Telefon 
E-post 
Musikpaneler 
Diskussionsforum 

Interaktion 
Telefon 
E-post 
Omröstning 
Facebook 
Twitter 
Kommentarsfunktion 

Digitalt innehåll 
Text 

Digitalt innehåll 
Text 
Bilder  
Podcasts 

Digitalt innehåll 
Text 
Bilder 
Podcasts 
Bloggar 

Tabell 1: MTG-radios olika medieplattformar 

Distribution 
Den första nya plattform som knöts till MTG-radio var de digitala medie-
spelarna, som möjliggjorde lyssning av MTG-radios strömmar över inter-
net. Redan från år 2001 försökte man med distribution via mediespelare på 
nätet. Det här arbetet, med att sprida innehåll över nya medieplattformar, 
intensifierades under perioden och fler och fler kanaler och medieplattfor-
mar adderades. Såsom mobilplattformar, mobilapplikationer och satellit-
plattformar. Initiativet till detta kom från teknikavdelningen (i/Martyna 
Jedrazsko). Uppbyggandet av digitala studios hade gjort en sådan teknisk 
konvergens möjlig: tack vare digitaliseringen gick det enkelt att strömma 
den så kallade ”innehållsfeaden” över alla tänkbara digitala medieplatt-
formar. 

Sedan millennieskiftet har vi ju börjat få ordning på systemet. Så att det inte 
kraschar och så att vi låter i radion. Och så har vi tagit fram nya plattfor-
mar och distributionssätt. [...] Vår grundplattform från allra första början 
var ju FM-sändningen. Det är ju det som är kärnan. Sen kunde vi ta hand 
om playouten från MasterControl [dvs. ljudet] till webben, så det går ut via 
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webben. Nästa steg var ju också då att sälja vidare våra stationer till mobil-
plattformar (i/Martyna Jedrazsko).  

Härvidlag är innehållet, liksom producenterna, i princip helt opåverkade. 
De ljudströmmar som lämnar deras digitala studiomiljöer distribueras ge-
nom rent tekniska operationer över nya medieplattformar. För innehålls-
producenterna och programcheferna på MTG-radio betraktades detta, 
åtminstone initialt, som det huvudsakliga sättet varpå den nya konkurren-
sen skulle mötas och hanteras. 

Alltså vi låser oss väldigt mycket vid att det måste vara en radioapparat som 
tar emot en FM-signal. Nej. Inte för lyssnaren. Lyssnaren vet att jag kan 
lyssna på den här radiokanalen antingen på TVn, eller på radion, eller i mo-
biltelefonen, eller ja, datorn. Det spelar ingen roll. För lyssnaren är det fort-
farande radio (i/Christer Modig 2007). 

Kunskapsinsamling genom interaktion 
En annan strategi som var i bruk inom MTG-radio var att använda digitala 
medier som returkanaler för att samla in kunskap och information om 
lyssnarna, deras smakmönster och deras synpunkter på FM-sändningarnas 
innehåll. De möjligheter till interaktion som finns i digitala medieplattfor-
mar möjliggör också registrering av användare och datainsamling, något 
som MTG generellt, och MTG-radio såg som en potentiell utvecklingsmöj-
lighet i de nya medieplattformarna (Stiernstedt 2008, jfr Nyre & Ala-Fossi 
2008). Även i detta fall var den huvudsakliga idén att skärpa och utveckla 
– snarare än att förändra – radioprodukten med hjälp av nya tekniska
hjälpmedel. Det drev dock producenterna till att hitta på nya typer av 
tjänster via digitala medieplattformar och på stationernas hemsidor. Rock-
stationen Bandit startade ett forum för diskussioner om rockmusik, där 
programledningen kunde posta, starta och moderera trådar för att samla in 
lyssnarnas opinioner om musik och om annat programinnehåll som distri-
buerades via FM-sändningarna (i/Mattias Arwidsson 2007). Mer traditio-
nella musikundersökningar lades också ut på hemsidorna, genom så kalla-
de ”musikpaneler” där lyssnare fick betygsätta låtar. Via de digitala spe-
larna på radiostationernas hemsidor var också producenternas förhopp-
ning att de skulle kunna få veta mer om och bättre övervaka sin publik: 

Du kan ju veta väldigt mycket om den som kopplar upp sig. Om de nu an-
mäler sig för att få speciella bonusmaterial och sådär när de lyssnar på ra-
diostationen. Och de anmäler sig och talar om vem de är, och hur gamla de 
är och sådana där grejer så kan man ju få väldigt bra profiler på det sättet. 
[…] och via forum och diskussioner på sajten får du en fokusgrupp helt en-
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kelt. Sådana möjligheter har man aldrig tidigare haft, det har man fått beta-
la massor för (i/Christer Modig 2007). 

Båda dessa satsningar – att utöka distributionen och att samla in kunskap 
om publiken via nya medieplattformar – initierades av andra grupper än 
programledare och innehållsproducenter. Den utökade distributionen 
skedde på teknikavdelningens initiativ. Att använda nya medieplattformar 
för att genomföra marknadsundersökningar var ett initiativ från ledningen 
och genomfördes i samarbete med webb- och marknadsavdelningen, utan 
att programledare eller producenter var inblandade. Vissa av dessa strate-
gier institutionaliseras och blev etablerade, som de många nya distribu-
tionsvägarna. Andra, som informationsinhämtning via digitala medieplatt-
formar, blev efterhand mindre betydelsefulla och vissa avvecklas helt.  

Nya former av innehåll och kommunikation 
År 2010 nylanserades MTG-radios hemsidor som då hade sett likadana ut 
sedan år 2006. Det markerar också en omsvängning i de strategier varmed 
man använder och inkorporerar nya medier. Mycket hade hänt sedan 
2006, inte minst de sociala nätverksmediernas framväxt och den förändra-
de konkurrenssituationen för kommersiell musikradio (t.ex. etableringen 
av Spotify och Last FM). På de nya hemsidorna fanns en tydligare fokus på 
att återanvända innehåll som producerats för FM-sändningarna, till exem-
pel redigerade versioner av intervjuer som sänts i kanalernas morgonpro-
gram. Dessutom har programledarna generellt blivit mer närvarande på 
sajterna, med större och flera bilder på och med mer utrymme för deras 
personliga (bild)bloggar som ger inblick i deras privatliv och vad de gör 
mellan sändningarna. Dessutom lades mer kraft på att integrera medie-
plattformar som kunde erbjuda interaktion mellan programledarpersonlig-
heter och publiken, inte minst genom sociala nätverksmedier, som Twitter 
och Facebook. Nya medieplattformar används i högre utsträckning också 
för att producera och distribuera andra former av innehåll än radio (bilder, 
video, text, etc.).  

Det var ju flera ur ledningen som gått och tänkt att vi borde göra någonting 
mer med webben. För det går ju mer och mer åt det hållet att folk vill själva 
välja vad de ska se och höra. [...] Tanken med Backstage är ju att det ska 
vara lite bakom kulisserna uppe på radion. Och det är det ibland. Men sen 
är tanken även att det ska vara lite lättsam nöjesjournalistik (i/Jeanette Pre-
din) 

Även om initiativet ofta, som Jeanette Predin, pekar på i citatet ovan kom 
från ledningen hade innehållsproducenter och programledare också möj-



122 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

lighet att vara delaktiga i utvecklingen av nya kommunikations- och inne-
hållsstrategier. Programledaren Christian Hedlund startade på eget initiativ 
vad som senare kom att bli en viktig – och av ledningen ofta framhållen – 
del av MTGs digitala produktion: TV-spelspodcasten RadioGamer. En 
annan av programledarna beskriver hur nya kommunikationsvägar till 
publiken ibland initierats ovanifrån och ibland underifrån i organisationen, 
när han berättar om hur det kom sig att alla programledare på MTG-radio 
började blogga: 

Det var någon sorts, det var väl ingen order egentligen, men det var en all-
män uppmaning att nu ska vi blogga. Man kan säga att det var ett önskemål 
uppifrån. Det är viktigt att synas i sociala medier. Viktigt att driva trafik till 
hemsidan också. Det jag dock inte höll med om riktigt det var att det här 
var så viktigt. Men vad det gäller Facebook till exempel, som blivit super-
viktigt för att kommunicera med lyssnarna, så var det däremot på eget be-
våg. Jag var ganska tidig i Sverige med Facebook. Så jag hade ju haft det 
några år när hela boomen kom (i/Erik Wedberg). 

Att utvecklingen av nya kommunikationsvägar ibland drevs fram under-
ifrån tydliggörs inte minst av det faktum att Facebook år 2007 blockerades 
på de anställdas datorer – av MTG-radios ledning. Det innebar att tillgång 
till sajten inte var möjlig från redaktionen, eller från datorerna i MTG-
radios sändningsstudios. Det var programledarna som fick ”tjata och brå-
ka” (i/Erik Wedberg) och i olika forum tala med ledningspersoner på före-
taget för att övertyga dem om nödvändigheten i att använda denna kom-
munikationsplattform för att interagera med lyssnarna.  

I högre utsträckning än vad som var fallet när nya medieplattformar im-
plementerades för att öka distributionen samt möjliggöra informationsin-
hämtning om lyssnarna, påverkades programledarnas arbete av dessa nya 
strategier. Så kallad ”re-purposing” och produktion av annat material än 
radioljud leder till att de får arbeta mer och över fler medieplattformar för 
att skapa innehåll till och fylla nya kanaler med material.  

Det är en press hela tiden att hålla på och prestera bilder och liknande. Att 
arbeta med sin blogg hela tiden. Dessutom under ledig tid (i/Erik Wedberg 
2011). 

Från ledningens sida har man resonerat lite som så att det där kanske pro-
gramledarna kan ägna sig åt efter avslutad sändning. Då bygger det helt och 
hållet på deras eget intresse och deras egen tid (i/Joakim Bäckström). 

Entusiasmen inför de nya medierna och nya medieplattformarna var också 
blygsam, särskilt bland de mer högprofilerade programledarna: 
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TS: Det [bloggar] är något som jag har förstått är ett nödvändigt ont. Jag 
förstår att det är viktigt. Jag ser värdet av det. Och gör det. Från början 
tyckte jag att det var fruktansvärt, jag glömde bort det hela tiden. Det tog en 
massa tid.  

FS: Vad är syftet med det då? 

TS: Jag vet inte riktigt. Tydligen är folk intresserade av vad folk som är hyf-
sat officiella gör när de är lediga. Alla andra hade bloggar, var också ett ar-
gument, så då skulle vi också ha det. Ja, sen var det förstås för att driva tra-
fik till hemsidan, driva folk till radion, koppla på webbradion, kunna sälja 
reklam, få in pengar. Alltid få in pengar. Bloggarna är ju sponsrade nu. De 
pengarna ser vi ingenting av [ironiskt] och gläds med företaget och aktie-
ägarna (i/Titti Schultz). 

Strategierna kring plattformsexpansionen blev efterhand alltmer inriktade 
på att de nya medieplattformarna skulle användas för att experimentera 
med nya former av innehåll. Sådan var impulsen bakom MTG-radios 
webbtjänst Backstage som startade år 2008 och som i huvudsak byggde på 
videojournalistik. Men inga nya resurser tillfördes till produktionen för att 
kunna producera nya former av innehåll. 

Jag är helt ensam med det. Jag har ingen redaktion. Från början var vi två 
men min kollega fick sluta. Det pratades ju om i början att det skulle ut-
vecklas och lägga resurser på det här. Men jag vet inte. Nu är det bara jag. 
Det finns ingen som kan hjälpa till. Det finns inga pengar. Det är tråkigt. 
Jag hade gärna lagt mer tid på det här. Det var väldigt roligt och väldigt 
praktiskt att vara två, särskilt när man ska göra film. Nu gör jag allt själv. 
Det var ju största skräcken förut när man såg folk från andra medier som 
står med kameran i ena handen och mikrofonen i den andra. Då tänkte jag 
att ”nej – aldrig i livet”. Men nu är det jag. Nu nu står jag där själv 
(i/Jeanette Predin). 

Joakim Bäckström som arbetar med digitalt innehåll på MTG-radio be-
skriver sin arbetssituation som ett dilemma:  

Tanken är att jag ska göra eget, unikt innehåll. Men som det ser ut just nu 
så är vi för få på den webbavdelning där jag sitter. Vi är bara tre stycken 
som arbetar där. Varav de andra två endast ägnar sig åt profilmaterial. På 
content-sidan så är jag ensam och där pratar vi nu ideligen om att det måste 
komma till fler. Men då funkar det så inom vårt företag att för att man ska 
kunna anställa fler så måste ledningen se att det här kan generera pengar. 
Och det bygger ju i sin tur nu på att man ska motivera och bevisa att redan 
nu så gör vi ju pengar. Och det går ju inte, eftersom vi inte har tid att pro-
ducera något content som kan göra pengar (i/Joakim Bäckström). 
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Introduktionen av nya medieplattformar i produktionen på MTG-radio 
sker alltså både på ledningens och på de anställdas initiativ. Att börja pro-
ducera innehåll och skapa kommunikation med publiken över nya medie-
plattformar kan göra att produktionen blir mer stressig och att arbetstiden 
ökar. Men arbetets innehåll förändras också. Programledarna ges möjlighet 
att ägna sig åt andra former av medieproduktion, till exempel att skriva 
texter, göra filmer och publicera bilder. Dessutom är innehållsproduktio-
nen på de nya medieplattformarna mindre styrd. Jeanette Predin formule-
rar det som att man här ges möjlighet att ”skriva som den man är” 
(i/Jeanette Predin). De nya medieplattformer som kopplas samman med 
MTG-radio under denna tid gynnar också en viss typ av innehåll, av per-
sonlig och direkt karaktär (t.ex. i bloggar eller sociala nätverksmedier). 
Som vi ska se i nästa stycke kopplades de nya mediernas karaktär (av per-
sonliga medier) och de praktiker som producenterna utvecklat där, sam-
man med en diskussion om radions vara och syfte. En sådan diskussion 
initierades av den förändrade konkurrenssituation som MTG-radio stod 
inför och den ledde fram till en förändrad produktionsmentalitet. 

Nya medieplattformar och reflektioner kring radiomediets ”vara” 

Processen med att inlemma nya digitala medieplattformar i produktionen 
skiljer sig från det sätt varpå digitala produktionsteknologier infördes på 
MTG-radio (kap 6). Införandet av digitala produktionsteknologier och 
mjukvaror för innehållsproduktion var i huvudsak något som genomfördes 
uppifrån och ned. Plattformsexpansionen, å andra sidan, är en mer prö-
vande, trevande och gemensam process, där alla som är inblandade i pro-
duktionen i högre grad hade möjlighet att påverka hur nya medieplattfor-
mar tas i bruk och vilken typ av innehåll de fylldes med.  

Det som slår mig just nu är att jag tycker att vi har ett sådant otroligt fram-
tidstänk. […] Jag hoppas ju någonstans att man gör ett slags jobb som 
kommer att finnas kvar i framtiden. Att den typ av radio jag gör har en 
framtid. Annars skulle det kännas meningslöst. Men just nu så känns det 
som att man är med i det här projektet (i/Maria Lindberg). 

Den nya konkurrensen och inlemmandet av nya medieplattformar i pro-
duktionen ställde också en rad grundläggande frågor om radiomediets 
framtid, roll och funktioner på sin spets bland producenterna. Reflektionen 
kring mediets ”essens” och musikradiogenrens kärna var intensiv och kom 
till uttryck i den dagliga produktionsgemenskapen och på programmöten 
och programkonferenser. När jag i intervjuerna berörde frågor om nya 
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medieteknologier och plattformsexpansion återkom producenterna ofta till 
resonemang kring radiomediets ”vara”. 

Det finns ju så otroligt mycket mer konkurrens nu med Spotify, iTunes och 
Youtube för att få din musik. Så vill du ha en speciell låt så går du någon 
annanstans. Så det är verkligen ett av de mantran som går i mitt huvud är 
att musiken - den kan du egentligen få varsomhelst. Vi måste fundera mera 
på: vad är det vi gör som är unikt. Vad är det man får när man lyssnar på 
radio, som man inte kan få någon annanstans (i/Christian Hedlund). 

Det finns flera linjer i den reflektion som pågår i produktionen. (1) Den 
nya konkurrensen från digitala musikmedier gör att kommersiell musikra-
dio måste erbjuda något annat, något mer, än vad de nya, konkurrerande 
tjänsterna kan erbjuda. (2) Det som kommersiell musikradio har att erbju-
da är det ”som händer mellan låtarna” (i/Erik Wedberg), det vill säga det 
som programledarna producerar. (3) Den nya konkurrensen gör att kom-
mersiell musikradio måste erbjuda något annat och något mer än vad den 
gör idag, att innehållet måste bli mer intressant och att programledarna 
måste ges större plats i sändningarna (i/Peter Borossy). (4) Härvidlag po-
ängteras ofta att kommersiell musikradio måste bli mer levande och stå i 
närmare kontakt med sin publik – att den måste söka sig ”tillbaka till röt-
terna” och bli vad den en gång var (i/Richard Jonsson). (5) För att göra 
det, kan man använda sig av nya medieteknologier och medieplattformar 
(i/Christian Hedlund). Dessa olika tankespår i programmedarbetarnas 
reflektioner samlas i tre teman. De tre teman som kommer upp i producen-
ternas reflektioner kring nya medieplattformar, kring radiomediets ”vara” 
och kring kommersiell musikradio som mediegenre är att den är levande, 
social och personlig. 

Levande, social och personlig 
Den första av de saker som producenterna lyfter fram som typiskt eller 
grundläggande för radio, och som skiljer det från andra medier är att radio 
i princip alltid är direktsänt och att en av dess huvudsakliga uttrycksmässi-
ga former är att den upplevs som levande (live).  

Det speciella med radio är att det är ett så direkt medium, det sker liksom i 
stunden. Det är direktsändning och det sker i nuet (i/Erik Wedberg).  

Det levande och direkta tilltalet utmärker visserligen också televisionen. 
Men för MTG-radios producenter är detta en av de mest grundläggande 
egenskaperna för just radio: den sänds direkt och dess attraktionskraft 
finns i att den skapar, stimulerar och frambringar en känsla eller föreställ-
ning av liveness (Auslander 1999). Liveness kan ha olika innebörd i olika 



126 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

mediegenrer (Lunt 2004) men är något som planläggs och produceras för 
en publik och som vanligtvis innefattar dimensioner av (känslan och upp-
levelsen av) samtidighet, direkthet och spontanitet. Producenternas egna 
erfarenheter av liveness lyfts ofta fram när de beskriver sina ideal för vad 
som är bra radio. Programledaren Gert Fylking återkallar ett av sina star-
kaste radiominnen, när han ska redogöra för vad han eftersträvar i sänd-
ningarna: 

Det var länge sedan. På åttiotalet kanske. Jag satte på radion bara och 
kommer in mitt i och vet inte vad det är för någonting. Och där hör jag en 
radiopratare som får ett samtal från sin fru där det är en otrohetsaffär som 
spelas upp. Direkt alltså. Live. Jag tänkte vad i helvete är detta. Det är ju 
helt… nej, det går inte. Jag blev ju helt förtvivlad över detta. Arma männi-
skor som får hela sitt privatliv ut i etern på detta viset. Då visar det sig att 
jag har kommit direkt in i en radioteaterföreställning. Jag tyckte det var så 
bra. Och så läskigt. Och så tragiskt utlämnande på något sätt. Men ändå så 
häftigt… Så jag tänkte ju att det här skulle vi kunna göra (i/Gert Fylking). 

På en erfarenhetsnivå kretsar beskrivningar av liveness från producenterna 
till känslor av att överraskas av något som tycks hända i stunden, och att 
komma i kontakt med andra individer, trots avstånd i såväl tid som rum. 
Som produktionsideal kopplas liveness ofta till programledarnas framträ-
danden. Det är genom det tillsynes oplanerade, det icke-manusbundna 
pratet, det som bara tillåts hända, som en känsla av liveness kan och bör 
skapas i sändningarna (jfr Chignell 2009: 89). 

Om man kommer till en fest där det märks att folk har försökt göra allting 
för att man ska ha så trevligt som möjligt. Det är fint uppdukat, middagen 
är klar när man kommer dit, det är trevliga människor som är inbjudna, det 
är genomtänkt bordsplacering och sen så jämför man det med en oplanerad 
fest som bara hände för att man kände för att ha en fest, fem minuter innan. 
Jag går hellre på den festen, för det är mycket roligare. Och det är lite så jag 
ser det. Det är bra radio. […] Nu kanske jag överdriver men det är jävligt 
viktigt att folk upplever att ”imorgon kanske de har en häst inne i studion, 
inte vet jag, vi får se”. Det är ju viktigt, saker som kan kännas idiotiska när 
man gör dem. Men de skapar ändå en atmosfär av att allt är möjligt liksom. 
Det är ju det man vill ha. När man tänker Rix FM ska det ju kittla lite i ma-
gen (i/Ola Lustig). 

Producenternas diskussioner av liveness har ofta en dubbelhet: å ena sidan 
är det något som radiomediet är eller har naturligt. Liveness beskrivs som 
en egenskap i mediet självt. Men samtidigt är det något som måste skapas, 
planläggas, produceras och inte minst försvaras mot de krafter i produk-
tionen som motarbetar förutsättningarna för liveness. Ett hot mot levande 
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radio är den ökade graden av bandade sändningar (i/Richard Jonsson) 
samt den tendens till alltför rigid planering och formatering som finns i 
organisationen (i/Ola Lustig). Programledaren Niclas Jonzon utvecklar ett 
resonemang om motsättningen mellan kontroll (t.ex. från ledningen eller 
via digitala sändningssystem) och liveness. Han berättar om hur den radio-
station som han arbetar på, Lugna Favoriter, upprätthåller noggrann kon-
troll över programledarnas framträdanden och hur allt de gör kopplas till 
”research” (dvs. marknadsundersökningar). Men samtidigt, understryker 
han att man: 

Måste ha ju hålla kvar den här lekfullheten såklart när man är inne i studion 
och arbetar. Man får inte bry sig för mycket om alla regler. Den här sponta-
niteten är ju det viktigaste av allt egentligen (i/Niclas Jonzon). 

Det finns ytterligare en dubbelhet i hur producenterna diskuterar radiome-
diets och kommersiell radios liveness. Å ena sidan är liveness det som skil-
jer radiomediet, från andra ljudmedier (Spotify, Last FM) och nya konkur-
renter (Youtube, Facebook). Liveness är också det som skiljer kommersiell 
musikradio som genre från andra radiogenrer (som t.ex. dokumentären 
eller radiodramat) och andra mediegenrer (som t.ex. TV-drama).  

Vad är det vi kan erbjuda som inte de här digitala musiktjänsterna kan er-
bjuda? Ja, det är ett ju att du faktiskt hör något oväntat som fyller utrym-
met mellan musiken. Jag är helt övertygad om att det behövs (i/Maria Lind-
berg). 

Å andra sidan kopplar producenterna samman de möjligheter till interak-
tion som finns i nya medieplattformar med radiomediets grundläggande, 
essentiella ”liveness”. Även nya medier erbjuder upplevelser av samtidig-
het, direkthet och spontanitet och nya medieplattformar kan användas, 
kopplas ihop med radiomediet, för att skapa mer liveness – för att radio-
mediet ska bli mer som det är.  

Ett traditionellt sätt att skapa liveness är att inkludera publiken i texter-
na (Lunt 2004).  

Man tar upp dagens ämne eller någonting… Det är egentligen för att man 
kan använda en fråga eller en åsikt från en lyssnare för att driva en diskus-
sion vidare. Det blir mer levande än att programledaren säger ’ja, sen har 
jag också hört talas om folk som tycker att det är på det här viset’. Det låter 
ju väldigt tråkigt. Interaktivitet gör ju radion mer levande. Att ha trevliga 
lyssnare med sig i radiokanalen gör den mer levande (i/Christer Modig). 

Genom att radiomediet tidigt kopplades samman med telefonsystemet blev 
interaktiva texter och format – till exempel ring-in-program och önske-
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timmar – vanliga i radio. Lyssnarnas framträdanden i radio är varken pro-
fessionella eller (åtminstone inte oftast) förberedda och därmed är pro-
gramledarnas sätt att hantera dessa kommunikativa situationer något som 
skapar känslan av liveness. Samtidigt bidrar själva vetskapen om att det 
finns en möjlighet att kunna delta i programmet och det att få höra andra 
medlemmar ur publiken delta, att känslan av samtidighet ökar.  

Interaktiviteten är ju fantastisk idag. Man har ju både Facebook, Twitter, de 
ringer in och de mailar in. Det är en oerhörd interaktivitet med lyssnare idag 
som det inte var förut. Den har ju verkligen förändrats under alla dessa år. 
Idag är det ju direktkommunikation (i/Maria Lindberg)  

Nya medieplattformar inlemmas således i produktionen för att möjliggöra 
för programledarna att ”komma närmare publiken” (i/Christian Hedlund) 
och för att låta ”lyssnaren komma till tals mera och oftare” (i/Sanna Sten-
wall). 

Ytterligare ett tema som återkommer i intervjuerna, när jag talar med in-
formanterna om relationen mellan radiomediet och nya medier, är att ra-
dio är ett i grunden socialt medium. Alla medier är naturligtvis sociala – 
det är svårt att föreställa sig vad ett ”asocialt” kommunikationsmedium 
skulle vara. Men, tycks producenterna mena, radio har mer av denna kvali-
tet än andra medier: det för människor samman, det håller sällskap och det 
skapar gemenskap. För att tala med Marshall McLuhan är detta ”radio-
mediets undermedvetna djup”: inbyggt i radiomediets själva väsen finns 
”förmåga[n] att förvandla samhälle och psyke till ett enda ekande rum.” 
(McLuhan 1964/1967: 288). Även om producenterna på MTG-radio an-
vänder ett helt annat språkbruk än McLuhan finns liknande tankefigurer 
även hos dem. Ibland kopplas radiomediets sociala karaktär till det faktum 
att det bygger helt på ljudkommunikation. Ljud söker upp sin publik, det 
drar människor in i världen, det går inte att gömma sig för ljud, eller 
”blunda med öronen” (i/John Rammelt) vilket gör att radio som ett ljud-
medium har mer sociala kvaliteter än bild- och textbaserade medier, menar 
producenterna på MTG-radio. Men radiomediets sociala karaktär är också 
en genrekonvention för producenterna på MTG-radio. Till exempel pratar 
de om kommersiell musikradio som en medieform vilken skapar ”närhet” 
och där programledarnas uppgift är att vara ”nära” lyssnarna. Musikradio 
är ett ”sällskap”, understryker många av informanterna, och programleda-
rens uppgift är både att vara en kompis och en bekant som samtidigt sätter 
publiken i kontakt med världen utanför. 

Om det blir storm eller strömavbrott så finns det inte en iPod i världen som 
kan hålla dig sällskap i mörkret. Men har du en liten radio så kan du i alla 
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fall få höra en röst och känna en slags gemenskap med andra i samma situa-
tion (i/Christian Hedlund). 

Å ena sidan innebär det att denna specificitet i radiomediet skiljer den från 
nya medier och gör mediet unikt i tider av mediekonvergens. Men å andra 
sidan har det bland producenterna utvecklats en diskurs kring att radiome-
diet är det ursprungliga sociala mediet. Att den känsla av närvaro, sällskap 
och sällskaplighet som kommunikationsnätverk som Facebook och Twitter 
skapar är en erfarenhet som påminner om erfarenheten av radiomediet.  

Lot of stations are on Facebook and Twitter. But they don’t know what 
they are doing there. […] It should not be one-way communication. It 
should be conversation and you should listen what the listeners are saying. 
[…] Facebook is like broadcasting (i/Allan Vinogradov 2010, min kursiv). 

Jag har alltid sagt att en TV-personlighet eller en filmstjärna står på en scen, 
upphöjda ovanför publiken och publiken måste titta upp på dem. En radio-
programledare däremot står med publiken, i publiken. Därför funkar de na-
turligt med sociala [nätverks] medier. (i/Alexandra Maric). 

Att nya medier har samma eller liknande sociala kvaliteter som radiosänd-
ningar innebär förstås en utmaning, en konkurrens, för MTG-radios pro-
ducenter. Men det innebär också att nya medieplattformar kan användas 
för att fördjupa radiomediets specificitet och på så sätt hävda sig i den 
förändrade konkurrenssituationen. 

Såväl liveness som socialitet pekar mot ytterligare ett tema som ofta 
kommer upp i intervjuerna när vi pratar om nya medier och nya medie-
plattformar. Det är det faktum att, som programledarna uttrycker det, 
radiomediets kärna är att det är ett personligt medium. Redan under 1930-
talet observerade psykologerna Hadley Cantril & Gordon Willard Allen-
port (1935) hur publiken hade en tendens att i radioprogrammens röster 
läsa in och tolka helgjutna och välkända personligheter. De observerade att 
människor som framträdde i radio, för lyssnarna, framstod som välkända 
personer, snarare än som välkända röster tillhörande okända personer. 
Mikrofonens förmåga att föra offentliga röster nära, att göra det möjligt 
att prata till många i en vardaglig och lågmäld samtalston var av avgöran-
de betydelse (Maasø 2002). I Rudolf Arnheims (1936) tidiga radioestetik 
diskuteras den då redan etablerade ”konst” som var radioprogramleda-
rens: att kunna framträda som någon, för någon och att skapa personliga 
relationer över tid och rum (s. 202f, 211ff, jfr Crisell 1994: 11). Precis som 
i fallet med såväl liveness som radiomediets sociala karaktär är ”personlig-
het” både en föreställning om radiomediets specificitet och en genrekon-
vention bland producenterna. Radiomediet och det faktum att det är ett 
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medium som bara bygger på ljud gör det mer ”personligt”: ”ljud är mer 
omedelbart och handlar mer om känslor än vad bilder gör” (i/John Ram-
melt), eller, ”radion kan man ju ta med sig överallt, du kan ha den i du-
schen eller under huvudkudden, det upplevs ju som mer personligt på det 
sättet” (i/Christer Modig). Mediets personliga karaktär kopplas också till 
avsaknaden av bilder: det faktum att det mesta föds i lyssnarens fantasi: 

Man måste kunna leka med tankens kraft och på det sättet stimulera lyssna-
ren. [...] skapa bilder i folks huvuden. Du fastnar för programledaren. Den 
blir din kompis (i/Gert Fylking) 

För programledarna på MTG-radio innebär denna tolkning av mediets 
karaktär att arbetet med att ”hitta en röst” är centralt. Det är genom rös-
tens karaktär som programledarna kan bli någon för lyssnaren, som de, 
med Rudolf Arnheims (1936) formulering blir ”möjliga att identifiera som 
människor som talar till andra människor”. Rösten uppfattas som något 
grundläggande och kroppsligt-materiellt.  

Jag tror att alla människor har snygg röst. Jag vet flera programledare som 
har varit väldigt spända på rösten. Och två stycken i alla fall som jag då har 
frågat om de har problem liksom, för att jag är ju lite new-age-ig. Jag yogar, 
jag är inne på kroppens schackran och jag är inne på den här biten. Och är 
du avslappnad i kroppen så hörs det även på rösten. Är du spänd, stressad, 
nervös så spänner du dig även i kroppen, då får du en spänd röst. Så för mig 
är det jätteviktigt att man också förstår den kopplingen. Alltså alla är väl-
digt duktiga på att koppla av. Då drar du ner hela kroppen och då får du 
liksom stöd (i/Linda Myron). 

Men rösten uppfattas inte bara på detta sätt, som något kroppsligt eller 
grundläggande utan kopplas också till programledarnas personlighet, vilka 
de utger sig för att vara. Rösten ska användas för att iscensätta sin person-
lighet som attraktiv och intressant, och som äkta och direkt: 

Jag försöker ju hitta ett naturligt tonläge. Jag är ju kompis med lyssnaren. 
Så jag kan ju inte förställa rösten. Överhuvudtaget. Jag vet att när jag bör-
jade på Lugna Favoriter så spelade jag in promon för Tre Favoriter Klockan 
Tre. Den måste jag byta ut nu för den låter så fel, den låter inte jag. Det var 
en bild som jag hade av hur jag skulle låta då innan jag hade börjat. Det var 
ju innan första sändningen. Det känns påklistrat, det känns konstlat. Jag vill 
hitta min personliga röst. Den jag är (i/Niclas Jonzon). 

Men inte bara rösten utan också innehållet i det programledarna säger, att 
de till exempel berättar saker om sig själva för publiken är centralt för 
producenterna. 
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Hemligheten är väl att våga vara personlig, att berätta saker om sig själv. 
Och när det känns jobbigt och man inte vill vara personlig mer då ska man 
gå ännu längre och vara ännu personligare. Det är nog det som är tricket. 
[radioprogramledaren] Annika Lantz har sagt någon gång att man kan vara 
personlig men inte privat. Det tror jag bara är skitsnack. Jag tror att man 
ska vara privat. Det är klart att man ska vara privat. Ju mer man delar med 
sig desto bättre (i/Roger Nordin). 

En vanlig kritik som riktas från programledarna mot produktionsledningen 
är att den ökade rationalisering och kontroll över sändningarna som ska-
pats genom digitala produktionsteknologier och den tilltagande automati-
sering av sändningarna som blivit resultatet av Voicetrack-applikationen, 
gjort MTG-radios sändningar mer opersonliga. Programledarna har fått 
mindre tid, och frihet, att utveckla personligt prat i sändningarna.  

Jag skulle ju självklart vilja ha mer tid till att utveckla ämnena som jag har, 
släppa in lyssnare och utveckla min personlighet i radio. Jag vill ju att radi-
on går i den riktningen. Det skulle jag ju vilja själv. Jag har ju en personlig 
önskan om att göra det. Men jag vet ju hur förutsättningarna är (i/Maria 
Lindberg). 

Samtidigt uppfattas det medie- och genrespecifikt personliga i radio som en 
av dess centrala konkurrensfördelar gentemot andra, nya medier. Last FM 
är opersonligt och på Spotify finns inga personligheter. 

[Och som det är] idag så kan vi ju ladda ner musik var vi vill. Du har MP3-
spelare, du kan sitta med Spotify, du fixar allting. Vi måste kunna erbjuda 
någonting som inte alla de här andra musikvägarna har. För annars väljer ju 
folk bort radion helt (i/Maria Lindberg). 

De nya digitala medieplattformarna kan då bli en lösning, de kan vara en 
väg till ett mer personligt innehåll och tilltal.  

Syftet med dem [de digitala plattformarna] som jag ser det är att jag kan 
visa mycket av min personlighet som inte kommer fram i radio. Eftersom 
jag är så begränsad i mitt prat. Jag har ju otroligt lite tid till att göra det on-
air. Då kan jag ju verkligen göra det, till exempel på bloggen. Sen är ju syf-
tet med bloggen någonstans att jag ska ha så mycket läsare som möjligt så 
att vi kan sälja reklam och dra in pengar. Men jag ser ju ändå ett personligt 
syfte med den just att jag har ju chansen där att visa upp mig på ett helt an-
nat sätt (i/Maria Lindberg). 

Genom direkta, personliga och så kallade sociala nätverksmedier kan pro-
grampersonalen förbättra kontakten med publiken. Bloggar och andra 
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alternativa former av innehåll kan också bidra till att framställa MTG-
radios programledare som personligheter.  

Sammanfattning 
Det förändrade medielandskapet och den tekniska konvergensen sporrade 
producenter och programledare på MTG-radio till ökad reflektion kring 
vad radio är och kring vad det mediespecifika i deras arbete består.  

De digitala produktionsteknologier som analyserades i det förra kapitlet 
användes huvudsakligen av ledningen för att utöka styrning och kontroll 
av innehållsproducenterna och öka automatiseringen av arbetet. Processen 
med att inlemma nya medieplattformar i produktionen har varit mer deli-
berativ och gemensam. I denna process beskrivs de nya medierna ofta som 
en möjlighet för radiomediet att bli mer som det är. Vilket innebär att det 
ska bli mer levande, mer socialt och mer personligt för att möta ny kon-
kurrens om publiken. De strategier som utvecklas för att inkorporera nya 
medieplattformar och teknologier i existerande praktiker har präglats av 
sådana, vad man kan kalla, ”medieontologiska” reflektioner. 

Man kan tolka den här reflektionen kring radiomediets vara i produk-
tionen som en förhandling om makt. Radiomediets egenskaper är att vara 
ett levande, socialt och personligt medium. Programledarna kan då beskri-
va det som att dessa naturliga egenskaper korrumperats genom det sätt 
varpå produktionen organiserats på MTG-radio. För att möta den nya 
konkurrensen blir det viktigt att återvända till dessa grundläggande värden 
(i musikradio som genre). Nya, digitala medieplattformar, uppfattas som 
en möjlighet att så att säga återställa ordningen. Det innebär också att 
programledarna måste ges större betydelse och mer självbestämmande i 
produktionen för att kunna förverkliga radiomediets ideal om levande, 
social och personlig radio i produktionen på MTG-radio. Programledarna 
har på så sätt, i den deliberativa och prövande processen kring nya tekno-
logier, använt de nya medieplattformarna som en ”murbräcka” för att öka 
möjligheterna till kreativitet och självbestämmande i produktionen. De 
diskussioner kring vad radiomediet är och vad som kännetecknar kommer-
siell musikradio som pågår inom MTG-radio är (program)politiska. På ett 
liknande sätt har Espen Ytreberg (1999) noterat, i en studie av förändrad 
programpolitik på NRK, att producenterna där använde argument som 
kretsade kring mediernas ”naturliga” och ”inneboende” egenskaper för att 
driva igenom en viss, specifik programpolitik (s. 285). För innehållsprodu-
center och programledare erbjuder den nya konkurrensen och det faktum 
att lyssnarsiffrorna gått ned, i kombination med de nya möjligheter som 
digitala medieplattformar erbjuder, en möjlighet att motsätta sig den tillta-
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gande automatisering av produktionen och centralisering av kontrollen av 
produktionen som jag skildrade i förra kapitlet (kapitel 6).  

Produktionen förändras 

Under år 2009 och 2010 genomfördes en rad förändringar i produktionen 
på MTG-radio. Dessa sker i relation till – och motiveras med – den nya 
konkurrensen och genom de nya medieplattformar som knutits till produk-
tionen. Det övergripande resultatet av dessa förändringar är att den centra-
liserade kontrollen, styrningen och automatiseringen som åstadkommits 
genom digital produktionsteknologi, och som jag diskuterade i föregående 
kapitel, minskar. De tydligaste exemplen på det är att önskemusiken åter-
kommer i MTG-radios kanaler, att DJs själva får större inflytande över 
musikvalen, att formateringen av innehållet bryts upp genom så kallade 
specialprogram och att programledarna ges större manöverutrymme att 
utveckla personligt prat, mer frihet att planera och lägga upp innehållet i 
pratet och mer tid för att prata i sändningarna.  

Vi har satsat ännu mer på innehåll och karaktärer. Magnus Betnér är gäst-
programledare varje fredag. Han säger vad han vill, han väljer sin egen mu-
sik – han bestämmer allt själv. Nicke Borg har ett eget program där han be-
rättar anekdoter från sitt liv som rockstjärna. Det är självupplevt, det är på 
riktigt, det är äkta. Det är mycket det som är vikigt, äkthet, naturlighet, for 
real. […] Det sades redan för fyra-fem år sedan att kampen i kommersiell 
radio handlar inte längre om musiken. Snart har alla tillgång till all musik i 
alla fall. Det handlar om vad du gör mellan låtarna. Det känns lite som om 
tonläget och mentaliteten har förändrats överlag (i/Mattias Arwidsson 
2011). 

Det här förändrade tonläget och mentaliteten kan exemplifieras genom två 
programmöten på MTG-radio, ett just i början av mitt fältarbete (2007) 
och ett i slutet (2010). Det första mötet var en programkonferens för alla 
programledare på MTG-radio där programdirektören redogjorde för resul-
taten från en marknadsundersökning. En av frågorna som ställts till fokus-
grupper av lyssnare var vilken typ av innehåll som de framförallt var in-
tresserade av att höra om i radio. Resultaten presenterades som ett stapel-
diagram, och den allra minsta stapeln, det som minst andel av lyssnarna i 
fokusgruppen, sade sig vara intresserade av var ”information om musi-
ken”. Trots detta var uppmaningen till programledarna på mötet att hålla 
tillbaka på sitt prat, att ”gömma sig bakom” och ”fokusera” på musiken 
samt att koncentrera sina framträdanden i radiosändningarna till att ”sälja 
in” eller ”informera” om musiken i kanalerna. Trots det uppenbart ologis-
ka i denna uppmaning, fick den stå oemotsagd på mötet. Att musiken, 



134 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

såsom den planerats av programledningen, var det viktigaste och att pro-
gramledaren skulle hållas kort var den mentalitet som styrde i produktio-
nen. Det senare tillfället var ett programmöte på Rix FM under våren 
2010. Programledarna diskuterade hur man skulle hantera så kallade ou-
tron i sändningarna: när ska man bryta av en låt och gå in. Måste man 
vänta tills den är helt slut, tills den börjar tona ut, eller kan man bryta 
innan? Olika åsikter stod mot varandra i frågan. Men efter en stunds dis-
kussion nåddes konsensus om att det är önskvärt att bryta in något tidigare 
i musiken, för ”att visa att pratet är viktigare”. Denna gång fick detta på-
stående stå oemotsagt på mötet, trots att både programchefen och musik-
chefen var närvarande. Det kan låta som en trivial iakttagelse, men är nå-
got oerhört i en organisation där regeln länge varit att  

Om du ska säga något överhuvudtaget, ska det vara intressant för åtminsto-
ne 60 % av lyssnarna. Eftersom all musik vi spelar gillas av åtminstone 60 
% av publiken (i/Christer Modig 2008). 

Gert Fylking pekar visserligen på hur han, sedan han rekryterades till före-
taget år 2000 hade framfört klagomål över programledarnas roll till led-
ningen:  

Varför måste vi spela så mycket musik? Varför ska vi sitta här och varför 
ska jag sitta här om vi bara ska sitta och lyssna på musik? Det framförde jag 
till ledningen då (i/Gert Fylking) 

Och Roger Nordin menar att processen med att öka tiden för prat och 
möjligheterna att själv utveckla innehåll har pågått under flera år: 

Sakta men säkert… Jag kommer så väl ihåg alla de här gångerna jag hade 
ett snack med Christer Modig, när det var dags att ta bort en låt till per 
timme – alltså då menar jag att det blev mer prat. Så att det blev ju sakta 
men säkert mer innehåll (i/Roger Nordin). 

Omkring år 2010 stod det dock klart att programledarna ”vunnit”. Att 
konkurrensen från nya medier, och de nya möjligheter som digitala medier 
erbjöd producenterna lett till att de fick mer tid och mer frihet att utveckla 
personligt prat i sändningarna. Vid denna tid rekryterades också en ny typ 
av programledare till MTG-radio. Komiker, artister och kändisar fick ta 
plats som programledare och DJs fick större frihet att utforma sina pro-
gram än vad programledarna inom MTG i allmänhet haft. Komikern 
Magnus Betnér gavs fria händer att både planera prat och välja musik till 
ett program på rockstationen Bandit. Till Lugna Favoriter rekryterades 



 FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus I 135

artisten Niclas Wahlgren och på Rix FM erbjöds Sofia Wistam och Alex 
Schulman egna program.  

De digitala produktionstekniker och det sätt varpå de använts för att or-
ganisera, styra och automatisera produktionen (se kap. 6) började uppfat-
tas som problematiska, även av ledningen. På en programkonferens för 
hela MTG-radio i september 2010 behandlades detta tema. Den ökade 
”bekvämlighet” som ny teknik inneburit i produktionen identifierades här 
som ett hot mot ”energi”, ”glädje” och ”närvaro” vilka lyftes fram som 
viktiga element i programledarnas hantverk och arbete. Temat för mötet 
var ”reality check”. Programledarna hade enligt programdirektören ”glömt 
bort” eller ”försummat” det viktigaste i produktionen: att arbeta med per-
sonligheten. ”Ni står alla, alla oavsett vad ni gör i företaget på en scen”. 
Inför programkonferensen hade några av de äldre medarbetare som varit 
med i branschen länge och som arbetat med pirat- och närradio under 
1970- och 80-talen ombetts förbereda berättelser om ”hur man arbetade 
förr” vilka de delade med resten av programmedarbetarna. Videoklipp från 
studioarbete under 1980-talet med amerikanska DJs (Elvis Duran, Bill Lee, 
etc.) visades upp och i relation till dessa kommenterades deras sätt att arbe-
ta, leva sig in och gå upp i sändningssituationen och de lyftes fram som 
förebilder. Till sist visades bildkollage från Los Angeles i snabba klipp 
samtidigt som Gina Stars houselåt This is Hollywood dånade i högtalarna 
(”keep on dreaming, there’s always time to dream – this is Hollywood)” 
(Fältanteckningar, 2010-09-08).  

Denna programkonferens vittnar om förändrad inställning gentemot 
programledarna. Under 2010 inbjöds också en ny slags amerikanska ra-
diokonsulter som föreläsare för programledarna på MTG-radio. Deras 
föreläsningar handlade om relationer med lyssnarna, hur man bygger en 
”framgångsrik radiopersonlighet” och hur man skapar ”kraftfullt prat” i 
radio. De kom från amerikansk pratradio och hade helt andra budskap än 
de som tidigare getts programledarna om vikten och innebörden av det 
talade innehållet.  

MTG-radio arbetar med ett konsultföretag som heter Radio Intelligence, 
vilka genomför strategiska undersökningar för MTG-radios räkning och 
arbetar med att utveckla innehållet och produktionen. En av de konsulter 
som är knutna till bolaget Radio Intelligence är Mark Ramsey. Han sum-
merar det ”förändrade tonläge och mentalitet” som Mattias Arwidsson 
talar om i citatet ovan i ett inlägg på företagets blogg:  

Jag har länge noterat att kommersiell musikradios framtid kommer från tre, 
och endast tre områden: 

1. Mellan låtarna
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2. Istället för låtarna 

3. Utöver låtarna 

Denna ”uppmaning till innehåll” kommer otvivelaktigt att driva radiomedi-
et i riktning mot mer prat, on-air och off-air. Och talat innehåll har på ett 
naturligt sätt tentakler över många olika plattformar. Det är trots allt TV-
mediets investeringar i det talade ordet som ger det möjlighet att vara fram-
gångsrikt över olika plattformar (Ramsey 2012).  

Att ge programledarna mer utrymme till prat och mer frihet att utveckla 
innehåll i MTG-radios sändningar var inte längre bara ett önskemål från 
programledarna själva. Genom de förhandlingar och processer av reflek-
tion kring utmaningen från nya medieteknologier och ny konkurrens hade 
programledarpersonligheterna och det talade innehållet fått en alltmer 
central plats i MTG-radio. Den reflektion kring radiomediets ”vara” som 
sporrats av en förändrad konkurrenssituation hade bidragit till att skapa 
nya produktionsideal. Men talat innehåll och programledarpersonligheter 
blev efterhand också viktiga i de multiplattformsstrategier som utvecklades 
av radiokonsulter och diskuterades och planlades av MTG-radios ledning. 
Denna multiplattformsstrategi, dess medieekonomiska bevekelsegrunder 
och funktionssätt, och det sätt varpå den påverkar innehållsproduktionen 
på MTG-radio är ämnet för nästa kapitel. 

Avslutning 

I det här kapitlet har vi sett hur en rad nya medieplattformar för distribu-
tion av MTG-radios innehåll samt för produktion av nya former av inne-
håll och kommunikation med publiken togs i bruk inom MTG-radio under 
den senare halvan av 00-talet. Till skillnad från hur det gick till när digitala 
produktionsteknologier infördes på MTG-radio genomfördes dessa föränd-
ringar på ett mer öppet, dialogiskt och deliberativt sätt, där alla program-
medarbetare hade större möjligheter att påverka det sätt varpå nya medie-
plattformar inlemmades i textproduktionen på MTG-radio. Den nya kon-
kurrensen från digitala medier, och de nya möjligheter som digitala medie-
plattformar erbjöd producenterna ställde en rad centrala frågor om mediets 
specificitet och kommersiell musikradios genrekonventioner på sin spets i 
produktionen. För att hantera den nya konkurrensen föreställde sig produ-
centerna att det var nödvändigt att återvända till ”rötterna”. Att med hjälp 
av de nya medieteknologierna återuppliva och förstärka radiomediets na-
turliga ”vara”, som ett levande, socialt och personligt medium. Det innebar 
att de nya medieplattformarna fungerade som ett sätt för programledarna 
att motsätta sig den tendens till centralstyrning och automatisering av arbe-
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tet som jag diskuterade i kapitel sex. Strategier och praktiker i relation till 
de nya medieplattformarna formades av denna konflikt mellan självbe-
stämmande och kontroll i produktionen. Programledarna tycks ha ”vun-
nit” i denna konflikt. De nya medieplattformarna och det sätt varpå de 
introducerades i produktionen på MTG-radio ökade visserligen den gene-
rella arbetstiden för många av producenterna, då inga nya resurser tillför-
des produktionen samtidigt som kraven på att producera flera sorters in-
nehåll för flera medieplattformar ökade. Men introduktionen av de nya 
medieplattformarna, som ett sätt att möta ny konkurrens, gjorde samtidigt 
att programpersonalen fick möjlighet att utöka sina kompetenser genom 
produktionen för flera medieplattformar, att deras möjligheter att själva 
forma produktionen och innehållet i sändningarna blev mer omfattande. 
Till skillnad från den de-kvalificering som genomfördes med hjälp av digi-
tala produktionsteknologier (kap. 6) gjorde inlemmandet av nya medie-
plattformar att den kreativa autonomin, för programledarna på MTG-
radio, blev större i produktionen.  
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KAPITEL 8 

Multiplattformsproduktion  

Jag tror att det vi har framför oss kommer att vara den mest omvälvande ti-
den i den privata lokalradions historia. En sak är säker och det är att tren-
den går mot mer prat. Mer personligheter (i/Peter Borossy). 

I det förra kapitlet såg vi hur förhandlingar kring nya medieplattformar, 
där producenternas föreställningar och tolkningar av radiomediets specifi-
citet spelade en central roll. I samklang med ny konkurrens för MTG-radio 
ledde till att programledarna fick större möjligheter till självbestämmande i 
produktionen. De gavs också mer tid och större frihet till att utveckla in-
nehåll. I det här kapitlet ska jag utveckla diskussionen kring radioperson-
lighetens betydelse för multiplattformsproduktionen på MTG-radio.  

MTGs VD Hans-Holger Albrecht gjorde i företagets årsrapport för 2009 
ett försök att förklara vad den nya tekniken och nya konkurrensen innebär 
för företaget. Som han ser det är ”problemet” med nya medier att de ska-
par ett nytt slags publik: 

Just nu sker en genomgripande förändring av konsumentbeteendet. Vad som 
står klart är att om ”content is king” och distribution tronen, så är det alltid 
publiken som bestämmer vad, var och när han eller hon vill konsumera […] 
Det står också klart att trenden går mot ”on-demand”-tjänster snarare än 
”linjär” innehållsleverans (MTG Årsrapport 2009, ingen paginering).15  

Nya medier representerar inte längre bara en ökande intermedial konkur-
rens om publikens tid. De har, menar MTGs VD, skapat fundamentalt 
annorlunda publikbeteenden. Flödet, som är den kommunikativa logik 
som kommersiell musikradio vilat på, är utmanat. Det här påminner om 
resonemang om en situation av post-broadcasting med förändrade förut-
sättningar för både TV och radio som även förekommit i en akademisk 
diskurs (t.ex. Bonini 2012, Lotz 2007). För Hans-Holger Albrecht, och för 
MTG-radio, reser därmed den nya konkurrensen på nytt några av de fun-
damentala frågorna i kommersiell medieproduktion: hur behåller man 
kontrollen över lyssnarna och hur kapitaliserar man på publiken i en situa-

15 I det här citatet refererar Hans-Holher Albrecht till TV, men liknande föränd-
ringar påverkar radiomediet och MTG-radios producenter. 
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tion ”bortom” tablåer, kanaler och innehållsflöden? Mot denna bakgrund 
ska jag i det här kapitlet utforska hur det talade innehållet och programle-
darpersonligheterna får nya medieekonomiska och strategiska funktioner 
på MTG-radio, och på vilket sätt det påverkar innehållet i producenternas 
arbete och makten i produktionen.  

I det här kapitlet analyserar jag hur den process av teknisk och ekono-
misk förändring som MTG-radio är indragen i bidrar till att ge MTG-
radios personligheter nya funktioner och öka deras strategiska betydelse 
för programplanering och finansiering på medieföretaget MTG. De frågor 
jag tar upp är: vilka ekonomiska och strategiska roller spelar det talade 
innehållet och programledarpersonligheterna i multiplattformsproduktio-
nen på MTG-radio? Vad innebär de strategiska roller som programledaren 
tilldelas för innehållet i deras arbete, för maktrelationerna i produktionen 
och för programpersonalens möjligheter till självbestämmande och auto-
nomi? 

Från musikflöden till publikflöden 

I den typ av radio som produceras inom MTG är begreppet flöde av stor 
betydelse för det sätt på vilket producenterna föreställer sig organiseringen 
av programinnehåll och av publiker. En av de centrala uppgifterna i kom-
mersiell radio har historiskt sett varit att planera sändningarna på ett så-
dant sätt att publiken fortsätter att lyssna och låter sig sugas med i det 
framåtsyftande och integrerande flöde som är kommersiell musikradios 
text (jfr Rothenbuhler 2010). John Caldwell (2003) pekar på hur flödeste-
ori, även om det främst betraktas som ett akademiskt, kulturteoretiskt och 
analytiskt begrepp för att förstå radio och TV (jfr Williams 1975/2001) 
också är något som utvecklas, diskuteras och används av medieindustrins 
aktörer. På MTG-radio talar Christer Modig följaktligen i termer av teori-
utveckling när han beskriver sitt arbete: 

Ju mer jag började involveras i programverksamheten, från 1994 egentligen 
och framåt, ju mer böcker läste jag, ju mer radiomässor gick jag på och ju 
mer reflekterade jag. Och jag fick ju försöka analysera själv, det var en slags 
självupplärning där. Och tillslut, nu de senaste åren har jag själv stått och 
föreläst på de här radiomässorna. Jag har haft möjligheten att testa egna te-
orier. Vilket är helt fantastiskt, i och med att vi har, vi har fem stationer. Då 
har man testat och sett vad är det som har funkat och vad är det som inte 
har funkat och vad har resultatet blivit. Man har gjort en åtgärd i radion 
och sen har man fått, dels lyssnarsiffror som antingen bekräftar eller totalt 
förkastar det man har gjort. Eller så har vi gjort egna strategiska undersök-
ningar där man har ställt frågor: den här grejen som vi gjorde vad tycker ni 
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om den? och vad tycker ni om att göra såhär och såhär och såhär? Och då 
har man fått de här svaren.  

FS: Skulle du säga att de teorier du fått med dig från USA och de du utveck-
lat själv, som du säger, har visat sig fungera då? 

CM: Det har de gjort. Absolut. Fransmännen sa, Christophe Sabot heter han 
som var programansvarig på NRJ när de lanserades i Sverige. Han sa, när vi 
hade samarbetet så ryckte han på axlarna och sa: ’Michael Jackson is Mi-
chael Jackson everywhere’.  

FS: Vad betyder det? 

CM: Han menade att kör man en låt i Frankrike så fungerar det i Sverige 
också. Och det är samma sak, kan du applicera det i ett annat land så kan 
du applicera det här också. […] Grundprincipen, hur lyssnarna beter sig när 
de sitter framför en radioapparat, vad som orsakar att de byter radiokanal, 
vad som får dem att lyssna längre, hur hjärnan funkar när de tar emot in-
formation. Det gäller ju oavsett om du är svensk eller amerikan eller frans-
man. Så de här grundprinciperna om hur den mänskliga hjärnan fungerar, 
hur vi plockar upp information och hur vi lagrar information sådana saker 
är viktiga när du bygger upp en radiokanal. Det är ju samma sak som om 
du skriver en bok. Jag menar en amerikansk författare använder ju samma 
teknik som en svensk författare, det handlar om att fånga lyssnaren, att 
bygga upp karaktärer, att kunna berätta en historia på ett intressant sätt så 
att du håller kvar läsaren eller lyssnaren (i/Christer Modig 2010). 

Flödesteori är således inte bara en medie- eller kulturvetenskaplig analytisk 
term utan i högsta grad en tankefigur som används i produktionen på 
MTG-radio, av producenterna för att beskriva och förstå sin verksamhet: 

Vi arbetar hela tiden med att skapa ett bättre flöde, och ge lyssnarna anled-
ning att stanna kvar på kanalen (i/Alexandra Maric) 

Genom kommersiell formatradios historia har en rad strategier utvecklats 
för att uppbåda ett integrerande flöde. Det har inneburit att man har an-
passat sig till publikens beteende genom så kallad day-parting (olika typer 
av innehåll vid olika tider på dagen) och tent-poling (att dra in lyssnare och 
få dem att stanna kvar genom t.ex. en framgångsrik morgonshow). Be-
grepp som segmentering (att programmera musiken i segment om 15-20 
minuter), hammocking (att lägga oprövad, ny musik mellan två hits) och 
platooning (att överaska och öka variationen genom lägga in en oväntad 
och formatbrytande låt i en aktiv kategori), beskriver också hur radiopro-
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ducenter funderat kring och utvecklat flödesteori, så att säga i praktiken.16 
En central aspekt i producenternas flödesteori har också historiskt sett 
varit radio-DJns arbete. Programledarens funktion har traditionellt sett 
varit att frambringa och hantera flödet så att publiken stannar kvar på 
kanalen. I en DJ-manual (2001) kan man läsa om att programledarens 
huvudsakliga uppgift är att ”ge lyssnarna anledningar att fortsätta lyssna” 
och MTG-radios programdirektör beskriver ”vitsen” med DJs på följande 
sätt: 

Hela vitsen är ju att få lyssnarna att stanna kvar. Det är det jag menar när 
jag kallar programledarna för säljare: vi säljer underhållning och vi försöker 
få betalt i tid. Vi vill att våra kunder, det vill säga lyssnarna, ska investera 
mera tid hos oss (i/Christer Modig 2007). 

Sändningarnas temporala flöde hålls samman av en rad uppmaningar från 
DJn till publiken att ”stanna kvar”, ”efter pausen”, ”om en stund” eller 
”häng med!”. Under den tid jag gjorde fältarbete på MTG-radio kom så-
dana strategier att ifrågasättas i produktionen. Uppmaningar till publiken 
att stanna kvar i flödet begagnas alltjämt av programledare och DJs, även 
om det på programmöten och i diskussioner mellan producenterna pratas 
om hur man på bästa sätt ska röra sig bort från ett sådant tilltal, som anses 
vara klichéartat, omodernt och inte passa en ny generation av radiokon-
sumenter.  

När ett reklambreak kommer så måste jag ha någonting att säga som kan 
hålla kvar lyssnarna. Det är A och O. Extremt viktigt. Och då räcker det 
inte med att ”det blir mer musik om en stund”. Lyssnarna måste vara intres-
serade av oss och av vilka vi är. Det visar ju sig i lyssnarsiffrorna också och i 
GKt [genomsnittligt kvartslyssnande]. Ju längre folk lyssnar desto bättre 
jobb gör vi. Det är mycket svårare med en yngre målgrupp, med den här nya 
generationen, att försöka tala om för dem varför de ska stanna kvar 
(i/Benjamin Nilsson).  

Benjamin Nilsson och de andra producenterna arbetar således efter en 
föreställning att för att skapa ett flöde för ”den nya generationen” så räck-
er det inte längre med att sälja in musiken. Programledarnas personligheter 
och relationer till lyssnarna har, menar de, blivit viktigare för att få lyss-
narna att stanna kvar.  

16 Segmentering och hammocking är aktiva begrepp också i programplanering i TV. 
Begreppet platooning används inte i TV-sammanhang, men vad TV-producenter 
kallar för ”stunting” (att t.ex. producera specialavsnitt av teveserier som bryter 
genrekonventioner och publikens förväntningar på programmet) beskriver en lik-
nande strategi. 
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Producenterna och programledarna på MTG-radio ska dock inte bara 
administrera det traditionella flödet av ljud och musik i radiosändningarna. 
De tekniska förändringarna och utvecklingen mot multiplattformsradio har 
flyttat fokus i produktionen från musikflöden, till publikflöden och det har 
inneburit att programledarpersonligheten fått nya uppgifter och innebörder 
i produktionen. Musik- och innehållsflödet är ett medel för att dra med sig 
publiken, hålla kvar den i flödet och få lyssnare att stanna på kanalen. Nya 
distributionsformer (t.ex. podcasting och play-tjänster) har utmanat denna 
praktik. En ökande konkurrens har gjort det allt svårare att upprätthålla 
en sådan ”instängning” av publiken.  

Det innebär dock inte att flödet, som en grundläggande tankefigur upp-
hört att vara verksam bland producenterna. Tvärtom tycks de alltjämnt 
tänka i termer av flöden, men snarare än musikflöden är det publikflöden 
som är centrala. Upplevelsen av ”radio” omfattar en rad andra former av 
innehåll (text, bild, video) på en rad nya medieplattformar. MTG-radios 
texter har, med Will Brookers (2001) terminologi gått, från att erbjuda ett 
flöde till att erbjuda ett överflöde (overflow). Det innebär att publiken inte 
bara förväntas att stanna kvar på kanalen utan att i allt högre utsträckning 
röra sig mellan olika medieplattformar. Att styra och kontrollera publikens 
flöden mellan MTG-radios olika medieplattformar har blivit en allt vikti-
gare del i programpersonalens arbete. Härvidlag blir programledarperson-
ligheterna allt viktigare resurser för att kontrollera och styra publikflöden. 
Det är bakgrunden till deras ökade strategiska betydelse i multiplattforms-
produktionen på MTG-radio. 

Programledarna erbjuder till exempel en rad ”utgångar” ur texten och 
uppmaningar till publikrörelse: ”gå in på”, ”kolla in vår hemsida”, ”följ 
mig på Twitter”, ”lyssna på det här på vår hemsida” och ”vill du veta hur 
du gör för att delta i tävlingen - gilla oss på Facebook”. Jeanette Predin, 
som arbetar med webbunikt innehåll på MTG-radio beskriver att hon upp-
fattar det som att programledarnas funktion är just att driva lyssnare mot 
andra medieplattformar: 

FS: Vad är syftet med de nya medieplattformarna: är det främst att få mer 
lyssnare på radioprogrammen? 

JP: Nej. Jag tycker snarare att de som sänder radio ska driva människor mot 
våra andra plattformar (i/Jeanette Predin). 

Det är dock inte bara genom direkta uppmaningar till publiken som pro-
gramledare och presentatörer, likt televisionens hallåor, dirigerar publiker. 
Personligheterna, som sådana, i sig själva, anses kunna fungera som moto-
rer som flyttar publiker mellan MTG-radios olika medieplattformar. För 
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na. Det kan bidra till att programledarpersonligheten blir än mer effektiv i 
att behålla lyssnare och organisera flödet i radiostationernas traditionella 
FM-sändningar. 

Vidare används MTG-radios personligheter för att organisera ett över-
flöde mellan olika delar av medieföretaget MTG, mellan radio, TV, tidning 
och webb. På sin mest basala nivå sker det genom ofta förekommande 
referenser till andra medier och utbud som produceras av MTG och upp-
maningar till publiken att röra sig mellan olika innehåll som produceras av 
företaget. Men det innebär också att de olika delarna av bolaget lånar var-
andras programledare, presentatörer och personligheter. 

Det är klart att vi jobbar så. Vi använder ju [i sändningarna] Ola Renström 
från Viasat sport, om vi ska prata sport till exempel. Vi lyfter program från 
trean och försöker utveckla programpunkter tillsammans med dem. Så är 
det ju. MTG-hatten på (i/Roger Nordin) 

Användningen av programledare, personligheter och karaktärer koordine-
ras också centralt inom MTG. Rix FMs programchef berättar att hon arbe-
tar mycket med TVn för att hitta samarbeten: 

Jag har många möten med Irene som är programdirektör för TVn. Vi pratar 
om deras tablå, vad vi kan göra för att arbeta tillsammans. Kan vi använda 
några av våra profiler i deras program, kan några av deras profiler göra nå-
got hos oss? (i/Alexandra Maric). 

MTG-radios DJs och programledare instrueras att, genom att i radio prata 
om eller länka till TV-program från MTG-TV slussa publik mellan de olika 
medieformerna inom mediehuset MTG. På programmöten och i program-
informationen till personalen uppdateras ständigt vilka format och pro-
gram som står i fokus för det strategiska arbetet. Manus, så kallade cue-
cards och information om hur programledarna ska göra för att bygga upp 
program och slussa publik mellan olika medieplattformar i mediehuset 
tillhandahålls av programledningen.  
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Figur 4: Adam Alsing (TV3) på besök hos Ola Lustig, Roger Nordin och Titti 
Schultz i Rix FM och Titti Schultz (Rix FM) tillsammans med Mårten Andersson i 
TV 3.  

Personligheter från MTG-radio förekommer i TV-programmen och vice 
versa (se figur 4) och programprofiler leder såväl TV- som radioprogram 
(t.ex. Alex Schulman, Hasse Aro och Robert Aschberg). Ett av de mest 
långtgående försöken att utnyttja synergier inom medieföretaget för att 
flytta publiker mellan olika medieformer och medieplattformar är radiosta-
tionen Radio1.  

Radio1 startades i januari 2011 och är Sveriges första kommersiella 
pratradiokanal. Stationen som helhet beskrivs som en mediehuslösning. 
Det innebär att programinnehåll på stationen produceras i samarbete med 
såväl MTGs TV-stationer som med tidningen Metro. Det innebär också att 
hela mediehuset engageras i att flytta publiker till Radio1 - samt att Ra-
dio1s utbud fokuserar på att flytta publiker mellan de olika medierna inom 
MTG. Under morgontimmarna görs Radio1 som en så kallad rullkanal 
med nyhetssvep på femton minuter (som repeteras om och om igen mellan 
klockan 06:00 och 10:00). Mellan nyheterna finns programinformation 
som ska locka publiken att byta till någon av mediehusets andra radioka-
naler. Det görs till exempel med hjälp av jinglar och promos med material 
från de andra radiostationernas morgonprogram (Just nu kan du höra det 
här i Lugna Favoriter/Bandit/NRJ/Rix FM). En nyckel till att planera och 
genomföra mediehuslösningen för Radio1 var att hitta personligheter eller 
profiler som redan fanns ”i huset” och att placera ut dem i sändningarna 
och ge dem egna program.  
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Gert Fylking fanns ju på Rix. Robert Aschberg sitter på Strix och är avlönad 
via MTG. Hasse Aro samma sak. Alex Schulman hade ett program på TV så 
han var inne i mediehuset också (i/Stefan Halvardsson 2011)  

Det var genom dessa personligheter som Radio1 skulle kunna skapa flöden 
mellan olika platser i mediehuset.  

Till exempel Hasse Aro använde ju Efterlyst för att driva folk till radion. 
Och tanken är ju att man helt enkelt ska vilja hänga med Hasse, från radion 
till TVn och tillbaka igen (ibid.). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att MTG-radios programledare 
och presentatörer tilldelas nya strategiska roller och blir allt viktigare i och 
med att MTG-radio anpassar sig till vad de uppfattar som radikalt nya 
publikbeteenden och söker utveckla nya former av multiplattformsproduk-
tion. Det gäller för övrigt inte bara för radiodelen inom MTG. Även i 
andra bolag i mediehuset har programledarna kommit att stå mer i cent-
rum under de senaste åren. MTGs flaggskepp på TV-sidan, TV3, fick un-
der år 2009 ny kanalidentitet, ny slogan och positionerades gentemot tit-
tarna, med hjälp av så kallade profilfilmer mellan programmen vilka pre-
senterade kanalens medarbetare, som kanalen med ”starka karaktärer” 
(Widell 2009). Den historiskt viktiga funktionen för programledaren mer 
generellt, att vara ett sällskap, eller en ”medievän” (Meyrowitz 1985) som 
attraherar publiken och får dem att vilja fortsätta lyssna förstärks när pro-
ducenterna upplever att musiken – som konkurrensmedel – minskar i bety-
delse. I ett tillstånd av post-broadcasting där kanaler och flöden generellt 
sett blir mindre viktiga och där on-demand och play-tjänster ökar i bety-
delse får dessutom personligheten en ny roll: att bli de ankringspunkter 
som håller samman MTGs och MTG-radios textuella universum och struk-
turerar förhållandet mellan producenter och publiker. 

Programledarpersonligheten iscensätts som publikorganiserande resurs 
I det konkreta och dagliga arbetet i studion och på redaktionen är pro-
gramledarnas produktion av personlighet ett iscensättningsarbete som för-
utsätter tillägnandet och utvecklingen av vissa kommunikativa kompeten-
ser (Ytreberg 2002). I relation till MTG-radios multiplattformsstrategier 
har programledarna härvidlag utvecklat en rad strategier och sätt att göra 
eller iscensätta personlighet på, för att bättre leva upp till förväntningarna 
på att de ska administrera överflödet och ta med sig publiker mellan me-
dieplattformar. Dessa strategier hämtar inspiration från och formas genom 
kommunikativa praktiker som programledare i radio och TV länge ägnat 
sig åt, men får delvis nya former och innebörder i multiplattformsproduk-
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tionen på MTG-radio. För att närmare analysera detta ska jag i det följan-
de fokusera på Rix MorronZoo, vilket är ett morgonprogram som sänds i 
MTG-radios största kanal, Rix FM. 

Karen Lury (1995) har i en studie av personliga framträdanden i TV pe-
kat på att en central del av iscensättningen består i att upprätthålla en tve-
tydighet kring vad som är ”spelat” och vad som är ”på riktigt” när medi-
ernas personligheter ”spelar sig själva”. Annette Hill (2005) har visat hur 
mycket av publikens njutning av och behållning från mediepersonligheter, i 
hennes exempel i TV-programmet Big Brother, är att försöka nagla fast det 
som ”är på riktigt” i det sätt varpå deltagarna iscensätts i texten. Inom 
MTG-radio och i Rix MorronZoo syftar mycket av programledarnas inter-
aktion i studion och det sätt varpå de framträder och iscensätter personlig-
het i sändningarna till att upprätthålla ett lekfullt förhållande mellan det 
”spelade” och det som ”är på riktigt”. Således bekräftas tidigare studier av 
hur personlighet görs i medierna (Bennett 2011). Analyserna visar också 
hur denna lekfulla ambivalens kan användas för att driva lyssnare mellan 
medieplattformar och hur den således blir en central del i- och också för-
stärks och tar sig nya former som en konsekvens av multiplattformspro-
duktion.  

De presentatörer och personligheter som framträder i radio och TV har, 
som många påpekat, ofta karaktäriserats av att (t.ex. till skillnad från film-
stjärnor eller skådespelare) betona sin vanlighet, vardaglighet och autentici-
tet i framträdandet (Bennett 2011, Bonner 2011, Langer 1981, Tolson 
2006). MTG-radios programledare är härvidlag inget undantag. På en rad 
olika sätt betonar de sin vardaglighet och vanlighet, inte bara genom till-
talsformer (personligt, direkt, avslappnat småprat) utan också genom vad 
de säger och vad de pratar om (vardagliga trivialiteter, anekdoter ur privat-
livet, etc.). Även i det sätt varigenom de beskriver sig själva är vanlighet 
och vardaglighet viktiga värden. Programledaren Gert Fylking, som länge 
arbetade med Rix MorronZoo, har sin personliga bakgrund i Friteatern – 
ett arbetskollektiv som grundades i början av 1970-talet – och han använ-
der ett språk som låter som hämtat från de fria teatergruppernas sjuttiotal 
för att beskriva den kommersiella mediekulturens 2000-tal och Rix Mor-
ronZoos innehåll:  

Det vi gör kommer aldrig att hamna på DNs kultursida. Men det roliga är 
att när vi pratar om kultur, då pratar vi om historia om historiska eror. Och 
vad pratar vi om då? Jo, om hur de levde då. Vad de gjorde, vad de sa och 
vad de åt och vad de drack. Det är kultur. Det är sådant vi pratar om i ra-
dio. Det vanliga, det vardagliga, det som folk gör. Vi i kommersiell radio, vi 
är de stora kulturbärarna (i/Gert Fylking). 
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Men även autenticitet och ärlighet är viktiga värden för programledarna. 
Det är också på så sätt programmet, och programledarnas insatser i det 
porträtteras och beskrivs i lyssnarkommentarer, bloggar eller tidningsartik-
lar: 

De har aldrig manus utan pratar fritt kring några fasta punkter. […] Vi är 
alltid ärliga, säger Titti Schultz. […] Titti beskriver [Roger] som ett natur-
barn. [De] har arbetat tillsammans i flera år har blivit så samspelta att de 
bara kan titta på varandra för att förstå vad den ena tänker (Frime 2007). 

Programledarna själva lyfter i intervjuerna jag gjorde med dem också fram 
denna dimension: att de alltid är ärliga i radio – ”det är inte spel utan på 
riktigt” (Titti Schultz) – och att deras samvaro i studion är ett helt auten-
tiskt skeende som snarare ”registreras” än iscensätts. Gert Fylking beskri-
ver ärlighet och naturlighet som ”nyckeln till framgång” (i/Gert Fylking):  

Vi hade en så tajt relation. […] Vi pratade om allt. […] Vi var så spretiga. Vi 
var inte slimmade. […] Sen hade vi ju en hel del interna uppgörelser sådär. 
Jag blev förbannad. Slängde igen dörren. Gick hem. Allt skedde live (i/Gert 
Fylking). 

Samtidigt som autenticitet är ett viktigt värde i programledarnas iscensätt-
ningar av sig själva och sin personlighet, bygger de också på den gemen-
samma överenskommelsen (med publiken) att de till viss del spelar en roll. 
Programledarna iscensätter båda dessa saker samtidigt, de både erkänner 
och misskänner sin egen autenticitet i sändningarna (jfr Bonner 2011, Wol-
fenden 2012).  

Det här är ett vanligt tema i Rix MorronZoo där interaktionen mellan 
programledarna ofta kretsar kring att ställa varandras uttalanden mot en 
uppfattning om en egentlig och mer autentisk personlighet (”menar det du 
säger eller spelar du en roll?”) och där programledarna försöker ”avslöja” 
varandras hemligheter. I interaktionen pågår det inte någon egentlig för-
flyttning i samtalet mellan en främre och bakre region, men själva iscen-
sättningen av en sådan (imaginär) rörelse är ett centralt tema i program-
men. I Rix MorronZoo förlöper en stor del av pratet, med Erving Goff-
mans (1967) terminologi som organiserade ”ansiktshotande” handlingar, 
konflikter och ansiktstapp som riktar in sig på att underminera det jag eller 
den persona som programledarna avser presentera för lyssnaren, men som 
samtidigt är delaktiga i konstituerandet av just denna eterpersonlighet. 
Ofta – men inte alltid – är det frågan om iscensatta och noga förberedda 
interaktioner vars syfte är att skapa konflikter som ska föra programmet 
framåt.  
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Ett återkommande tema i Rix MorronZoo är det som behandlar den 
kvinnliga programledarens Sofia Wistams mammaroll. Genom att Sofia 
ständigt återkommer till sitt föräldraskap, vad hon gör och hur hon är med 
sina barn, erbjuder programmet en berättelse för lyssnarna att följa med i 
och prata om, från program till program och från säsong till säsong.  

Själva idén är ju att då kan du sen på jobbet eller på eftermiddagen eller så 
småningom. Så kan folk skvallra vidare eller prata med sina kollegor och 
kompisar om vad som hänt i programmet. Det blir snackisar. Man kan pra-
ta om skiten. Man kan uppröras och förfäras och glädjas – man har i alla 
fall en åsikt. Man har tagit del av det. Och det gör ju att man vill inte missa 
programmet. För man vill ju vara delaktig i samtalet (i/Gert Fylking).  

För de trogna lyssnarna fördjupas historien om programledaren genom 
varje enskilt tillägg till berättelsen, samtidigt som de enskilda tilläggen kan 
uppskattas som historier i sin egen rätt av den mer tillfälliga publiken. 

1 RN: Åtta minuter över sex det här är Rix MorronZoo med Lady Gaga 

2 paparazzi. Roger, Sofia och Ola Lustig här. 

3 OL: Aaah. 

4 RN: Sofia är hes idag eftersom hon har skrikit på sina barn hela 

5 helgen. 

6 SW: Skratt 

7 OL: Vad kallar du konceptet? Management by fear? 

8 SW: Ja typ. Usch. Jag har dåligt samvete. 

9 RN: Har de inte varit lydiga? 

10 SW: Nej, det har de… 

11 RN: Har de inte varit ute i trädgården och plockat mördarsniglar  

12 som du har sagt åt dem? 

13 SW: Skratt.  

RN: Roger Nordin; OL: Ola Lustig; SW: Sofia Wistam 

Ämnet och temat, Sofias mammaroll, initieras inte av Sofia Wistam själv. 
Det är Roger Nordin som introducerar det (rad 4) och driver det, tillsam-
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mans med Ola Lustig medan Sofia knapphändigt bekräftar deras insinua-
tioner. Även om alla tre karaktärer i Rix MorronZoo är närvarande hela 
tiden, konstrueras många av de situationer i vilka vi får mer information 
om programmets personligheter som om två av programledarna pratade 
om den tredje bakom dennes rygg. Som man kan se i citatet ovan så är det 
Roger som kommer med den avgörande informationen (rad 4). Det är 
riktat enbart till den andra manliga programledaren, Ola Lustig, och till 
den lyssnande publiken. Det sätt varpå Ola Lustig reagerar på den nya 
informationen är visserligen formulerat som en fråga till Sofia (rad 7). 
”Vad kallar du konceptet? Management by fear?”. Men det är en retorisk 
fråga. Varken Ola, Roger eller lyssnarna är intresserade av svaret (som 
också blir summariskt: ”Ja, typ” [rad 8]). Roger fortsätter att fråga, men 
lyssnar inte på svaret, avbryter och frågar igen: ”Har de inte varit ute i 
trädgården och plockat mördarsniglar som du har sagt åt dem.” (rad 9, 11) 
Vilket ytterligare spär på ryktet om Sofias hårda barnuppfostransmetoder. 
All central information i detta utsnitt av programmet, allt vi får veta om 
Sofias karaktär, kommer från de andra programledarna. ”Du är hes för att 
du skrikit, du har ett konstigt barnuppfostranskoncept, du har försökt 
tvinga dina barn att plocka mördarsniglar” (rad 4, 7, 9, 11). En sådan 
retorik bidrar till att redan i programmets text lägga grunden för det in-
tresserade skvaller som lyssnarna förväntas att sinsemellan göra om pro-
grammets personligheter och deras förehavanden. Men det anspelar också 
på diskrepansen mellan det sätt på vilket Sofia beskriver sig själv, den roll 
hon spelar (”Sofia som en god mor”) och den ”verkliga” personen bakom 
denna roll och syftar till att stimulera till frågor kring vad som är den verk-
liga ”sanningen” om Sofia som personlighet i sändningarna.17 

I sändningarna görs också det lekfulla förhållningssättet till autenticitet 
till ett tema på ett mer manifest sätt. Mycket av sändningarnas handling 
kretsar kring vad som är äkta och vad som är falskt i programledarnas och 
till studion inbjudna gästers självframställningar. Som i följande utdrag 
från en intervju i Rix MorronZoo: 

1 RN: Är det äkta, de här intervjuerna [som du gör i  

2 Melodifestivalen]? 

3 G: Äkta? Nej det är två personer som spelar Katrin och Per och  

                                                      
17 Det här liknar hur Christine Gheraghty (1991) beskriver skvallrets roll och funk-
tion mellan karaktärerna i tevesåpor, och dess betydelse som ett sammanhållande 
kitt i en samling av lösa och långlöpande narrativa trådar, samt för publikens upp-
levelser och förhållningssätt gentemot sådana program.  
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4 som sen spelar två poliser. 

5 RN: Ja, men jag menar artisterna och grupperna, visste de vad  

6 det gick ut på när de gick in i den där lagerlokalen? 

7 G: Dom hade inte en aning, så det är helt sanna reaktioner. Dom 

8 var panikslagna precis som de ser ut att vara. 

9 OL: Hade ni någon koll på vad ni gjorde? 

10 G: Nej, nej det är då det blir som bäst, man bara kastar sig ut.  

11 RN: Var det någon artist eller grupp som blev sårad? På riktigt?  

12 Alltså på riktigt?[…] 

13 G: Vi var väldigt elaka. Det här är ju mjukversionen som visas i 

14 TV. 

15 RN: Jaha. Så det är en del bortklippt alltså. […] 

16 SW: Men apropå äkta. Är den där solbrännan äkta? 

17 G: Den är helt äkta.  

RN: Roger Nordin, OL: Ola Lustig, SW: Sofia Wistam, G: Gäst, mina kur-
siveringar. 

Intervjuerna är äkta (rad 1), reaktionerna på riktigt (rad 7), arbetssättet 
autentiskt (att bara kasta sig ut) (rad 10) och solbrännan är inte konstgjord 
(rad 16). Inom loppet av samtalets första minut (0:23-1:20) har den givna 
tematiken etablerats med all önskvärd tydlighet. Denna tematik kulminerar 
ytterligare några minuter in i intervjun i och med att den inbjudna gästen 
utför ett så kallat lögndetektortest på programledarna, där fel svar rende-
rar en elstöt som illustreras med ljudeffekter och beskrivs som mycket 
smärtsam.  

En sådan lek är ett typiskt exempel på innehåll i Rix MorronZoo. Pro-
gramledarna genomför ofta olika utmaningar eller så kallade stunts i vilka 
deras kroppar står på spel: de undergår smärtsamma behandlingar och de 
utför farliga fysiska övningar, som sätter dem på prov och visar vad de går 
för. Deras kroppar ska bära vittnesmål, som i exemplet med lögndetektor-
testet: när de ljuger får publiken veta det genom att de skriker av (spelad) 
smärta. När de skriker ska det föreställa ett uttryck för en intensiv upple-
velseform: något som är på riktigt. Även om vi i publiken, inte minst ge-
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nom användningen av en överdriven ljudeffekt för att symbolisera ”el-
chocken” förstår att det är på låtsas, att det är en lek eller ett skådespel vi 
lyssnar till. I radio där programledarnas röster är det enda medel som pu-
bliken har för att få tillgång till desamma får denna dimension av giss-
ningslek än större betydelse. En del av tjusningen i lyssnandet är att leta 
efter det som är ”på riktigt” i framträdandet: i programledarnas uttryck 
för rädsla inför testet, i uttrycken för smärta, i det de säger.  

FS: Vad är syftet med den här typen av upplägg då? 

CH: Att få lyssnaren att haja till och undra. Min drömreaktion är att de 
tänker bara: ’Va? Hände det där verkligen?’ Och att de först efteråt. Att de 
skrattar till när de hör det och att sen när det är över, att de fortfarande sit-
ter och ler och undrar vad var det som hände? (i/Christian Hedlund). 

En stor del av det programledarna gör i etern handlar som jag visat om att 
spela på dubbeltydigheten och ambivalensen mellan det som är ”på riktigt” 
i vad de säger och i deras självframställningar, och det som ”inte kan vara 
sant”. Den här dimensionen har kanhända alltid funnits i hur personlighet 
iscensätts i medierna. Men oavsett om det är något nytt eller inte, ges den-
na dimension av programledarnas iscensättningsarbete och kommunikativa 
kompetens nya funktioner och innebörder i och med att MTG-radio över-
gått till multiplattformsproduktion. Andra medieformer, som exempelvis. 
de videoklipp, foton och texter som knyts till programmet tematiserar ”av-
slöjandet” och presenterar en mer ”verklig” sanning om programledarnas 
personligheter. En serie ”bakom-kulisserna-filmer” som lanserades i sociala 
medier i samband med programmet Rix MorronZoos tioårsjubileum har 
detta tema. Här ifrågasätts deras offentliga personligheter i lekfulla och 
meta- orienterade gestaltningar som ska ”avslöja” deras ”sanna” jag. Ro-
ger Nordin, som i programmet odlar bilden av sig själv som en homosexu-
ell man som lever singelliv i Stockholms innerstad, ”outas” som heterosex-
uell tvåbarnsfar. I filmen får vi se hur han i och med att han lämnar konto-
ret tar av sig sin offentliga roll. Detta görs manifest i filmen genom att han 
tar av sig en rosa fjäderboa, ändrar kroppsspråk och byter bil, från en liten 
sportvagn till en stor familjebil. Slutligen stiger han in i sin villa, kramar 
sina barn och fäller den avslutande replik som fullbordar transformatio-
nen: ”jag tar en pilsner och kollar på Sportnytt”. I denna serie av avslöjan-
de filmer spelar olika kända svenskar som gästat programmet (Måns Zel-
merlöv; Hasse Aro; Orup; Pernilla Wahlgren; Lasse Bengtsson; Peter Sett-
man; Niklas Wikegård etc.) rollerna av avslöjare som från ett inifrånper-
spektiv berättar den ”verkliga” sanningen om de tre programledarna. På de 
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nya medieplattformarna är den här typen av innehåll vanligt förekomman-
de och anses, av producenterna vara det som ”funkar”: 

Man får ju försöka tänka att det enkla kan vara det bästa ibland. Som att 
folk faktiskt tycker det är intressant att se vad som händer i studion, hur det 
faktiskt går till att göra en programpunkt i studion (i/Jeanette Predin). 

Det innebär också att det händelsebaserade programinnehållet blir viktiga-
re i sändningarna. När programledarna gör saker kan det dokumenteras 
och spridas över flera medieplattformar: 

Det som funkar bäst och genererar mest trafik det är oftast ett filmat mate-
rial, till exempel från Rix FMs morgonshow. Oftast är det kanske en gäst 
som varit där, och till exempel bjudit på en sång. Om det nu är en artist. El-
ler att man har gjort ett så kallat stunt, att det har hänt och skett någonting 
inne i studion. Säg till exempel att man har spelat pingis med gästen, eller 
dansat. Eller man har gjort något oväntat, haft en strippa i studion, till ex-
empel Sådant går bra på Youtube och på hemsidorna (i/Joakim Bäckström). 

Foton och filmer från sådana tillfällen kan användas för att exploatera och 
underblåsa publikens nyfikenhet kring vad som är ”på riktigt” och inte, i 
programmet och i programledarnas iscensättningar av sig själva. Att spela 
på om programledarna verkligen gjorde vad de sa att de gjorde, blir på så 
sätt en metod för att driva publiker mot nya medieplattformar där de kan 
få svar. Huruvida det var på riktigt som programledarna utsattes för el-
chocker, blev attackerade av hundar, gjorde konstiga saker på staden, rör-
de vid varandra, smakade på saker et cetera kan således bekräftas (eller 
dementeras) på de digitala medieplattformarna. Många av de bilder och 
filmer som publiceras på MTG-radios hemsidor omgärdas därmed också 
av rubriker och texter som ”bildbevis”, ”här ser du vad som verkligen 
hände” et cetera (se figur 5). MTG-radios programledarpersonligheter 
spelar som jag visat en central roll i MTGs multiplattformsstrategier, och 
det sätt varpå de iscensätter sig själva används för att skapa publikflöden 
mellan medieplattformar.  
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Figur 5: Rix FMs hemsida (2012) 

Från reklamavbrott till annonsörsfinansierat innehåll 

Kommersiell radio, och särskilt den formatradio som MTG-radio produce-
rar har alltid byggt på en hög andel av reklamfinansierat innehåll och sva-
ga gränser mellan redaktionella och affärsmässiga produktioner. Kommer-
siell musikradio har under hela sin historia innehållit sponsrade tävlingar 
och stunts som finansierats av företag i PR-syfte (Rothenbuhler 2010). 
MTG-radios programledare har traditionellt sett förväntats att aktivt delta 
i säljarbetet gentemot radiostationens annonsörer. Programledaren Titti 
Schultz beskriver till exempel vad hon gör efter en avslutad sändning: 

Efter det är det planeringsmöten. Och eftersom vi lever på reklampengar 
kommer kunderna och vill att vi ska vara med på möten. Och det är vi gär-
na och är roliga på beställning (Titti Schultz). 

En annan av programledarna berättar att programledarna, hos hans tidiga-
re arbetsgivare till och med fick provision på reklamförsäljning: 

På RTL [det företag som tidigare ägde radiostationen Lugna Favoriter] fick 
vi provision. Precis som säljarna. Det gällde att få in besökande kunder i 
studion medan man jobbade. Och blev det sen en affär så fick vi programle-
dare procent på det (i/Peter Borossy). 



156 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

Detta vittnar om att det kommersiella tänkandet bland den programprodu-
cerande personalen på MTG-radio varit stark, med största sannolikhet 
starkare än inom många andra medieyrken med högre grad av professio-
nell autonomi. Det som har förändrats i och med de nya affärsmodellerna 
inom mediehuset MTG är dock att programledarnas personligheter, för 
vilka publiken har förtroende och kan uppleva identifikation, har fått stör-
re ekonomisk betydelse när företaget söker alternativ till den traditionella 
reklamfinansieringen. 

Medieindustrierna har genom historien utvecklat en rad olika sätt att 
tjäna pengar på sin verksamhet. Dessa affärsmodeller kan huvudsakligen 
delas in i två grupper, karaktäriserade utifrån de olika slags varor vilka de 
bygger på för att generera ekonomiska värden: texter och publiker (Bolin 
2011: 50ff). I den förstnämnda affärsmodellen genereras intäkter genom 
att medieföretag säljer kopior av texter, eller tillgång till dem, direkt till 
publiken. Den här modellen är välbekant från förlagsvärlden, tidnings-
branschen och från film och musikindustrin, och de omfattande konflik-
terna kring upphovsrätt som ägt rum under det senaste decenniet har sin 
grund i viljan att från medieindustriernas sida försvara denna hotade af-
färsmodell. 

Den andra vanligt förekommande affärsmodellen i medierna är att sälja 
publiker till annonsörer. Då ger man istället bort innehållet gratis eller 
erbjuder det till en lägre kostnad än den verkliga produktionskostnaden, 
mot att de som tar del av innehållet också exponeras för reklam. En sådan 
modell är vanlig inom etermedierna, i tidningsbranschen och i digitala 
medier. För att denna verksamhet ska fungera krävs upparbetade rutiner 
och metoder – framväxten av en hel subindustri – för att mäta och analyse-
ra, samt paketera och presentera publiker för annonsörer (Meehan 1984, 
jfr kap. 2).  

Utvecklingen under det senaste decenniet har inneburit en kris för de av 
hävd använda affärsmodellerna inom medieindustrierna. Film- och musik-
branschen, med sin textbaserade affärsmodell, är de som tydligast drabbats 
av en sådan utveckling. Genom nya användarmönster och nya möjligheter 
att konsumera medier har även den publikbaserade affärsmodellen ifråga-
satts. Visserligen går det än så länge relativt bra för såväl TV- som radio-
stationer att finansiera sina produktioner genom reklam, men en digital 
framtid där alltmer av deras innehåll distribueras online eller i olika former 
av ”play”-tjänster har gjort att de söker efter nya sätt att kapitalisera på 
innehållet. Dessutom finns från många företag en ökad känslighet för re-
klamens eventuella ineffektivitet, att den reklamtid de hyr i TV- och radio-
kanaler uppfattas som ”brus” och inte leder till ökad försäljning (Grön-
holm 2011).  
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Ett sätt att möta en sådan utveckling är genom så kallat annonsörsfinan-
sierat innehåll (advertiser funded programming) (AFP). På MTGs hemsida 
beskrivs denna strategi: 

AFP innebär att du [dvs. annonsören] del- eller helfinansierar en produk-
tion. Produkten ger ditt varumärke liv genom att kommunicera dess känsla 
snarare än fakta och därigenom skapa en match mellan din profil och mål-
gruppens ej uttalade preferenser. AFP kräver ett öppet och dynamiskt sam-
arbete för att tillfredsställa dina mål.
(http://www.mtgmedia.se/produkter/creative-produkter/). 

Vad det handlar om är att förmå företag och annonsörer att betala för 
innehåll av olika slag. Det kan dels ske genom produktplacering, som länge 
varit en etablerad metod för att skapa ökade annonsintäkter. Men det 
handlar också om att låta annonsörer vara delaktiga i medskapandet av 
narrativ och programformat som indirekt riktar publikens uppmärksamhet 
inte enbart mot en given produkt utan mot en viss typ av produkter, en viss 
typ av konsumtion eller livsstil och ökar intresset för ett fenomen eller för 
ett område där det betalande företaget är verksamt. Det beskrivs i en MTG 
Creative Sales Guidelines: 

Skillnaden mellan ’produktplacering’ och ’branded content’ är just att va-
rumärket vid ’branded content’ etableras djupare och integreras redan på 
manusnivå. ’Branded content’ kan också innebära kommunikation av ett 
varumärkes kärnvärden, där produkten nödvändigtvis inte [sic] exponeras. 
(MTG Creative Sales Guidelines, s. 12).  

Försäljningsdirektören på MTG-radio Tomas Bacoccoli påpekar, i en bok 
om reklam, kommunikation och ledarskap, till vilken han är författare och 
som distribuerades såväl internt i produktionen som externt till kunder och 
mediebyråer under år 2007, att ”vår tids ungdomsgeneration hatar inte 
reklam. De hatar bara reklam som låter och ser ut som reklam” (Bacoccoli 
2007: 51). AFP är således också ett sätt att tilltala denna generation, att 
öka kunders engagemang och emotionella investering och ett sätt att 
komma runt det faktum att många uppfattar reklam som en form av brus.  

Som avsändare till ett program eller programpass upplever lyssnaren ett för-
hållande mellan varumärket och sin radiostation och detta kan vara en gen-
väg till lyssnarens hjärta (www.mtgradio.se). 

För att det ska fungera krävs dock relationer, personligheter. På MTG-
radio blir programledarna den resurs som behövs för att förändringen av 
affärsmodellen ska vara möjlig att genomföra. Tomas Bacoccoli gör föl-
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jande observationer i sitt nyhetsbrev riktat till innehållsproducenterna på 
MTG-radio: 

Ett fragmenterat samhälle är dagens ofrånkomligt eskalerande sanning. Men 
vad innebär det, ett fragmenterat samhälle? Jo, bland annat att allt vårt tra-
ditionella relationsbyggande och alla våra samtalsformer måste krossas för 
att ta nya exotiska former. […] Det som har förändrats är att varumärken 
kan göra sig själva oersättliga. Kort sagt. Samhällsfragmentering leder till 
social kyla som leder till människors sökande efter värme. Och idag kan va-
rumärken bli det lilla emotionella elementet, men för att ett varumärke ska 
kunna leverera värme måste det beröra (Månadens första måndag, december 
2010). 

Traditionella relationer och samtalsformer ska ersättas med nya exotiska 
former, enligt Bacoccoli. Dessa nya exotiska former av samtal och relatio-
ner innehåller varumärken och kommersiella produkter. Det Bacoccoli 
gestaltar är en tolkning av en generell samhällsförändring. Men det kan 
också läsas som en arbetsbeskrivning för programledaren på MTG-radio. 
Samtalsformer och relationer, mellan programledarna i studion och mellan 
dem och deras publik har blivit alltmer fyllda av ”varumärken”. I MTG 
Creative Sales Guidelines beskrivs de nya ”exotiska” samtalsformerna på 
mer saklig prosa: 

På våra radiostationer diskuteras dagligen olika ämnen som berör lyssnarens 
vardag. Ämnena varierar med stationens respektive målgrupp och är bero-
ende på vad som är aktuellt vid tillfället. Ofta finns tydliga synergier mellan 
det som diskuteras och en bransch eller en produkt. Redaktionell integrering 
utgår alltid från ett lyssnarvärde där programledarna tillsammans med en 
annonsör/bransch gemensamt skapar ett starkt och underhållande radiopro-
gram (MTG Creative Sales Guidelines, s. 19).  

Radioprogrammens personligheter blir den resurs som kan få varumärken 
att ”beröra” eller integrera varumärken i lyssnarnas vardagsliv genom 
”starka” och ”underhållande” former av radioprat. I det säljmaterial som 
presenterar stationen Rix FM och programmet Rix MorronZoo för pre-
sumtiva kunder, lyfts relationerna mellan de tre programledarna i Rix 
MorronZoo – som ”skapar en dynamik som är unik i svensk morgonra-
dio” – fram som ett säljargument (Programpresentation MTG-radio, s. 5). 
MTG-radios personligheter ska inte bara tilltala publiker, de ska också 
fungera som en förmedlande länk mellan annonsörer och deras produkter 
å ena sidan och radiostationens lyssnare å den andra. Såtillvida produceras 
de också som en resurs för kanalens annonsörer. Förutsatt att de uppfattas 
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som genuina och intressanta medievänner kan de göra företagens produk-
ter: 

relevant[a] för lyssnaren, i lyssnarens vardagsliv. De [kunderna] vill oftast 
att programledarna ska använda deras produkter. Påvisa deras produkter. 
Då måste vi hitta på ett upplägg som folk ska kunna relatera till 
(i/Alexandra Maric). 

Programledarpersonligheten iscensätts som en ekonomisk resurs 
I det konkreta arbetet som programledare innebär den ökade fokuseringen 
på annonsörsfinansierat innehåll att samarbetet med säljavdelningarna på 
företaget har intensifierats.  

Jag har relativt mycket att säga till om vad det gäller upplägg och utform-
ning av sändningen. Förutom när det gäller insålda inslag såklart. Då är det 
ju order att de ska göras och hur de ska göras (i/Erik Wedberg 2011). 

Det ökade behovet av sådan styrning av programledarens framträdanden 
innebär att representanter för försäljningsavdelningen allt oftare är med på 
redaktionella programmöten: 

[De] gör dragningar och informerar om vad vi ska säga och göra. […] Dess-
utom får man ju ganska ofta färdiga manus. Så att man vet exakt vad man 
ska säga (i/Maria Lindberg). 

Trots att kommersiell radio och dess programmedarbetare historiskt sett 
har arbetat nära de kommersiella delarna av bolaget kan det intensifierade 
samarbetet leda till konflikter och problem. Programchefen på Rix FM 
beskriver hur relationerna till dessa delar av företaget är ”de tyngsta”: 

Koordinera program med sälj är det svåraste med mitt jobb. Det är det 
tyngsta. Antingen är man proaktiv. Men just nu är vi så överbelastade. Vi 
får så otroligt många förfrågningar på kunder som vill göra redaktionella 
samarbeten (i/Alexandra Maric). 

Det Maric pekar på är dels svårigheterna med att ”koordinera” program- 
och säljavdelningar. Men hon lyfter också fram vikten av att vara ”proak-
tiv”. Att själv definiera vad- och på vilket sätt de enskilda programledarna 
och deras interaktioner i studion, eller programupplägg kan säljas in. På så 
sätt är det möjligt att själva välja tänkbara kunder som passar med de en-
skilda programledarnas eterpersonligheter. För programledaren Roger 
Nordin är en förutsättning för att det ska fungera just att programledarna 
känner sig ”bekväma”: 
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FS: Men har det varit några konflikter någon gång mellan dig och program-
chefen vad det gäller innehåll? 

RN: Nja. [D]et är klart att vi har haft några sådana här insålda grejer som 
inte varit lyckade. Men det har vi bara fått hacka i oss. Men nej, det skulle 
inte funka. Det funkar inte så riktigt. Vi kan inte göra något som vi inte 
trivs med, det skulle inte funka. Vi måste vara bekväma med det om det ska 
rulla i vårt pass (i/Roger Nordin). 

I det säljmaterial som MTG-radio använder för att locka annonsörer fram-
hålls att programledarna och personligheterna erbjuder ”genväg[ar] till 
lyssnarens hjärta” och att ”det finns en mängd olika sätt att utforma ett 
presentatörsskap på, beroende på vem du vill nå med ditt budskap” (Pro-
grampresentation MTG-radio, s. 5). Vad det konkret betyder är, som jag 
visade ovan, att dialoger mellan programledarna, konflikter i studion och 
saker de pratar om ur sitt ”vardagsliv” kan köpas av annonsörerna. Det 
här är en praxis som fått ökad betydelse efter ändringar i radio- och TV-
lagen i juni 2010 (Radio- och TV-lag [2010:696]) som gör det lättare att 
sponsra program genom att gränsen för vad som anses vara otillbörligt 
gynnande mildrats. Ett exempel på hur det fungerar är fallet med företaget 
EPS Cement, vilket är ett av de exempel som tidigare fanns offentliggjorda 
och tillgängliga i MTG-radios så kallade case-bank på internet. EPS ville nå 
ut med information om att de sålde ett nytt slags cement som har egenska-
pen att den kan flyta. Tillsammans med mediebyrån Initiative Universal 
Media utvecklades en idé för hur detta budskap skulle kommuniceras till 
presumtiva kunder. En idé som förutsätter personligheterna i Rix Morron-
Zoo och den dynamik som upparbetats mellan dem. Projektet beskrivs 
såhär på MTG-radios hemsida: 

Strategi och resultat 

Under veckan börjar ett gräl mellan Gert Fylking och Titti Schultz i RIX 
MorronZoo. Grälet eskalerar för varje dag och når sin kulmen när Titti be-
slutar sig för att sänka Gert i Riddarfjärden. Till Tittis förvåning erbjuder 
sig Gert att fixa cementen. I fredagens sändning är det dags. Live i RIX 
MorronZoo ska Gert sänkas. Det hela följs och byggs upp under program-
met. 

I slutet står Gert iförd sin rosa träningsoverall fastgjuten i ett cementblock. 
En stor kran lyfter ut cementblocket över vattnet och sänker sakta ner ho-
nom. Besökarna på plats vid Söder Mälarstrand undrar om inte Gert gått 
för långt den här gången, men cementen flyter! 
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Gert skrattar och Titti förstår ingenting. EPS Cement har fått ut att det fak-
tiskt finns flytande cement. Veckan efter det redaktionella upplägget körde 
EPS Cement en kampanj med taktiska spots (www.mtgradio.se). 

Programledarnas personligheter får på så sätt större ekonomisk betydelse 
för MTG-radio. Det har också medfört att planeringen och designen av 
personlighet blivit ett mer prioriterat område för kanalledningarna inom 
MTG-radio. Stefan Halvardsson, kanalchef på Radio1 menar att: 

Mitt mål är att, min konsult säger att det är det enda jag ska göra är att 
coacha personligheter (i/Stefan Halvardsson). 

Tidigare var pratet, och programledarens möjlighet att utveckla personligt 
prat i sändningarna mer begränsat. Den huvudsakliga styrningen av pro-
gramledarpratet skedde genom reglering av tiden, så kallad ”temporal 
cueing” (jfr kap 6). Nu ges programledarna större möjligheter till prat i 
sändningarna. Men samtidigt har innehållet i vad de säger kommit att bli 
mer styrt och kontrollerat. Ibland sker det genom detaljstyrning från sälj-
avdelningen eller via avdelningen Creative Sales. Det sker också genom 
programchefernas mer lösliga styrning. Personligheterna är mer prioritera-
de för dem att utveckla och att så att säga hålla i trim, eftersom de är allt 
viktigare ekonomiska resurser. 

Planeringen och styrningen av MTG-radios personligheter sker dock inte 
enligt samma instrumentella metoder som planeringen av musiken. Plane-
ringen och organiseringen av programledarnas framträdanden ”som sig 
själva” kan inte automatiseras på samma sätt som musikplaneringen. Led-
ningen och styrningen sker genom samtal och dialog, i möten mellan radio-
stationernas kreativa ledning och de enskilda programledarna.  

CH: Jag har ju möte med Alexandra då en gång i veckan då, där vi sitter ner 
och lyssnar på det jag gör. Och hon berättar också väldigt tydligt vad det är 
hon vill ha ifrån mig. 

FS: Upplever du att du har fått hjälp från programchefen att utveckla din 
personlighet på så sätt? 

CH: Inte direkt hjälp. Jag har nog mer fått direktiv från vad det är hon vill 
ha. Och sen så är det nog jag själv som har satt gränserna för vad jag tänker 
dela med mig av och inte (i/Christian Hedlund). 

En annan av programledarna kommenterar sådana möten som att: 
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Vi slipar på våra roller. Var ska vi gå hårdare åt varandra och var ska vi 
backa? Hur ska vi bygga upp konflikter? Vilka är våra grundvärderingar i 
etern? Det är sådana grejer vi pratar om (i/Roger Nordin 2010). 

Det är inte bara genom sådana deliberativa styrningsformer (jfr Ryan 
1992) som personligheterna regisseras. Relationerna i etern, liksom de 
enskilda programledarnas reaktioner och förhållningssätt planeras och 
formuleras också genom ett slags nedskrivna format. I dessa sammanfattas 
programledarens karaktärsdrag i textform. Det är interna produktionsdo-
kument men de har i perioder synliggjorts i MTG-radios studios där de 
olika programledarnas personlighetsdrag sammanfattats i listor, uppsatta 
som anslag på väggen. Denna formatering av personligheterna hänger 
samman med MTG-radios övergripande strategiska och ekonomiska mål-
sättningar. För att säkerställa att denna intention förverkligas kopplas 
produktionen av personligheterna, liksom det dagliga arbetet med att, med 
programchefens ord, ”koordinera och förbättra talanger” (i/Alexandra 
Maric) till företagets välutvecklade system för marknads- och publikunder-
sökningar. I de samtal kring personligheterna som genomförs i produktio-
nen på en daglig basis kan programchefen hämta argument för sina syn-
punkter och underbygga sina analyser med de tester av programledarnas 
personligheter som görs på löpande basis. Detta innebär att utdrag ur in-
teraktioner i studion, programpunkter reportage och stunts spelas upp för 
testgrupper vilka får betygsätta deras underhållningsvärde, hur intressanta 
de är, hur väl de upplever att de känner programledarna i fråga hur de 
uppfattar och vad de tycker om deras personligheter. Hur programledarna 
talar (dialekt, sociolekt, tempo och tilltal), vad de pratar om, deras över-
gripande personligheter i radio och de relationer som ska finnas mellan 
dem mejslas på så sätt fram i nära samarbete med kanalledning och med 
strategiska publikundersökningar som underlag.  

Avslutning 

I det här kapitlet har jag visat att programledarpersonligheterna har blivit 
allt viktigare i produktionen på MTG-radio. Det beror inte bara på att 
programledarna fått ökat självbestämmande i produktionen och mer tid att 
utveckla prat på. Det beror också på att de fyller strategiska och ekono-
miska funktioner inom MTG-radio. Programledarpersonligheter är ett svar 
på den nya konkurrensen från digitala medieplattformar, vilka inom MTG 
tolkas som att de leder till helt nya och förändrade publikbeteenden. Flö-
deslogiken och MTG-radios publikbaserade affärsmodell utmanas. Person-
lighet blir svaret på hur man ska behålla publik och tjäna pengar i en situa-
tion av post-broadcasting. Personligheter används för att styra publikflö-
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den mellan mediehusets olika medieplattformar och minska den oförutsäg-
barhet som finns i relationen mellan producenter och publiker när musik-
flödet, formatet och kanalen minskar i betydelse som publikorganiserande 
resurser. Personligheter används också för att skapa alternativa inkomst-
källor genom så kallat annonsörsfinansierat innehåll. Medieekonomiska 
överväganden får stor vikt för hur nya medieplattformar integreras i pro-
duktionen på MTG-radio och de påverkar programledarnas arbete och det 
innehåll som produceras. 

Man kan konstatera att de strategier som används, det sätt varpå pro-
gramledarpersonligheten fungerar – medvetet eller inte – tycks vara inspire-
rade av historiskt viktiga sätt att arbeta i kommersiell radio. Man fortsätter 
alltjämnt att tänka i flödesteoretiska termer, även om publikflöden blir lika 
viktiga som musikflöden. Dessutom återupptar man inom MTG-radio 
programledarpersonligheten som publikorganiserande resurs vilken också 
var mycket viktig i radiomediets barndom (i USA), då kända personligheter 
(och stjärnor) från vaudeville-teatern användes för att samla och rekrytera 
publik till det nya mediet (Murray 2005). En liknande strategi användes 
också inom den tidiga televisionen, där man anställde berömda radioper-
sonligheter för att ta med sig publik från det gamla till det nya mediet un-
der 1950-talet. Idén med annonsörsfinansierat innehåll utvecklas ur pro-
duktplacering, men har också ett släktskap med det finansieringsstrategier 
som användes av den amerikanska radionätverk under 1930-talet (Ala-
Fossi 2005: 70) 

Att programledarpersonligheten får förnyade strategiska roller i MTG-
radios multiplattformsproduktion gör också att kontrollen över hur per-
sonligheten ska framställas blir mer strikt. Allt oftare får programledarna 
färdiga manus och interaktioner i studion regisseras hårdare. Christer Mo-
dig pekade i en intervju år 2007 på hur det centrala för honom var att 
rekrytera personer som han trodde hade en intressant personlighet. När de 
väl var anställda gjordes dock inte mycket för att utveckla eller förbättra 
personligheterna. På denna punkt har produktionen utvecklats under mitt 
fältarbete på MTG-radio, till att mer komma att handla om ett ständigt 
övervakande och synliggörande av karaktärer. Produktionen av personlig-
het kopplas samman med företagets system för marknadsundersökningar 
och görs till föremål för ledningens och försäljningsavdelningens intresse. 
Kanske kan även denna produktionsförändring uppfattas som en slags de-
kvalificering, där kontrollen centraliseras och möjligheterna till självbe-
stämmande återigen och på nya sätt minskar i produktionen. Men samti-
digt ger den ökade betydelsen, strategiskt och ekonomiskt, av personlighe-
ter, att programledarna kan få en bättre förhandlingsposition gentemot 
ledningen (t.ex. i avseende på lön, arbetsvillkor och arbetstider) (jfr 
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McKinlay & Smith 2009) Ytterligare en dimension av den ökade betydel-
sen av programledarpersonligheter är att det medför en form av förtingli-
gande av subjektiviteten (Ursell 2006). Arbetsrelationen innebär inte bara 
att sälja sin tid till arbetsgivaren, utan också att i högre grad ”sälja sig 
själv”. Jag kommer utveckla detta tema i nästa kapitel, som fokuserar på 
den omorganisation som genomfördes på MTG och MTG-radio år 2009 
och som innebar att nya sätt att styra och leda arbetet växte fram, och att 
de anställdas personligheter också blev en organisatorisk resurs på medie-
företaget. 
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KAPITEL 9 

Mediehus 

Medieföretaget MTG har ända sedan millennieskiftet, likt många andra 
medieföretag, arbetat för att anpassa sin organisationsstruktur till en för-
änderlig och alltmer digitaliserad mediemarknad. År 2000 bildades ett eget 
bolag i sfären (MTG New Media) för att skapa möjligheter till ”nya in-
komstströmmar från nya medier”. De olika delarna i bolaget koordinera-
des i högre utsträckning för att skapa så kallade cross-promotion mellan 
olika delar av verksamheten (MTG Årsrapport 2000: 3, 25). Härvidlag 
spelade MTG-radio från allra första början en central roll, enligt företagets 
årsrapport från år 2000 utpekas MTG-radio som ”ett viktigt redskap för 
andra företag inom MTG för att marknadsföra sig själva” (ibid.: 25). Från 
millennieskiftet blir det också ett överordnat strategiskt mål att tillgänglig-
göra befintligt innehåll genom olika ”mediefönster”, som interaktiv digital-
TV, internet och mobiltelefoner för att generera extra intäkter (MTG Års-
rapport 2001: 6). En parallell utveckling till en sådan plattformsexpansion 
har varit den geografiska utsträckningen av mediebolaget MTG. Under 
2000-talets första decennium gick bolaget in på en rad europeiska medie-
marknader, genom uppköp av andra aktörer framförallt på TV-området. 
Även för MTG-radio i Sverige präglas denna period av en kraftig expan-
sion genom uppköp av andra aktörer (RTL och Fria Media) och strategis-
ka allianser (NRJ) som gjorde MTG-radio till Sveriges största och ett av 
Europas mer betydande radiobolag (med ägande i Baltikum, Finland och 
Norge). Det var först år 2007 som dessa konvergensstrategier i mediebola-
get gavs ett eget namn. Då formulerades den så kallade mediehusstrategin 
(MTG Årsredovisning 2007). Det efterföljande året, 2008, blev ett rekord-
år för MTG som då gjorde sin största vinst någonsin, den pågående fi-
nanskrisen till trots (MTG Årsrapport 2008). Behovet av organisatorisk 
konvergens sägs (t.ex. i MTGs årsredovisning för år 2007) bottna i den 
pågående ”digitala medierevolutionen” (s. 7, 24). Hans-Holger Albrecht, 
VD för MTG, menar t.o.m. att uppbyggnaden av ”integrerade mediehus 
[inte längre] bara [är] en god idé. Idag [2008] är det också en nödvändig-
het.”18  

18 Ingen paginering. Se http://www.mtg.se/en/annual-report-2008/ceos-statement/ 
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Rent konkret innebar mediehusstrategin en omorganisering av verksam-
heten. Målet var att i högre grad integrera de olika avdelningarna inom 
företaget och att skapa bättre möjligheter för samarbete mellan producen-
ter av olika slag. Liknande processer av organisatorisk konvergens har 
genomförts inom många medieorganisationer under de senaste åren. Olika 
företag har gjort olika val och prioriteringar kring hur en sådan omorgani-
sering ska genomföras, beroende på verksamhetens karaktär och syften. 
Generellt sett har det dock oftast handlat om att ta bort traditionella grän-
ser mellan avdelningar (Usher & Riley 2010) och i vissa fall att fysiskt 
omstrukturera produktionslokalerna (Meier 2007). Den fråga som jag 
utforskar i det här kapitlet är vad MTGs mediehus – som organisations-
form, organisationsideologi och materiell byggnad – inneburit för produk-
tionen på MTG-radio och för makten över arbetet.  

Ny organisation 

År 2009 flyttade MTG-radio, tillsammans med alla de övriga delarna av 
bolaget, in i ett nytt, gemensamt mediehus efter att tidigare ha suttit åtskil-
da på olika adresser i Stockholm. Den nya byggnaden gav MTGs ledning 
möjlighet att omplacera företagets olika funktioner och att samla de nya 
avdelningarna på egna våningsplan. Inredningsarkitekten vittnar om att det 
var ovanligt mycket arbete med att lokalisera personalen i de nya kontors-
miljöerna:  

[Vi] jobbade oerhört mycket med planlösningarna. Hur de olika grupperna 
skulle sitta. Vilka grupperingar, avdelningar, bolag inom det här har med 
varandra och göra och varför. Hur ska man då sitta? Ska man sitta i sexor 
eller i fyror? Ska chefer ha rum? Eller ska chefer inte ha rum? Och ska mö-
tesrum vara öppet eller ska mötesrum vara avgränsade (i/Karolina Ham-
mar). 

Huset har nio våningar och på varje våningsplan återfinns en av företagets 
delar: Viasat på våning fyra, tidningen Metro på våning fem, Creative Sales 
och Webb på våning sex, fri-TV på våning sju och MTG-radio på våning 
åtta.19 Högst upp finns en restaurang och plats för ledningen, i bottenplan 
finns konferensvåningar och under marken är TV-studios för inspelning 
och direktsändningar belägna. De redaktionella miljöerna är alltså åtskilda: 
TV, radio och tidningsfolk sitter var för sig i huset. Det ligger i linje med 
hur MTGs VD Hans-Holger Albrecht förklarar mediehusstrategins kärna: 
                                                      
19 Metro sitter tillsammans med de andra bolagen inom MTG, men är rent tekniskt 
ett eget börsnoterat företag. Både MTG och Metro sorterar dock under moderbo-
laget Kinnevik. 
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att skapa många olika vägar till publiken, divergera utbudet - men att slå 
ihop publikerna på säljsidan och sälja räckvidd till annonsörerna. Det stora 
behovet av integration finns sålunda i de delar av MTG som riktar sig mot 
och hanterar kontakterna med annonsörer.  

Integrerad medieproduktion 
Det var också mot en sådan bakgrund som det, i samband med flytten till 
mediehuset, skapades tre nya avdelningar inom MTG. För det första upp-
rättades en organisation med namnet Creative Sales. Deras uppdrag består 
i att utveckla nya sätt att kapitalisera på produktionen, och att få de olika 
medieslagen att samarbeta samt att hitta sätt att använda multiplattforms-
produktion och nya medier för att tillmötesgå reklamköpares och kunders 
behov. Denna nya avdelning befinner sig i gränslandet mellan en redaktio-
nell enhet och en säljavdelning och är samtidigt gränsöverskridande vad 
det gäller andra traditionella uppdelningar i medieorganisationen, som till 
exempel mellan radio och TV. Mycket av Creative Sales arbete kretsar 
kring att hitta vägar för att integrera annonsörers budskap och produkter i 
olika former av redaktionella material. Till exempel kan annonsörer, som 
vi såg i förra kapitlet, få vara med och skriva manus till radioprogramleda-
re och utveckla program- och formatidéer. Att hantera detta arbete och att 
utveckla programidéer och presentera dem för potentiella annonsörer är 
avdelningens främsta fokus. Det innebär också att man startat ett eget 
produktionsbolag, Creative Productions, som rör sig i gränslanden mellan 
de andra delarna av företaget och producerar innehåll för såväl radio som 
TV.  

För det andra omorganiserades MTG-radios webbavdelningar, vilka 
hanterar hemsidor och andra digitala medier. De hade tidigare varit integ-
rerade delar av de respektive bolagen inom MTG (TV, radio etc.) men 
samlades nu i en gemensam organisation. 

För det tredje omorganiserades försäljningsavdelningarna för fri-
kanalerna (i radio och TV). De slogs samman på hösten 2011 för att bli en 
ny ”super-sälj”-avdelning som skulle hantera annonser för såväl radio, som 
TV och internet.  

Det sätt på vilket mediehuset byggs upp, formas i hög grad utifrån de 
kommersiella strategierna och krafterna i medieföretaget MTG. Från led-
ningens sida betonas vikten av att få programpersonalen att arbeta till-
sammans, över mediegränserna (Aronsson 2011). Att skapa samförstånd 
och samarbete kring programidéer, upplägg och kampanjer, samt att ut-
nyttja den kreativa personalen över hela mediehuset. Det är dock de kom-
mersiella aspekterna av sådana samarbeten som står i centrum, snarare än 
de kommunikativa eller estetiska. Mediehuset är det som kopplar ihop 
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radio, TV, event, webb till ”kreativa annonsmöjligheter” 
(www.mtgradio.se, 2012-10-03). Det är de kommersiella grenarna av före-
taget, Creative Sales och den nya supersäljavdelningen, som gjorts till de 
”amfibiekommandon” (Aronsson 2010, fältanteckning) som rör sig över 
hela huset och knyter samman olika producentgrupper med varandra. Ett 
centralt motiv för samarbeten är att koordinera de ”fria” kanalerna (re-
klamfinansierade) med betalkanaler, och genom de förra driva publiker 
mot innehåll de måste betala för (Albrecht 2010, fältanteckning). Under 
hösten 2011 lanserades MTGs nya play-tjänst, Premium-Play, som samla-
de innehåll från både fri- och betal-TV. 

Nu tar vi ytterligare ett steg för att bygga Sveriges effektivaste mediehus. På 
det här sättet skapar vi en bättre brygga till våra betaltjänster från den stora 
trafik vi har på våra play-tjänster (Manfred Aronsson).  

Även programledarna i radio arbetar, som vi såg i förra kapitlet, för att 
skapa sådana ”bryggor” mellan fritt och inhägnat innehåll. I de andra 
medierna i mediehuset finns liknande praktiker. I TV-sportsändningar 
integreras ofta fri-kanalerna (TV6 och TV10) med de sportkanaler (Viasat 
Sport) som kräver abonnemang, och programledarna arbetar med att ska-
pa flöden av publiker mellan dessa olika medieplattformar. På ett organisa-
toriskt plan åstadkoms denna integration främst genom ändrade rutiner 
(vad det t.ex. gäller möten, maillistor och koordination i mediehuset) samt 
att vissa nyckelpersoner kopplas samman för att åstadkomma samarbete 
mellan avdelningarna. Programledaren Sanna Stenwall beskriver hur de 
redaktionsmöten som programledargruppen har varje vecka, alltmer har 
utvecklats till stormöten, där de kommersiella delarna av företaget närva-
rar med representanter: 

SS: Vi pratar om hemsidan. Vi har med oss folk från webbavdelningen. Vad 
ska läggas ut, vad funkar vad funkar inte. Och sen är en representant från 
marknadsavdelningen med och vi pratar om vad som händer marknadsfö-
ringsmässigt och vilka samarbeten som är på gång. […] Vi går igenom resul-
taten från musikundersökningarna. Och så är det ofta någon från Creative 
Sales som är med.  

FS: Redaktionella beslut då, hur tar ni dem? 

SS: Det där är lite olika beroende på vad det är. Ofta är det ju så att… Vi 
har ju Creative som sätter ihop programupplägg och tävlingar och liknande. 
Som är insålda då. […] Då är allt klart när det presenteras för oss. Även om 
det kan har varit en förhandlingsprocess med Mattias [programchefen] in-
nan (i/Sanna Stenwall). 
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Försöken att förändra organisationen och skapa förutsättningar för mer 
samarbete och samverkan i mediehuset är resultatet av en strategi formule-
rad av ledningen för MTG. Mediehuset syftar till att förändra affärsmodel-
ler och möjligheter till att kapitalisera på produktionen. Ledningen har 
utvecklat denna strategi mot bakgrund av nya, digitala medier, ny konkur-
rens och de möjligheter till innehålls- och tjänstekonvergens som de öpp-
nar. Det övergripande syftet med den organisatoriska konvergensen är att 
formera arbetet kring kunderna och inte kring de enskilda medierna. Med 
kunderna avses i första hand inte mediernas publiker, utan dess annonsö-
rer: 

Möjligheten för tillväxt här på Ringvägen 52 finns när vi tar ner väggar mel-
lan olika medier och produkter. När barriärerna rivs och vi formerar oss 
runt våra kunder istället för endast våra produkter! […] Vi behöver hålla 
ihop och hjälpa varandra… (Mediehuset Rapporterar 2011-09-16, 2011-09-
01) 

Det innebär att de redaktionella delarna av MTG i allt högre grad blir 
integrerade med de kommersiella. 

Irreguljär medieproduktion 
Den organisatoriska förändringen som mediehuset innebär handlar inte 
bara om att avdelningar ska fås att samarbeta och att de administrativa 
och ekonomiska delarna av företaget i högre grad ska integreras med de 
redaktionella delarna i nya former av gemenskap. Flytten till mediehuset 
innebar också att gamla gemenskaper, redaktioner och ”kreativa team” 
(Ryan 1992) ska minska i betydelse och att konkurrens mellan avdelningar 
och individer, samt flexibiliteten i organisationen blev ett mer prioriterat 
område. En tendens i medieindustrierna överlag har under lång tid varit att 
alltmer organisera arbetet genom många frilansmedarbetare, projektan-
ställda och praktikanter och att minska antalet fast anställda på medieföre-
tag (Hesmondhalgh & Baker 2011). Den nya radiostation som startade på 
MTG-radio efter flytten till mediehuset, Radio 1, organiserades också på 
det sättet. Tidigare var normen på MTG-radio fast anställd programperso-
nal men nu blev normen snarare att MTG-radio köpte in tjänster från pro-
grammedarbetare med eget bolag.20 Det minskar företagets risk och ökar 
möjligheterna till flexibilitet i produktionen och i slutändan lönsamhet i 
företaget. Sedan år 2009 har också nettoomsättningen per anställd i MTG-
radios programbolag Kilohertz ökat, medan personalkostnaderna per an-

20 Konkurrenten SBS-radio avskedade under samma period alla sina fast anställda 
programledare och producenter, och ”återanställde” dem på frilansbasis. 



170 I FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus 

ställd har minskat.21 Även bland de fast anställda var mediehusets organi-
sation konstruerad för att öka den interna konkurrensen och flexibiliteten 
på den interna arbetsmarknad som finns inom mediehuset. Genom att 
synliggöra produktivitet och hur väl enskilda redaktioner och grupper av 
medarbetare uppfyller de av ledningen uppställda målen, avseende lönsam-
het och publiksiffror, skapades en högre grad av konkurrens inom medie-
huset och mellan de anställda. ”Klockor” sattes upp på väggarna på MTG-
radio där visarnas position motsvarade avdelningens framgång i att nå 
uppsatta mål (figur 6). Det är ett management-verktyg som hämtats från 
säljavdelningarna men som nu spreds över hela mediehuset. Även program-
ledare och innehållsproducenter skulle nu uppfylla sin ”budget”, det vill 
säga leverera ett visst antal lyssnare och marknadsandelar. 

Figur 6: Klockor på väggarna visar på Rix FMs programledares framgång i att nå 
uppsatta mål. 

De irreguljära arbetsformer som mediearbete tagit sig, i medieindustrierna i 
stort har medfört att professionella nätverk, och förmågan att upparbeta 
och underhålla sådana nätverk har varit av central betydelse för karriär-
möjligheter i medieindustrierna (Wittel 2001). Det här har framförallt varit 
av vikt utanför etablerade medieföretag, bland de som arbetar som frilans 

21 Nettoomsättningen per anställd har ökat från (i TKR) 6420 till 7025, medan 
personalkostanden per anställd har minskat från (i TKR) 673 till 602 
(http://www.allabolag.se/5564447158/bokslut, 2012-11-14). 
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eller som konsulter. Mediehuset representerar ett försök att tydligare integ-
rera denna dimension av mediearbete inom en traditionell organisation. Att 
bygga nätverk, över medieslagen, uppmuntras – som vi ska se nedan även 
genom byggnadens arkitektur. Nätverket blir en metafor som används i 
kommunikationen från ledningen till de anställda för att beskriva mediehu-
sets logik.  

Dessutom premieras entreprenöriella förmågor i organisationen: att hitta 
på nya affärsidéer och att förverkliga dem ges stöd och uppmuntran i me-
diehuset. Alla anställda har exempelvis rätt att vara tjänstlediga och kan få 
viss ekonomisk ersättning om de avser att starta ett eget företag (i/Niclas 
Jonzon) och på företagets hemsida förklarar MTG att deras anställda för-
väntas ha en ”innovativ attityd” (www.mtg.se).  

Mot en sådan bakgrund kan man tala om mediehuset som en specifik 
form av organisatorisk konvergens. MTGs mediehus innebär inte bara en 
organisatorisk anpassning till multiplattformproduktion och teknisk och 
innehållslig konvergens. Mediehuset är också i sig ett försök att inlemma 
och skapa ett samgående mellan former av mediearbete som utvecklats 
utanför de stora medieföretagens traditionella anställningsformer, med den 
kontrollerade produktion och produktionsplats som ett traditionellt medie-
företag kan uppbåda. 

Omstridd organisationsförändring 
I praktiken är dock sådana organisatoriska förändringar komplicerade och 
svåra att genomföra. Såväl omflyttningen av personalen till nya avdelning-
ar och till nya kontorsmiljöer som den integrerade och irreguljära produk-
tionen är omstridda på MTG och inom MTG-radio. Det är i sig föga för-
vånande. Tidigare forskning har visat att kontorsdesign, nya styrningstek-
nologier och ledningsfilosofier sällan fungerar som de är tänkta och att 
anställda ofta medvetet eller omedvetet motarbetar ledningens intentioner 
(se t.ex. Boddy & Gunson 1996). 

Det [mediehuset] funkar sådär. Det är fortfarande mycket barriärer mellan 
olika avdelningar. Och ibland känns det ju som att viljan inte riktigt finns 
där. Hos någon egentligen. Det är ju inte direkt heller som att jag, personli-
gen, tjänar något på att till exempel hjälpa en säljare med att göra deras 
jobb åt dem. Och alltför ofta blir det också väldigt fel, när de ska hjälpa oss 
att göra vårt jobb (i/Titti Schultz). 

En vanlig hållning bland programmedarbetarna på MTG-radio är att de är 
ointresserade eller likgiltiga inför mediehuset: 

FS: Märks det av på något sätt att ni är en del av MTG? 
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RN: Nej. Framförallt för att våra lyssnare, lyssnarna, de skiter ju i att vi till-
hör MTG och att vi är ett mediehus och allt det där. Det bryr ju sig inte 
lyssnarna om. För mig är det Rix FM och inte MTG som gäller (i/Roger 
Nordin). 

Men ibland ger de också uttryck för en mer uttalad motvilja.  

Jag tycker att det är extremt viktigt att fokusera på att vi gör en radiopro-
dukt. […] För radions överlevnad så ska man inte kompromissa, man ska 
inte kompromissa med tiden, inte kompromissa med radioarbetet och det 
man ska göra i sändning, med att lägga tid på att göra en avancerad blogg 
med massa klipp. I mediehuset också att vi ska snacka TV och vi ska foku-
sera på samarbeten hit och dit. Men som sagt, jag tycker något går förlorat. 
Vi ska fokusera på att göra en radioprodukt (i/Benjamin Nilsson). 

Bland mina informanter på MTG-radio förekommer dessutom misstro mot 
de andra avdelningarnas avsikter och kompetens samt klagan över andra 
avdelningars tilltagande ”imperialism”. Det kom bland annat till uttryck 
som ett utbrett missnöje såväl bland programledare som bland chefer på 
MTG-radio över beslutet att öka reklamtiden från åtta till tolv minuter per 
timme under 2010. I samband med turbulens kring programdirektörspos-
ten under våren år 2011 framträdde dessa latenta konflikter också tydligt. 
Att Christer Modig fick lämna sitt uppdrag tolkades av flera programmed-
arbetare på MTG-radio som ett led i en maktkamp inom mediehuset i vil-
ken ”alla som kan radio får gå”. Misstanken om att MTG-radio skulle 
förändras och ”komma i händerna” på TV-folket som skulle använda ra-
diosändningarna endast som en ”reklampelare” för sina produktioner ut-
trycktes bland producenterna. Under en längre tid hade trycket på att ytter-
ligare kapitalisera på produktionen och att sponsra och ”sälja in” allt mer 
av utbudet kritiserats som, med en av programledarnas ord, ”jävla Nileci-
ty-fasoner” (åsyftandes den TV-serie som i mitten av 1990-talet drev med 
en överkommersialiserad musikradio). Att programdirektören försvann ur 
organisationen uppfattades som en konsekvens av att han var den enda 
som hade haft auktoritet nog att vara en motkraft till de nya säljavdelning-
arnas tilltagande imperialism. På en mindre dramatisk nivå förekommer 
också mindre konflikter mellan de olika avdelningarna - och deras företrä-
dare - på en vardaglig basis mellan Creative Sales och programcheferna på 
MTG Radio.  

Viljorna är ju naturligtvis olika. Min primära uppgift är ju att se till att göra 
så underhållande radio som möjligt. Deras primära uppgift är att sälja. Vil-
ket gör att vi ibland krockar. För då tycker de att nu är det såhär mycket 
pengar in och nu får vi lätta lite på våra kriterier och nu kan vi väl göra det 
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här. Vi har två olika uppdrag. Vad vi tycker är bra radio skiljer sig åt 
(i/Alexandra Maric).  

Sammantaget ger sådana observationer för handen att visionen om ett 
mediehus utan gränser mellan avdelningar och medieformer, och utan 
andra lojaliteter än mot företaget inte tillfullo förverkligats.  

Tvärtom tycks det som att det bland radioprogramledarna, och även den 
kreativa ledningen på MTG-radio, skett en förstärkning av diskurser kring 
radiomediets specificitet. Att det är viktigt att ”kunna radio” och att det i 
ledningen finns en brist på sådan kunskap är ett vanligt förekommande 
ämne för diskussion. Kommersiell musikradio har, framhåller producen-
terna, egna sätt att organisera arbetet, egna och specifika metoder för att 
mäta publiker samt att planlägga utbud och är en specifik medieform med 
ett eget tilltal och kulturell logik. Detta har gjort att radiomedarbetarna 
måst utveckla egna specifika hantverk och former av kreativitet (i/Stefan 
Halvardsson, i/Alexandra Maric). Det här är en diskurs som tidigare varit 
betydligt mindre accentuerad och som paradoxalt nog tyckts ha stärkts i 
och med att den utmanats av mediehusets konvergensretorik. Att MTG-
radios medarbetare har en unik kompetens och kunskap och att det kreati-
va arbetet har en egen innebörd i relation till radio, som skiljer det från 
TVns eller de digitala medierna och ställer andra krav på producenterna, är 
påståenden som ofta framförs av informanterna i studien, som i högre grad 
än tidigare upplever att de måste skydda dessa ”utrotningshotade” sär-
skildheter.  

Sådana problem med att fullt ut genomföra mediehusstrategin ökar be-
hovet, från ledningens sida, av andra metoder – förutom konkret omorga-
nisering och nya rutiner – för att skapa samarbete och samverkan i huset. I 
försöken att genomföra mediehusstrategin är det inte bara formella föränd-
ringar av organisationens struktur, avdelningarnas sammansättning och 
arbetets rutiner som förändrats. Från ledningens sida propageras också den 
så kallade mediehuslogiken som idé. Mediehusets arkitektur och materiali-
tet ska uttrycka och befästa en sådan idé och ledningen återberättar ofta 
berättelsen om mediehuset för de anställda genom bilder och texter som 
sprids på olika sätt bland de som arbetar i mediehuset. Mediehuset som idé 
kan beskrivas som en ”organisationsideologi” (Czarniawska 1988): kon-
troll ska uppnås genom att styra eller försöka påverka de arbetandes för-
ståelse av organisationen och sin egen plats i den. Grundläggande för en 
sådan organisationsideologi är de anställdas identifikation med organisa-
tionen. Mediehusstrategin ska implementeras genom övertalning, propa-
ganda och genom att skapa en känsla av tillhörighet hos de som arbetar i 
produktionen (jfr Hatch 1997: 345). Att styra med hjälp av ideologi har 
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två dimensioner, det innefattar att upprätta berättelser om produktionen 
(t.ex. att den är en gemenskap där alla delar samma intressen) men det 
innefattar också subjektivering. Subjektet är en central kategori i all ideo-
logi (Žižek m.fl. 1994). Så även i organisationsideologi. Ledningens berät-
telser om produktionen syftar till att förklara hur den idealiska producen-
ten är och vilken slags subjekt som är eftersträvansvärt i organisationen. 
MTGs och MTG-radios ledning försöker på olika sätt, som jag ska disku-
tera mer utförligt nedan, möjliggöra för de anställda i produktionen att 
förstå och iscensätta sig själva på ett sätt som gynnar upprättandet och 
genomförandet av företagets mediehusstrategi.  

Organisationsideologin är på så sätt inte heller bara en metod för att ge-
nomdriva eller legitimera den organisatoriska förändringen som mediehu-
set innebär. Dess syfte är också att förändra och påverka de anställdas 
självuppfattningar och identitet av att vara medieproducenter, av att tillhö-
ra den kreativa delen av ett medieföretag – i motsats till den administrati-
va. Traditionellt sett kan man säga att identiteten som medieproducent 
format en hållning eller inställning gentemot verksamheten som liknar den 
som Mattias Arwidsson sammanfattar på följande sätt: 

Skillnaden mellan oss och de andra [de administrativa delarna av medieföre-
taget] är att allting vi gör ändå någonstans grundar sig på att vi gillar den 
musik vi spelar och det vi håller på med. Det är inte de som ska säga till oss 
vad vi ska göra […] Vi är inga sell-outs. Det handlar om mentalitet, det 
handlar om inställning, det handlar om att vilja vara lite utanför (i/Mattias 
Arwidsson 2011). 

En sådan identitet, oavsett om den är ”sann” eller inte, har historiskt sett 
haft betydelse för att upprätthålla en delning mellan kreativitet och kom-
mers och bibehålla självbestämmande och autonomi i industriell medie-
produktion. Som vi kommer att se fylls dock själva idén om kreativitet och 
den kreativa identiteten med nytt innehåll och får nya funktioner i medie-
huset MTG. 

En berättelse om gemenskap 

Det mediehus som MTG uppförde och dit alla företagets verksamheter 
flyttade år 2009 är inte bara ett hus som härbärgerar verksamheten. Det 
används också för att illustrera hur verksamheten ska vara organiserad: 
byggnaden används symboliskt och metaforsiskt i kommunikationen mel-
lan ledningen och de anställda och för att förklara mediehusstrategin. Med 
arkitekten Jim Forsbergs ord, är mediehuset tänkt att vara ”en resurs att 
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använda för att förklara verksamhetens mål och mening, det kan användas 
för att tydliggöra företaget” (i/Jim Forsberg).  

Byggnaden är uppförd inte så mycket för att iscensätta verksamheten 
utåt, gentemot förbipasserande i staden eller för besökare i byggnaden. 
Forsberg beskriver hur MTG ”överlag [har] ett enkelt förhållningssätt till 
arkitektur. Det skulle vara enkelt och funktionellt. Ingen lyx och ingen 
flärd” (i/Jim Forsberg). Utifrån är byggnaden också anspråkslös, huvudsak-
ligen byggd med enkla material och liknar på många sätt andra samtida 
kontorsbyggnader. Husets huvudsakliga funktion är snarare att iscensätta 
verksamheten inåt, gentemot dem som arbetar där. Huset är ur ett sådant 
perspektiv ”en metafor som ska användas för att bygga organisationen” 
(Per Lorentz). 

Figur 7: MTGs mediehus på Ringvägen i Stockholm.  

MTG-huset är, enligt arkitekten Jim Forsberg, ritat för att påminna om ett 
stort fartyg. Byggnaden är långsmal och placerad på en tomt som gränsar 
till en skarp bergsskärning. Men, som arkitekten berättar såg han i denna 
geografiska förutsättning inte en begränsning utan utgångspunkten för den 
fartygsmetafor som kom att strukturera byggnaden som sådan: 

Det var ingen bergsskärning, det var en kajkant, där lägger skeppet till och 
där mönstrar besättningen på och så ska man ut på de sju haven och erövra 
marknader. Och man kan ju se då på Bylingen [namnet på tomten där 
MTG-huset ligger] att du har ju en direktionsvåning högst upp, där man 
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kan ta ut kompassriktningen, färdriktningen, dit ska vi. Och där har du 
kommandobryggan. Och sen inunder så finns det olika verksamheter som 
finns där för att stödja resan. Motorerna [de stora studiolokalerna] hittar du 
längst ner i fartyget (i/Jim Forsberg).22 

Fartyget, och den hierarkiska och organiska gemenskap det representerar, 
används både för att kommunicera företagets värden och att illustrera 
verksamheten, och som ett sätt att organisera arbete – och kommunikation 
– i huset. För Michel Foucault (1967/1998) är fartyget ett av de främsta
exemplen på vad han kallar en ”heterotopi”. Heterotopier kan vara platser 
utanför eller bortom hegemoniska förhållanden. Där vanliga regler inte 
gäller. Heterotopier är också platser som i sig knyter samman eller rymmer 
en mångfald av andra platser och platser som inte är fast lokaliserbara, 
varken här eller där. Sådana teman finns med i det sätt varpå fartygsmeta-
foren används som en organisatorisk resurs inom MTG, även om MTGs 
mediehus naturligtvis inte kan göra anspråk på att vara den utopiska eller 
maktkritiska plats som Foucault avsåg med begreppet heterotopi. Bilden av 
MTG som ett skepp används för att berätta om företagets ”revolutionära” 
historia och för att gestalta det som en plats där de vanliga reglerna och 
normerna inte gäller – en plats som erbjuder en annan form av gemenskap. 

För det första anknyter byggnaden till MTGs historia och till den före-
tagskultur som MTG försöker upprätthålla (Alvesson 2000). Förutom att 
byggnaden innehåller vissa färger (olika nyanser av grått) och material 
(t.ex. ett speciellt slags gummigolv) som MTG vanligtvis använder sig av 
och som bolagets företrädare ser som en del av företagets ”identitet” (i/Jim 
Forsberg). Fartygsmetaforen är tänkt att ge vissa mediehistoriska associa-
tioner. Per Lorentz, som är informationschef för MTG i Sverige, och som 
ledde flytten till det nya mediehuset, berättar hur MTG-huset för honom är 
ett slags ”piratskepp” och att det som sådant representerar MTGs verk-
samhet och den ”marknadsidealism” som präglar företaget (jfr Andersson 
2000). Första gången etermediemonopolet utmanades i Sverige var när de 
så kallade radiopiraterna på 1960-talet började sända från fartyg i Öster-
sjön (Radio Nord och Radio Syd). I MTGs egen historieskrivning är det 
vanligt att se företaget som en slags arvtagare till dessa pirater. Det var ju 
genom att på ett motsvarande sätt flytta sändningsutrustningen ut från 
svenskt territorium och sända in över landet som Jan Stenbeck kringgick 
TV-monopolet i slutet av 1980-talet, något som lade grunden för MTGs 
framväxt och ekonomiska framgång. På sin hemsida skriver medieföretaget 
att: ”MTG har varit ledande i att bryta monopol och oligopol inom medie-

22 Forsberg refererar till TV-studios. MTG-radios studiolokaler återfinns på plan 
åtta. 
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sektorn.” (www.mtgradio.se). Alltjämt odlas inom MTG en företagskultur 
där det är ”vi mot resten”. Med Jan Stenbecks gamla slagord betraktas 
medieutvecklingen som en process där ”tekniken vinner över politiken” – 
och MTG förstår sig själva som representanter för ”tekniken”, för det nya 
och frambrytande som utmanar rådande strukturer: politisk reglering, 
marknadsledande mediebolag, vedertagen affärspraxis och common sense. 
Byggnaden blir då en gestaltning av en sådan företagskultur.  

För det andra är fartyget eller skeppet en metafor för organisationen i 
huset. Även här anknyter metaforen till MTGs företagskultur, som enligt 
branschjournalisten Rolf van der Brinck (2009) karaktäriseras av ”en hård 
men rak militärhierarkisk struktur” (ingen paginering). Det är inte ovanligt 
med militära metaforer inom organisationen. Den nya säljorganisationen 
Creative Sales liknas av Manfred Aronsson (VD för Svenska MTG) vid ett 
amfibiekommando som ska kunna röra sig mellan och över de olika va-
penslagen i mediehuset (Manfred Aronsson, fältanteckning 2010). Den 
hierarkiska dimensionen av MTG finns också tydliggjord i byggnadens 
konstruktion, där ledningen befinner sig i toppen, tillsammans med perso-
nal- och ekonomiavdelningar som är placerade på en direktionsvåning. En 
sådan rumslig organisering, som på intet sätt är unik för MTG, vittnar om 
en tydlig och hierarkiskt ordnad organisation. Verklighetens fartyg är 
dock, åtminstone för husets arkitekt Jim Forsberg platser som både upp-
rätthåller strikta hierarkier men som samtidigt kräver och frambringar 
gemenskap och solidaritet mellan de personer som, trots sina olikheter, är 
hänvisade till fartygets yta (i/Jim Forsberg). På ett liknande sätt kan bygg-
naden metaforiskt, internt i organisationen, tydliggöra det ”stormiga me-
dielandskapet” (i/Jim Forsberg) som bara kan övervinnas om: 

We stand together and keep true to what has driven our success so far – 
working together closely as a team by sharing ideas and practices (Hans-
Holger Albrecht, 24/10 2011). 

I det här fallet är det en förändrad konkurrenssituation som ska mötas 
genom att alla står enade, arbetar tillsammans nära varandra och delar 
med sig av idéer och sätt att göra saker. Inom MTG uttrycks det som att 
mediehuset är den organisatoriska lösningen, såväl som den arkitektoniska 
manifestation, som ska säkerställa att ”alla är enade och har samma mål” 
(Liljedahl 2011). Att företagets ledning har arbetat i den här riktningen är 
inget i sig nytt. I likhet med de beskrivningar av den så kallade påtvingade 
trevnad (enforced fun) som Andrew Ross (2003) och Angela McRobbie 
(2002) gett från studier av medie- och kulturindustrierna har man inom 
MTG organiserat fester, kickoffer och andra typer av sociala aktiviteter 
(efter arbetstid) vilka sällan präglats av frivillighet och vilka syftat till att 
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frambringa gemenskap eller utgöra så kallad team-building. Företaget har 
dessutom prövat mer formella grepp som en egen MTG-ed vilken årligen 
skulle sväras av bolagets anställda, egna sånger och en samling av bud eller 
regler (de s.k. 12 reglerna) för att förena anställda och få dem att känna 
solidaritet och gemenskap med företaget och dess mål samt göra arbetet 
mot sådana mål mer meningsfullt. I dessa programmatiska och amerikani-
serade försök att frambringa organisatorisk gemenskap i produktionen blir 
mediehuset som byggnad, ur ledningens perspektiv, en resurs. Arkitekten 
beskriver hur ”den så kallade MTG-andan” var en ledstjärna i projekte-
ringen och planeringen av byggnaden: 

Det var bra att få den där känslan för vad företaget stod för och för vad fö-
retaget ville för utifrån det kunde man också prioritera sin arkitektinsats. 
[...] Det är ju lite den känslan som MTG har byggt upp: det är vi - mot res-
ten av världen. Och den känslan förtydligas ju genom den här byggnaden 
(i/Jim Forsberg). 

Att betona gemenskap och organisationskultur är inget specifikt för medie-
företag eller för MTG-radio. Idén om arbetet som en gemenskap, i vilken 
motsättningar tonas ned, är vanligt förekommande i samhället i stort. I 
fallet med MTG konstrueras berättelsen om denna gemenskap utifrån vissa 
specifika saker, som anknytningen till piratradio. Dessa, och andra, berät-
telser om gemenskap i och genom mediehuset, syftar till att stimulera till 
integration mellan de olika avdelningarna och övervinna ett specifikt mot-
stånd mot detta som funnits inom flera avdelningar på MTG, däribland 
inom MTG-radio. Det innebär också, som vi kommer att se att det är en 
viss typ av gemenskap som produceras på MTG-radio, som har mindre att 
göra med de ”kreativa team” (Ryan 1992) som tidigare varit typiska för 
medie- och kulturproduktion, och mer liknar de kreativa ”nätverk” som 
Andreas Wittel (2001) utforskat i New Yorks Silicon Alley.  

Det kreativa subjektet 

Gemenskap är en dimension av de organisationsideologier som används för 
att genomföra mediehuset som idé och produktionspraktik. Ytterligare en 
dimension av denna organisationsideologi är idén om kreativitet och det 
kreativa subjektet. En inneboende del av den målstyrning som används 
inom många olika slags organisationer är att de arbetandes subjektivitet 
och personlighet blir allt viktigare för organiseringen av arbetet. Inom or-
ganisationsteori innebär målstyrning att styra en organisation med uppsat-
ta mål snarare än genom direkt styrning av processer inom organisationen 
(Holmström 1995). Mer eller mindre självständiga enheter tilldelas krav 
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som de ska uppfylla och har sedan en viss autonomi när det gäller att be-
stämma hur detta ska göras. En filosofi som sammanfattas av MTG-chefen 
Robert Kviby: ”Förbättra alltid. Skapa mål, samla information, följ upp, 
prognostisera, utvärdera, modifiera, repetera.” (Kviby 2007: 60). Ett cent-
ralt problem för ledningen i de företag som använder sig av målstyrning är 
det faktum att målen till syvende och sist definieras av ledningen. Samtidigt 
som man, i denna organisationsteoretiska regim avser att använda sig av 
och exploatera den kreativitet som uppkommer när människor tillåts att 
själva organisera och planera arbetet. För att målstyrning ska fungera och 
ge maximal utdelning krävs således att de anställda får starka motiv att 
delta och försöka hitta vägar till måluppfyllelse, som kompenserar för den 
avsaknad av självbestämmande som finns, och som med nödvändighet 
måste finnas inom det organiserade lönearbetet. Således har management-
konsulter och managementfilosofi blivit allt viktigare inom organisationer. 
Arbete med missioner och visioner och med att fostra organisationskultu-
rer som får de anställda att uppleva att arbetet med att uppfylla företagets 
mål konvergerar eller överlappar med egna, personliga mål och med själv-
förverkligande har blivit vanligare. Luc Boltanski och Eve Chiapello (2005) 
har i boken The New Spirit of Capitalism analyserat den post-fordistiska 
produktionens anda. Denna nya anda är, för dem, det kapitalistiska syste-
mets svar på den kritik som tar fasta på hur produktionssättets byråkratis-
ka disciplin omöjliggör kreativitet, självständighet och personlig utveck-
ling. Kapitalismens nya anda är resultatet av att den inkorporerat sådan 
artistisk, estetisk och alternativkulturell kritik och omvandlats för att över-
leva (jfr Žižek 2009: 51ff). Det innebär att företag i allt högre grad erbju-
der de anställda upplevelser av att de har möjlighet att förverkliga sig själ-
va. Något som både förutsätter och förstärker föreställningen om att de 
anställda åtnjuter en ”genuin autonomi” även i lönearbetet (Boltanski & 
Chiapello 2005: 90).  

Mediearbete har generellt sett höga pretentioner på att vara självutveck-
lande och kreativt (Ursell 2006). Och självutveckling står i centrum för 
mycket av ledningens diskurser inom MTG och MTG-radio. Det beskrivs 
på MTGs interna webb hur de anställda själva förväntas ta ansvar för att: 
”sköta sin karriär inom företaget […] öka sin prestation, stärka sin utveck-
ling och fortsätta vara framgångsrika” (modernpeople.se, 2011-09-10). 
Fokus på självutveckling i organisationer läggs inte enbart på den anställ-
des förhållande till föreskrivna mål utan involverar sådant arbete med den 
anställdes person som sker utan en direkt, uppenbar eller synlig koppling 
till föregivna arbetsuppgifter eller andra kortsiktiga mål. Försäljningsdirek-
tören Tomas Bacoccoli menar att det han har att erbjuda i avseende på 
ledarskap är att ”få dig att bli förälskad i dig själv på nytt […] att få dig att 
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återuppfinna dig själv” (Tomas Bacoccoli). Robert Kviby, från 2011 pro-
gramdirektör på MTG-radio, menar att det för de anställda är viktigt att 
”alltid betrakta ditt jobb som mer än en transaktion där du byter tid mot 
pengar. De saker du gör utan att ha kul är sällan varken dig eller din om-
givning till någon nytta” (Kviby 2007: 54). Programchefen Mattias Ar-
widsson redogör för hur han upplever att han åstadkommer ledning och 
styrning i organisationen: 

Det handlar om att ha kul, att ha passion. Bry sig om vad de tycker och 
tänker. Lyssna på dem. [...] Man är nog mera pedagog än strateg när man 
jobbar med människor (i/Mattias Arwidsson 2011). 

En av programledarna på MTG-radio beskriver hur hans chefs ledarstil 
främst karaktäriseras av att hon inte så mycket styr arbetet, som att hon 
bidrar till att utveckla de anställda på ett personligt plan: ”sättet att vara, 
sättet att leva” (i/Niclas Jonzon). MTGs VD påminde de anställda, på ett 
stormöte i Stockholm 2010: ”Det viktigaste för företaget är de anställdas 
attityd” (Hans-Holger Albrecht 2010). Inom mediehuset används olika 
personlighetstester och andra psykologiska verktyg för att åstadkomma en 
sådan självutveckling. Baserat på den kunskap som sådana personlighets-
tester ger förväntas den anställde kunna modifiera sitt beteende och förhål-
la sig reflexivt till sin egen personlighet och plats i organisationen. Ett så-
dant arbete med sig själv överskrider gränsen mellan det privata livet och 
arbetslivet. Linda Myron, programchef på Lugna Favoriter talar om att 
hemligheten med att få programledarna att låta bra i första hand handlar 
om att stödja deras egen, privata personliga utveckling: med sin hälsa, med 
sina familjerelationer och vänskapsband. Och att arbeta med – och att 
övertyga de anställda att arbeta med – ”positivt tänkande och affirmatio-
ner” (i/Linda Myron 2008). Gränserna mellan det redaktionella arbetet 
och arbetet med självet är mycket flytande. En av programledarna på Lug-
na Favoriter beskriver hur redaktionsarbetet organiseras på kanalen: 

SH: Dels har vi ju våra programmöten, det har ju i och för sig alla. Men sen 
har Linda [Myron] ofta försökt få till olika seminarier för oss. Vi har varit 
på Pilates. Vi har vart med Benny Rosenqvist, ett sånt här medium. Vi var 
hemma hos Linda och så var han där och sen så gjorde han en seans med 
oss.  

FS: Vad får man ut av det? 
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SH: Det du kan lära dig det är ju mer en insikt i livet. Att det finns mer i li-
vet än vad du ser och så där. Sen har vi också fått träffa personliga coacher 
och naprapater.  

(i/Stefan Halvardsson 2008). 

Det är delvis oklart vad syftet med seanserna, pilates-träningarna, naprapa-
terna och coacherna egentligen är. Linda Myron påpekar att hon uppfattar 
syftet som att om programledarna mår bra, som människor, kommer de 
också att prestera bättre på jobbet och att de mer eller mindre kan ses som 
en form av företagshälsovård. Men de bidrar också till att ge verktyg till 
självutveckling – och kanske främst att skapa en förväntan och en medve-
tenhet hos de anställda om att en ständig beredskap och vilja till att ut-
veckla sig själva är vad som avkrävs dem i arbetet i mediehuset. 

Att självutveckling knappast är frivilligt framgår av en av de manage-
mentböcker som används i produktionen och vilken de anställda uppma-
nas att läsa. Däri beskrivs självutveckling som ett ”jobb” och en ”plikt”, 
”ett ständigt pågående företag”, en ”tillvarons grund” och grundläggande 
för ”den mänskliga naturen”. Något som aldrig tar slut: ”Du måste bli 
bättre och bättre, mer kompetent, smartare, mer erfaren, utveckla fler rela-
tioner till andra – och du måste hålla på med det hela tiden” (Farber 2009: 
20; 40; 41). Men vilka sidor av sina personligheter är det då de anställda 
ska utveckla? Vilken slags subjekt ska de vara och vilken slags personlighet 
ska de uppvisa och iscensätta för att ”lyckas” i organisationen?  

Att vara kreativ 
Kreativitet är en egenskap som åtnjuter hög status i samtiden. Att vara 
kreativ renderar inte bara social status, utan anses också vara en viktig 
egenskap att ha för enskilda för att hävda sig på arbetsmarknaden och för 
företag att lyckas ekonomiskt. Nationalekonomer och politiker har, med 
Hesmondhalgh & Bakers (2011) ord ”tillbett” och ”fetischerat” kreativitet 
under de senaste decennierna (s. 3). Även i medie- och kulturproduktion är 
kreativitet och att vara kreativ centrala värden, som också kan resultera i 
självförverkligande och meningsfulla arbeten, med en hög grad av frihet 
(ibid.). Det är det faktum att kultur- och medieindustrierna utlovar kreati-
va arbeten, menar Gillian Ursell (2006), som gör att de attraherar arbets-
kraft och får människor att inte bara söka sig till denna industri, men ock-
så att acceptera dåliga villkor och låg lön. Inom MTG och MTG-radio är 
kreativitet ett gynnat värde. Det är ett ord som ofta förekommer i produk-
tionen och som används flitigt i ledningens kommunikation med de an-
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ställda. I mediehusets entré finns en stor skylt uppsatt som förklarar verk-
samhetens ideal: ”Vi inom Kinnevik har alltid tagit väldigt allvarligt på lek 
och lekfullhet. Lekfullhet, kreativitet och pionjärsanda är centrala delar av 
vår professionalitet och vårt begär efter framgång”. I kommunikation från 
ledningen i nyhetsbreven Modern News och Mediehuset rapporterar före-
kommer ofta diskurser om den kreativa personalen. De som arbetar i före-
taget kan i den interna kommunikationen beskrivas som: ”Kreativa gudar” 
som levererar ”kreativa lösningar” (Sjöland 2011). Även i den offentliga 
och utåtriktade kommunikationen hålls kreativitet fram som ett centralt 
värde för företaget MTG och för MTG-radio. Så är fallet i årsrapporter 
och på företagets hemsida. Där beskrivs hur kreativitet är vitalt för MTGs 
framgång och ledningen lyfter fram att de är stolta över ”våra kollegors 
kreativitet, nyfikenhet och idéer och vi belönar kreativitet så ofta vi kan” 
(mtg.se). Det står klart att kreativitet är ett positivt laddat ord och att vara 
kreativ är det är det rätta sättet att vara på i organisationen. 

Det kan framstå som paradoxalt att kreativitet är så omhuldat från led-
ningen och säljavdelningen. Bland programledarna på MTG-radio är krea-
tivitet också ett hyllat värde, vilket kan man kan förvänta sig bland medie-
producenter. I intervjuerna beskriver de sig gärna som kreativa (”jag är en 
väldigt kreativ människa” [i/Christian Hedlund]), framgångsrik radio be-
skrivs som resultatet av kreativa processer (”det måste finnas en form av 
kreativitet, en magkänsla en talang” [i/Christer Modig 2010]) och det re-
daktionella arbetet framställs som en form av kreativt arbete (”där man 
resonerar sig fram till något kreativt” [i/Ola Lustig]).  

Men för medieföretags administrativa delar, för ägare och ledningar har 
kreativitet inte alltid varit så omhuldat. Det har ofta betraktats som ett 
problem för dem som vill kapitalisera på medie- och kulturproduktion. 
Företagsledningar och kulturindustrier har med olika metoder försökt att 
balansera mellan möjligheter till kreativ frihet och ekonomisk förutsägbar-
het i produktionen. Något som ofta lett till arbetsdelning mellan kreativa 
och administrativa delar av medieföretag och konflikter dem emellan.  

Som vi ska se i nästa stycke är en viktig del i MTGs organisationsideolo-
gi att upprätta en berättelse om vad kreativitet är, vem som är ett kreativt 
subjekt och vad den kreativa personligheten gör. På så sätt kan den indivi-
duella strävan och det individuella begäret efter kreativitet och självför-
verkligande fungera för att få de anställda, med MTGs försäljningsdirektör 
Tomas Bacoccolis ord ”att göra det man vill att de ska göra” (Bacoccoli 
2007).  
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Vem är kreativ? 
Det finns exempel från tidigare forskning på hur företagsledningar inom 
mediebolag och andra kreativa industrier alltmer kommit att överta idén 
om kreativitet. Den tidigare uppdelningen mellan olika former av arbete 
som varit vanlig inom kulturindustrierna, i vilket det kreativa arbetet givits 
en särställning och ledningsfunktionerna varit att på olika sätt styra, hante-
ra eller ”formatera” denna kreativitet (Ryan 1992) har därmed allt mer 
kommit att försvinna. Mark Banks (2007) pekar på hur chefer, administra-
törer, ekonomer och säljare i beskrivningar och iscensättningar av sig själ-
va och sin yrkesroll alltmer kommit att lyfta fram de ”kreativa” elementen 
i arbetet och underbetona skillnaderna mellan deras arbete och det som 
utförs i den kreativa produktionen (jfr McGuigan 2010). Inom MTG tycks 
det skett en än mer fullgången omdefiniering av kreativitet än vad som 
observerats i tidigare forskning (Banks 2007). Inte bara nedtonas kreativi-
tetens särart. Det som på ett manifest sätt beskrivs som kreativt i huset är 
de ekonomiska processerna, de sätt varpå man kapitaliserar på verksamhe-
ten, snarare än verksamheten i sig. ”Den avdelning som verkligen har press 
på sig att vara kreativa, det är Creative Sales. De måste leverera kreativa 
idéer till alla, hela tiden” (i/Titti Schultz). Mediehuset sägs innebära ”roliga 
affärer” (Aronsson 2011) och annonsförsäljning organiseras genom ”krea-
tiva events” (Liljestedt 2011). Husets många mediesäljare belönas genom 
interna tävlingar och priser där det som uppmärksammas är deras kreativi-
tet. I nyhetsbrevet Månadens första måndag som distribueras i mediehuset, 
liksom i boken Två magiska år av tankar poängteras att den kreativa delen 
av företaget nuförtiden är (eller ska vara) den del som tidigare uppfattades 
som den ”icke-kreativa” (Bacoccoli 2007).  

För bara några år sen ansågs reklamen och kulturen ligga väldigt långt ifrån 
varandra. För bara några år sen var det otänkbart för de flesta konstnärer 
att jobba med reklam. Det ansågs fult. Inte idag (Tomas Bacoccoli 2011).  

De verksamheter som beskrivs som kreativa är de administrativa och eko-
nomiska processerna i företaget. För att iscensätta dessa används dock ofta 
språk och begrepp från företagets kommunikativa delar, de som traditio-
nellt behäftats med föreställningar om kreativitet. Likheten, snarare än 
skillnaden mellan dessa olika delar av företaget betonas. Bacoccoli argu-
menterar för att både framgångsrik kommunikation och framgångsrik 
försäljning krävs ”uppriktighet, ärlighet, vänskap” (Bacoccoli 2007, s. 20, 
jfr programledarnas självbeskrivningar i kap 7 och 8). Det ekonomiska och 
administrativa arbetet beskrivs som en form av delande och gemensamt 
meningsskapande: som kulturella processer. 
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Det innebär också att de grupper eller individer som pekas ut som krea-
tiva inom MTG och MTG radio är personer som arbetar i verksamhetens 
kommersiella eller administrativa del. Även här används ofta liknelser från 
andra verksamheter som mer traditionellt brukar uppfattas som kreativa. I 
Bacoccolis (2007) bok liknas säljare och marknadspersonal vid ”poeter” (s. 
62), ”konstnärer” (s. 38) och ”orakel” (s. 51), vars uppgift är att skapa det 
nya och oväntade (s. 22), det som är ”minst lika intressant som det s.k. 
redaktionella innehållet” (s. 22) och det som ”öppnar dörrar till nya värl-
dar” (s. 62).  

Att kreativiteten på ett sådant sätt omdefinierats i mediehuset kommer 
också till uttryck genom det faktum att när innehållsproducenterna beskri-
ver sig själva som kreativa, eller när de pratar om kreativitet i intervjuerna 
är det oftast när de beskriver hur de kommit fram till nya sätt att ”göra 
kampanjer”, att tillgodose annonsörernas behov och hur de samarbetar 
eller anpassar sig till ledningens krav och de kommersiella kraven på verk-
samheten. Det är då ”vi får vara lite kreativa” (i/Titti Schultz), komma 
fram till ”kreativa idéer och upplägg” (i/Roger Nordin) och ”serva annon-
sörerna med kreativa lösningar” (i/Alexandra Maric). Uttrycket ”Här mås-
te vi vara kreativa”, som ofta används på programmöten eller i samtal 
mellan programledarna på redaktionen betyder nästan uteslutande: här 
måste vi anpassa oss efter ledningen och underordna oss verksamhetens 
ekonomiska mål. De kreativa personerna i mediehuset återfinns alltså inte 
så mycket i innehållsproduktionen eller i de redaktionella miljöerna, och 
arbetar inte så mycket med att ”kommunicera erfarenhet” eller ”expressivt 
och symbolproducerade” arbete (Hesmondhalgh & Baker 2011) som med 
att kapitalisera på och administrera denna innehållsproduktion.  

Hur är man kreativ? 
Att kreativitet på ett så manifest sätt kopplas samman med ekonomiska 
och administrativa aspekter av arbetet i medierna - och att dessa beskrivs 
som minst lika ”konstnärliga” verksamheter som innehållsproduktion - 
bekräftar tidigare forskning som visat på den ekonomiska rationalitetens 
ökade betydelse i medieföretag generellt (Nygren 2008; Picard & Ots 
2008). Men kreativitet beskrivs inte bara på detta sätt inom MTG och 
MTG-radio. Den kreativa personligheten definieras också på ett sätt som 
skiljer den från hur kreativitet traditionellt uppfattats. Kreativitet har oftast 
knutits till den kreativa individen, antingen som i en romantisk föreställ-
ningsvärld: ”det kreativa geniet”, eller i den kreativa ekonomin, som den 
individuelle upphovsmannen (Woodmansee 1994). Att vara kreativ inom 
medieföretaget MTG och i mediehuset är dock snarare att hålla tillbaka 
individualitet. Den kreativa idealpersonligheten beskrivs som en person 
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som är öppen för att dela med sig alla sina kunskaper och erfarenheter och 
att hjälpa alla andra - hela tiden. Kreativitet omdefinieras också till att 
mindre beteckna den individuella innovationen. Tyngdpunkten läggs istäl-
let på förmågan att se samband, mellan saker och människor och att upp-
rätta produktiva nätverk.  

Exempel på en sådan diskurs finns på en rad ställen, exempelvis i de 
managementböcker som Tomas Bacoccoli (2007) och Robert Kviby (2007) 
skrivit. Tydligast och mest explicit utvecklas dock detta tema i en annan 
text som använts och distribuerats i mediehuset. Den är skriven av en ame-
rikansk, professionell managementkonsult. Det är Steve Farbers (2009) 
bok Greater Than Yourself. Det intensifierade fokus på självutveckling 
som jag tidigare beskrev som en dominerande tendens på MTG-radio ut-
vecklas också av Farber. Den diskurs om ”den kreativa personligheten” 
som han ger uttryck för kan också uppfattas som ett ideal mot vilket de 
anställda ska sikta i arbetet med sig själva. Boken introducerades för pro-
gramledarna och de andra anställda inom MTG-radio i maj 2010. Boken 
presenterar en ”ny metod” för ledarskap och organisationsliv och innehål-
ler två huvudsakliga teman. Det första temat i boken självutveckling (jfr 
Boltanski & Chiapello 2005).  

Det andra temat i boken, vilket är mer dominerande och vilket också är 
vad MTG-radios ledning tagit fasta på i sin introduktion till den, är att 
Farber förordar ett organisationssubjekt som är inställt på att ”samman-
koppla och dela”. Farbers bok instruerar ”hur man lever i ett nätverk”. Att 
kultivera en viss attityd gentemot arbetsplatsen och arbetskamraterna: ”det 
handlar om att bygga en kultur som uppmuntrar till- och slutligen ställer 
kravet på de anställda att engagera sig i givandets praktik, att dela allt med 
alla hela tiden” (Farber 2009:126). Författaren använder upprepade gånger 
nya, digitala medier som förebilder för en sådan delandets kultur: med 
hjälp av internet, bloggar, sociala medier, p2p-nätverk et cetera skapas en 
värld där alla kan vara uppkopplade mot alla andra. På samma sätt, vill 
Farber övertyga oss, ska en organisation fungera. Det här kallar Farber för 
en ”GTY-filosofi” (Greater-than-yourself-filosofi) och syftet med den är att 
frambringa en gemenskap mellan alla inom ett företag: där alla ska vara 
redo att ”öppna dörrarna till sig själva och sina personliga innehåll och 
koppla upp dem mot alla andra” och därigenom ”filantropisifiera sitt jag” 
(s. 122).  

Det innebär att kravet på alla i en organisation är att dela med sig av 
sina kunskaper och förborgade kreativa förmågor. Det här riskerar dock 
att skapa en spänning mellan individens egenintresse och de intressen till 
att fostra delande subjekt som finns hos ledningen. Därför argumenterar 
Farber i texten genomgående för att ”givandets konst” inte bara utvecklar 
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gemenskapen och kollektivet utan även är rationellt och lukrativt för den 
enskilda individen: ”att hamstra dig själv och dina talanger är improduk-
tivt” De som inte förbehållslöst ger av sig själva beskrivs som: “tomma”, 
“döda” och “själviska” (s. 47) och uppmuntras att byta ”perspektiv från 
isolering till sammankoppling” (s. 49) eftersom det i grunden är ”naturligt 
och allmänmänskligt” (s. 123). Att mediehusets ideala subjekt som en 
människa som delar med sig av sin kunskap och beredvilligt hjälper andra 
kan naturligtvis vara en god sak. På så sätt sprids kompetens och kunskap i 
organisationen. Inte minst kan det skapa förutsättningar för nyanställda 
personer att tillskansa sig kunskaper som gör att de har möjlighet att avan-
cera i organisationen. Men samtidigt kan denna nya strategi uppfattas som 
en metod från ledningen för att komma åt sig idéer och kompetenser som 
finns i organisationen, förborgade i de enskilda anställda. Utmärkande för 
arbete i medieindustrierna och andra kunskapsintensiva former av produk-
tion är att arbetarnas resurser, deras ”hantverksskicklighet” i huvudsak 
finns ”i deras huvuden” (Kapur 2007: 165). En av de kreativa arbetarnas 
främsta tillgång är deras idéer, denna tillgång är jämförbar med de former 
av hantverkskunnande som är arbetarnas tillgång i andra former av pro-
duktion. Dessa idéer är centrala för företaget, och det gäller att på olika 
sätt få de anställda att dela med sig av denna resurs.  

Genom texter som Fabers bok, och andra former av organisationsideo-
logi är syftet att påverka de anställdas inställning till att dela, ge bort och 
koppla samman. Sådant påverkansarbete kompletteras också med uppar-
betade rutiner och infrastrukturer för kollektiv brainstorming, till exempel 
i olika så kallade innovation contests via företagets intranät. Den organisa-
tionsideologi som Farbers bok representerar i mediehuset MTG och på 
MTG-radio är en nödvändig komponent för att kunna genomföra de-
kvalificering av kunskapsintensiva och kreativa arbeten.  

Det ideala subjektet, i Farbers filosofi och i de management-diskurser 
som cirkulerar i mediehuset är dock inte bara en person som delar med sig 
av sin egen kunskap och kompetens. Den kreativa människan är också den 
som kan se samband och göra ”kreativa kopplingar”. ”Vad har genier 
gemensamt?” frågar sig Tomas Bacoccoli i sin bok Två magiska år av tan-
kar, och svarar på sin retoriska fråga: alla innovationer är ”bara nya sam-
band mellan okända eller kända bra idéer. Bästa sambandet vinner” (Ba-
coccoli 2007: 72). De enskilda idéerna eller de kreativa individerna är vik-
tiga, men det är, menar Bacoccoli, bara genom att skapa samband och 
förbindelselänkar mellan bra idéer som de blir ”geniala”.  

I mediehuset MTG bidrar denna typ av ideologi också mer specifikt till 
organisationen, eftersom den underlättar genomförandet av mediehusstra-
tegin. Själva idén med mediehuset är att skapa samarbete, delning och 
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kopplingar mellan tidigare åtskilda avdelningar. Att kreativitet och självut-
veckling, som är eftersträvansvärda och högt värderade, definieras som att 
dela, sammankoppla och samarbeta kan således bidra till att strategin för-
verkligas i organisationen. 

Innebörden av organisationideologin och intentionen med att introduce-
ra den i produktionen är en sak. Men det säger ganska lite om i vilken 
utsträckning de anställda i produktionen bryr sig om och agerar utifrån 
sådana texter – om de överhuvudtaget gör det, som jag pekade på tidigare i 
kapitlet finns en utbredd skepsis och motvilja mot hela mediehusidén bland 
många av de anställda. Att språkbruket, sättet att prata och beskriva sig 
själv och sin verksamhet, såsom det framkommer i dessa management-
texter återfinns bland producenter och anställda, ger dock ett indicium på 
att de rådande management-diskurserna inte helt saknar effekt. Represen-
tanter för MTG Creative Sales twittrar om sitt arbete på följande vis: 

Figur 8: Tweet från MTG Creative Sales 30/11 2011.  

Och när jag frågar programchefen på Bandit Rock om hur han leder och 
styr arbetet på radiostationen, slår han ifrån sig. Han leder inte, menar 
han: 

Det handlar om att vi ska ha en delad vision. En gemensam dröm om att 
sprida rocken över Sverige. Vi gör det här tillsammans. Det finns en passion. 
[…] Alla kommer med idéer. Ibland kan det vara jag som kommer med en 
färdig idé. Ibland sitter vi och skapar tillsammans. Vi jobbar mer och mer 
med att diskutera tillsammans hur vi vill arbete och vad vi ska göra. Pro-
gramledarna är de som har närmast kontakt med lyssnarna, det är de som 
befinner sig vid frontlinjerna. Därför är det viktigt att de är med och fattar 
beslut. Vi försöker så mycket som möjligt göra grejer tillsammans. Det finns 
inga mallar och inga begränsningar. Vi har inga konflikter. Vi har högt i 
tak. Det finns inte så mycket rätt och fel (i/Mattias Arwidsson 2011). 

Det intressanta är inte om Mattias Arwidssons bild av sitt ledarskap är 
sann, till exempel vittnar programledaren Sanna Stenwall (som är anställd 
på kanalen) snarast om ett ganska traditionellt och hierarkiskt ledarskap. 
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Det intressanta är just den bild, eller det ideal för hur man ska bete sig och 
vara som inte bara uttrycks i den management-litteratur som används i 
huset, utan också det sätt varpå han beskriver sig själv och sin verklighet. 
Att Mattias Arwidsson har en ledande position, och är chef, tycks inte så 
mycket innebära att han uppfattar det som att det är hans roll att fatta 
beslut eller att vara strateg. Det arbetet beskriver han som att en process av  

gemensamt beslutsfattande där det är mitt jobb att hela tiden hitta nya spor-
rar och nya infallsvinklar och framförallt nya sköna promotions, nya sköna 
samarbeten (i/Mattias Arwidsson 2011).  

Att leda är, för Mattias Arwidsson men också för de andra programchefer-
na i huset, alltså att möjliggöra sammankoppling. Sammankoppling har två 
dimensioner för ledningen på MTG-radio: för det första sammankoppling 
mellan personer, som kan lära sig av varandra, samarbeta och utveckla 
verksamheten. Med programchefen på Rix FMs formulering: att ”koordi-
nera talanger” (i/Alexandra Maric). För det andra innebär det kopplingar 
mellan avdelningar i organisationen och mellan texter, producenter, varu-
märken och annonsörer. 

Den organisationsideologi som cirkulerar i produktionsdokument av 
olika slag i mediehuset syftar således till att skapa en beredvillighet hos de 
anställda till att genomföra den integrerade (sammankopplingen, delande) 
och irreguljära (konkurrens, självutveckling, flexibilitet) produktionen 
inom organisationen. Som vi ska se i nästa stycke understöds också dessa 
organisationsprinciper av mediehuset som byggnad. 

Mediehuset som byggnad: materialiserad organisationsideologi 
Genom den skeppsmetaforik som arkitekten Jim Forsberg använt för att 
organisera MTGs mediehus anknyter han, medvetet eller ej, till vad som 
förmodligen är världens mest berömda mediehus: BBCs högkvarter i Lon-
don. Även det huset, som uppfördes på 1930-talet har liknats vid ett skepp 
(Ericson 2010). Men planeringen av MTGs studiolokaler och andra funk-
tioner är fundamentalt annorlunda från de principer som styrde arbetet 
med BBCs högkvarter. I BBCs mediehus är studiolokalerna husets ”kärna” 
och har placerats centrerade i bygganden. Runt dessa formeras de andra 
funktionerna som måste finnas för att understödja kärnverksamheten. På 
MTG återfinns TV-studios och radiostudios näst högst upp i huset. Pro-
duktionslokalerna är utspridda och insprängda i de administrativa och 
ekonomiska avdelningarnas kontorslandskap. Kärnan, om det finns någon 
sådan i byggnaden, är snarast de så kallade amfibiekommandon som ska 
kunna röra sig över hela huset, och koppla samman dess olika funktioner 
på nya sätt. Genom mediehusets arkitektur och inredningsdesign bidrar 
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byggnaden till tre saker: att individualisera arbetet, att funktionsseparera 
dess olika delar och att sprida information bland de anställda. Detta ska 
bidra till den integrerade och irreguljära produktionen. 

Det som i produktionsdokumenten kallas för kreativa kopplingar är ge-
menskap och samgåenden som är produktiv. Mediehuset ska bidra till att 
skilja ut den produktiva gemenskapen från den improduktiva. Ett sätt var-
på det sker är genom hur de gemensamma ytorna i huset planerats och 
organiserats. För att skapa nya kreativa kopplingar har man härvidlag 
byggt bort vissa etablerade sätt att skapa arbetsgemenskaper i det nya me-
diehuset. Ett uttalat mål med byggnaden var att ”stävja fikakulturen” 
(i/Jim Forsberg). Det innebar att de åtta våningsplanen i huset helt saknar 
utrymmen där personalen kan samlas, det finns inga pentryn eller andra 
typer av platser där personalen kan mötas informellt. Arkitekten Jim Fors-
berg utsträcker fartygsmetaforen även för att förklara detta: 

Så var det ju bestämt att man skulle eliminera fikandet. På ett fartyg har du 
en mäss. Du sitter inte och fikar här och var. Just det där att man måste 
söka sig till mässen för att ta en fika, det är ju också en förutsättning för in-
formella kontakter. Radiofolk, möter TV-folk, möter tidningsfolk. Man 
möts över gränserna. Sitter man här och var och fikar är ju risken att man 
inte träffar någon annan än sina närmaste arbetskamrater på hela dagen. 
Istället har vi medvetet arbetat med att skapa förutsättningar för möten 
(i/Jim Forsberg). 

Högst upp i byggnaden finns således den enda öppna plats där de som 
arbetar i byggnaden kan samlas. Huset kan därmed sägas motarbeta for-
merandet av mindre gemenskaper. Placeringen av de arbetande på MTG-
radio i stora kontorslandskap bidrar till att arbetet blir alltmer individuali-
serat. Det är så Karolina Hammar, som var inredningsarkitekt under byg-
get, förklarar det faktum att de anställda fått minimala kontorsplatser och 
ibland inga kontorsplatser alls: det är inte meningen att de verksamma på 
MTG-radio ska ”bo in sig”, de ska ständigt vara beredda på förändring 
och på fysisk förflyttning i lokalerna (i/Karolina Hammar).23 Som individer 
ska de dock kunna kopplas samman i nya kreativa konstellationer genom 
informella möten över organisationens gränser.  

Organisationen har en stor turbulens och flexibilitet. Man är van att röra på 
sig. Man arbetar i grupperingar i olika korta perioder (i/Karolina Hammar). 

23 Efter att jag avslutat mitt fältarbete på MTG-radio, under sommaren 2012 drevs 
denna tendens ännu längre. Ledningen tog bort alla kontorsplatser och ersatte dem 
med några soffgrupper, fåtöljer och enstaka arbetsbord. De anställda utrustades 
med varsin laptop istället för stationära datorer.  
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I tidigare forskning om medieorganisationer har man ofta pekat på ”tea-
mets” betydelse för hur arbete och kreativitet inom medie- och kulturindu-
strierna organiseras (Ryan 1992). Små grupperingar med informella ar-
betsgångar och med nära koppling och relation till arbetsledarna har upp-
fattats som den modell med vilken kreativa arbetare bäst kan styras. MTGs 
mediehus bygger på en helt annan idé om hur mediearbetarna ska styras. 
Istället för mindre gemenskaper och deliberativ arbetsledning har de an-
ställda inom MTG-radio alltmer givits uppdraget att på individuell basis nå 
fram till på förhand uppställda mål och att istället för att ingå i ”team” 
vara beredda att på ett mer ”entreprenöriellt” sätt skapa egna nätverk i 
huset.  

Från ledningens sida pratar man om att huset ska erbjuda eller hjälpa de 
anställda att skapa kreativa kopplingar. Huset i sig ska fungera styrande 
och ledande i vilka kopplingar som ska åstadkommas, genom planlösning-
ar och planering av gemensamma utrymmen (se ovan). Ett annat sätt att 
göra det på är att omöjliggöra vissa typer av rörelser i huset. För de allra 
flesta som arbetar i mediehuset finns en rad begränsningar. Man kan inte 
röra sig fritt mellan de olika avdelningarna. Passerkort och koder krävs 
både för att ta sig in i huset och för att ta sig ut och olika grupper av an-
ställda har olika grad av tillgång till husets olika delar. I huset har man 
också arbetat med att ljudsäkra mötesrum för att det som sägs därinne inte 
ska kunna nå ut till personer utanför, vilket skapar möjligheter att isolera 
sig och att avskärma sig från gemenskapen i huset. Vidare är åtkomsten till 
lokaler inom varje våningsplan partionerad så alla anställda inte har till-
gång till samma gemensamma lokaler. Det gäller inte bara studios, eller 
andra specifika produktionsmiljöer. Även alla arbetsrum, samt vissa mö-
tesrum och konferenslokaler kräver särskild behörighet. På många sätt är 
alltså det nya mediehuset ett stängt hus, fullt av begränsningar och regler 
kring hur de anställda tillåts röra sig i det. Att mediehus generellt, eller 
MTGs mediehus mer specifikt, skulle handla om att ”riva väggar” och ”slå 
ner barriärer” mellan avdelningar, grupper, individer och medieslag 
(Aronsson 2011) tycks alltså inte stämma, åtminstone inte på ett rent arki-
tektoniskt plan. Det kan förklaras med att gemenskapen är önskvärd en-
dast såtillvida att den understödjer företagets målsättningar, därför finns 
det ingen nödvändig motsättning mellan att betona kopplingar, samarbete 
och gemenskap och samtidigt skapa ett mediehus som på många sätt tycks 
förbjuda eller omöjliggöra för sådana gemenskaper att formeras – mellan 
de anställda och mellan olika avdelningar. Huset bidrar till en sådan orga-
nisation genom relationen mellan låsta och öppna (privata och gemen-
samma) utrymmen, samt genom avsaknaden av utrymmen där de anställda 
kan formera team eller gemenskaper som anses improduktiva.  
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För att kopplingar mellan individer – som inte behöver medieras genom 
avdelningar och ”team” – ska komma tillstånd krävs också att information 
om vad som pågår i huset sprids på ett effektivt sätt. Här använder sig 
MTG av konventionella metoder som intranät och ett eget digitalt socialt 
nätverk (Modern People) där de anställda kan komma i kontakt med var-
andra genom sina profiler och den information de däri tillhandahåller om 
sig själva och sin verksamhet. En mindre konventionell lösning på organi-
sationens informationella problem är de TV-skärmar som finns överallt i 
huset och utgör huvuddelen av utsmyckningen i byggnaden. På dessa 
skärmar distribueras hela tiden olika typer av information om vad som 
pågår i huset. Här kan man läsa vilka betydande affärer som gjorts under 
dagen, vilka säljare som för tillfället presterar bäst, vilka TV-program som 
har premiär under kvällen, vilka program och format som behöver en 
skjuts (tittar- eller försäljningsmässigt) etc. Att kommunicera verksamheten 
kan fungera drivande i att skapa nya kopplingar mellan de olika delarna 
inom företaget. 

Figur 9: På väggarna i mediehuset finns skärmar för att sprida information. 

Avslutning 

I det här kapitlet har den organisatoriska konvergensen och MTGs forme-
rande av ett mediehus stått i centrum. Uppbyggandet av ett mediehus, dess 
betydelse och nödvändighet formulerades mot bakgrund av ett föränderligt 
medielandskap, präglat av digitalisering och teknisk konvergens. Berättel-
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ser som teknisk förändring används för att genomföra organisatoriska 
omvandlingar, i syfte att utöka ledningens kontroll över produktionen och 
fördjupa den ekonomiska rationalitetens betydelse i organisationen. Upp-
byggandet av nya avdelningar i mediehuset, så kallade amfibiekommandon 
syftar till att knyta samman de olika delarna av företaget och integrera 
annonsörer och kunder på nya sätt. En ny försäljningsavdelning skapades 
också, för att effektivisera samarbetet mellan olika medieslag och mellan 
annonsörer och redaktioner inom mediehuset. Sålunda bekräftar avhand-
lingens resultat tidigare forskning på detta område, som visat hur omorga-
nisation för att anpassa sig till ett medielandskap som präglas av konver-
gens ofta innebär den ekonomiska rationaliteten får ökad betydelse (Ny-
gren 2008; Picard & Ots 2008). Jag visade också hur man kan betrakta 
mediehusstrategin som en specifik form av organisatorisk konvergens. 
MTGs mediehus innebär inte bara en organisatorisk anpassning till multi-
plattformproduktion och teknisk och innehållslig konvergens. Mediehuset 
är också i sig ett försök att inlemma och skapa ett samgående mellan for-
mer av mediearbete som utvecklats utanför de stora medieföretagens tradi-
tionella anställningsformer, med den kontrollerade produktion och pro-
duktionsplats som ett traditionellt medieföretag kan uppbåda. 

Omorganisationen mötte, som vi såg, visst motstånd på MTG och på 
MTG-radio. För att uppnå mediehusets syften använde sig ledningen där-
för också av en ny organisationsideologi, anpassad till mediehuset. Mycket 
av innehållet i denna organisationsideologi, liksom dess former, var varken 
nya eller unika för medieföretaget MTG. Betoningen på gemenskap och 
självutveckling via arbetet är snarast hegemoniska i det samtida arbetslivet 
i stort.  

Organisationsideologierna inom MTG-radio handlade också om kreati-
vitet. Jag visade också hur det att vara kreativ är att gå de kommersiella 
intressena till mötes. Det kreativa subjektet definieras som en person som 
mindre åstadkommer innovation på egen hand och mer som en person 
vilken har förmågan att skapa nya samband. Den kreativa personligheten, 
det som de anställda uppmanas att utveckla sig själva till att bli, är delande 
människor, som delar med sig av allt de har och skapar nya kreativa 
kopplingar inom organisationen. Det är svårt att avgöra huruvida sådana 
organisationsideologier, som framförallt utvecklas i ledningens kommuni-
kation med de anställda har något reellt genomslag bland producenterna. 
Det finns dock tendenser i materialet som tyder på att det språkbruk och 
de sätt att beskriva och förstå sig själv och sin verksamhet på som återfinns 
i dessa berättelser om kreativitet också är i bruk bland producenterna själ-
va. Dessutom understödjer det nya mediehusets arkitektur och materialitet 
en arbetsorganisation som skapar förutsättningar för de anställda att ut-



 FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus I 193

veckla ”kreativa kopplingar” och nya former av gemenskap och samarbe-
ten i mediehuset.  

Organisationsideologi handlar om makt. Att definiera kreativitet på ett 
sådant sätt möjliggör för ledningen att i allt högre grad få tillgång till de 
resurser som tidigare funnits förborgade i enskilda personer: kompetenser 
och idéer – mediearbetarnas kapital – lösgörs genom ett ideal om att dela 
och sammankoppla och görs till allmän egendom inom organisationen. 
Denna definition av kreativitet, som sammankopplande, innebär också i 
praktiken, att det kreativa arbetet är att komma på nya sätt att koppla 
samman företagets kommersiella och redaktionella delar. Implicit innebär 
en sådan definition av kreativitet att utveckla egna idéer, att hålla fast vid 
och arbeta i upparbetade team och att försvara organisatorisk autonomi 
(dvs. frånkopplingar mellan olika avdelningar) definieras som ”icke-
kreativt” och därmed inte eftersträvansvärt i produktionen.  

Inom MTG-radio vänds föreställningen om kreativitet upp och ner. De 
grupper som tidigare betraktades som de icke-kreativa (säljare, administra-
törer, chefer, marknadspersonal) är den nya kreativa klassen inom MTG. 
Organisationens kreativa personligheter, dess ”poeter” och ”shamaner” 
som ”öppnar dörrar till nya världar”, är i första hand dess säljare och 
marknadspersonal. Deras praktiker (som t.ex. Creative Sales uppdrag att 
koppla samman tidigare åtskilda avdelningar) är det verkliga uttrycket för 
kreativitet på MTG. Reklam är konst. Reklamslogans är poesi. Genom en 
sådan språklig och ideologisk manöver utökas möjligheterna för ledningen 
att utöka sin kontroll över produktionen och hantera balansgången mellan 
kontroll och självbestämmande i kultur- och medieproduktionen på MTG-
radio.  
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KAPITEL 10 

Från radiofabrik till mediehus 

Syftet med avhandlingen har varit att analysera hur nya digitala medietek-
nologier inlemmas i produktionen på medieföretaget MTG-radio och att 
studera de organisationsförändringar som äger rum i samband med detta. 
Avsikten har varit att bidra med ny kunskap om relationen mellan teknisk 
förändring, organisationsförändring och arbete i medieindustrierna Avsik-
ten med avhandlingen har också varit att fördjupa teorier om mediearbete. 
I det här avslutande kapitlet ska jag ge en sammanfattning av de huvudsak-
liga resultaten. Sedan ska jag peka ut deras betydelse i ett vidare samman-
hang.  

Medieproduktion och medieförändring på MTG-radio  

På MTG-radio produceras innehåll för sju radiostationer, fem i Sverige och 
två i Baltikum. Omkring femtio personer, med mycket olikartade bakgrun-
der och utbildningar arbetar med produktionen. Det är en mansdominerad 
värld med en relativt ung arbetskraft. Många har varit med i branschen 
sedan början av 1990-talet och har investerat mycket i de ”frihetliga” 
(Englund & Wormbs 2007) eller nyliberala (Forsman 2011) värden som 
användes för att driva fram den så kallade avregleringen av radiomarkna-
den. Det sätt på vilket kommersiell radio kom att regleras, den ideologiska 
bakgrunden och praktiska genomförandet av vad som i realiteten var en 
om-, snarare än en avreglering har fått konsekvenser för hur kommersiell 
radio organiseras (jfr Murdock 1990). Det har också skapat vissa specifika 
förutsättningar för det arbete som bedrivs i kommersiell radio i Sverige. 
Omregleringen av radiomarknaden genomfördes genom införandet av en 
tydlig ”konkurrenspolicy” (Flew 2011). De praktiska konsekvenserna för 
radiobranschen blev en svår ekonomisk situation som ledde till samman-
slagningar och uppköp. Den lokala radio som var en utgångspunkt i om-
regleringen har aldrig förverkligats. I Sverige konkurrerar endast två stora 
radiobolag, organiserade genom nätverksbildningar, med varandra om 
publik och annonsörer. Produktiviteten och nettoomsättningen per anställd 
har varit låg, vilket drivit branschen till rationaliseringar av produktionen. 
En stark betoning på formaterat och musikbaserat innehåll tog form under 
1990-talet. Sedermera tillkom ytterligare rationaliseringar i produktionen 
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och uppsägningar av personal. Detta kombinerades med att de digitala 
studiomiljöerna och produktionsverktygen utvecklades och började använ-
das på nya sätt. Inom MTG-radio har digitala produktionsteknologier varit 
i bruk sedan starten år 1994. Det var dock kring millennieskiftet som digi-
taliseringen av studiorna fullbordades och voicetrack, en applikation ge-
nom vilken man kan förinspela stora delar av sändningarna, implemente-
rades i produktionen. Såväl musikläggningen på MTGs radiostationer, som 
det studioarbete som programledarna ägnar sig åt har påverkats genom 
digitala produktionsteknologier. Tendensen går mot mer automatisering av 
produktionens moment. Dessutom används de digitala produktionstekno-
logierna för att centralisera kontrollen och beslutsfattandet på MTG-radio 
och att öka övervakningen av de anställda. Programpersonalen uppfattar 
de digitala produktionsteknologierna å ena sidan som en möjlighet till 
bättre innehåll, med färre misstag (som t.ex. sändningsavbrott) och möjlig-
heter till att skapa bättre sammansatta musikflöden. Men samtidigt finns 
kritik och missnöje mot de digitala produktionsteknologierna på MTG-
radio. Det finns en kritik mot att de de facto ökar arbetsbelastningen, trots 
att teknik av det här slaget ofta införts med löften om att förenkla pro-
gramledares och producenters arbetsvardag. Voicetrack-applikationen gör 
att programledarna måste producera mera radio inom ramen för samma 
arbetstid. Det finns också kritik mot de digitala produktionsteknologierna 
för att de riskerar att göra hela yrkesgrupper, som till exempel musiklägga-
re överflödiga i produktionen. Slutligen finns också en kritik mot de digita-
la produktionssystemen för att de förändrar utbudet och innehållet till det 
sämre. Programledarna lyfter fram att det blir mer ”opersonligt” och ”trå-
kigare” genom att kontrollen centraliseras och alltfler av programledarens 
arbetsuppgifter, till exempel mixandet av musiken, automatiseras.  

Parallellt med att digitala produktionsteknologier alltmer kom att an-
vändas i produktionen medförde det första decenniet på 2000-talet ny 
konkurrens om publik och annonsörer. Nya medieformer och medieföretag 
innebar såväl intra- som intermedial konkurrens för MTG-radio. Sajter 
som Napster och Pirate Bay samt tjänster som Last FM och Spotify föränd-
rade förutsättningarna för musikdistribution. Musikradio har historiskt 
sett varit en av de viktigaste länkarna mellan artister och skivbolag å ena 
sidan och musikkonsumenter å den andra. Denna roll som musikförmedla-
re kom att ifrågasättas. Dessutom hårdnade konkurrensen från andra eta-
blerade radioföretag, eftersom publiker, via internet, kunde lyssna på radio 
som inte distribueras över FM-bandet, som till exempel utländska radiosta-
tioner som BBC eller amerikanska musikkanaler. Andra nya medier upp-
fattades också som konkurrenter om (den unga) publiken. Radioproducen-
terna på MTG-radio upplever sin funktion gentemot lyssnarna som en av 
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att vara ett ”sällskap” eller en ständigt pågående ”närvaro” i bakgrunden 
av människors vardagsliv. Nya medieplattformar som Facebook och Twit-
ter tolkades som konkurrenter på detta område. För att hantera dessa nya 
hot och för att nå nya publiker utvecklade MTG-radio distributionen och 
inkorporerade nya medieplattformar i sändningarna. De började använda 
digitala medieplattformar och sociala medier för att kommunicera med 
publiken och distribuera innehåll på nya sätt. De utvecklade också en rad 
nya former av innehåll, som till exempel video och textproduktioner exklu-
sivt för webben. Samtidigt ledde den nya konkurrensen till en ökad reflek-
tion bland producenterna kring vad radio är: en ny mediesensitivitet gjorde 
sig gällande. Vad är radiomediets funktion? Vad gör kommersiell radio 
unik? Vad är typiskt för mediet? Den typen av frågor blev viktigare för 
producenterna på MTG-radio. De svar som de utvecklade på dessa frågor 
hämtade näring ur historiska genrekonventioner och föreställningar om 
radiomediet, i vilka radio uppfattas som ett essentiellt socialt och person-
ligt medium, präglat av liveness. Det faktum att alla i produktionen, från 
ledningen till programledarna, kunde enas kring att detta var radiomediets 
specificitet gjorde också att programledarna kunde använda dessa kärn-
värden som en ”murbräcka”. Den ökade centralisering av kontrollen över 
sändningarna och den ökade automatiseringen, som genomdrivits med 
hjälp av digitala produktionsteknologier blev nu öppet ifrågasatt i produk-
tionen. Det ledde till förändringar av MTG-radios utbud: mindre hård 
kontroll av musikläggning och mer tid till programledarnas ”personliga” 
prat och kommunikation med publiken.  

Nya medieformer och nya medieteknologier skapade också ny konkur-
rens på annonsmarknaden och hotade grunderna för kommersiell radios 
publikbaserade affärsmodell. I likhet med de flesta etablerade medier har 
kommersiell radio drabbats av att alltmer annonsering flyttar över till 
webben. Nya teknologier för distribution av radioinnehåll, som till exem-
pel podcasts och internetströmmar, hotar också själva grundbulten i kom-
mersiell radios affärsmodell: att lyssnare stannar kvar i det kontinuerliga 
flödet av innehåll och därigenom ”utsätts” för reklam. MTG-radio försök-
te därför förnya sin affärsmodell. En strategi var att driva publiker mot 
betalväggar. Det vill säga att använda det innehåll som är gratis för att 
locka publiken att betala för något annat. I denna process kopplas MTG-
radio tydligare till de andra medieslagen som produceras av MTG, det vill 
säga fri-TV, betal-TV och printmedier, och från ledningens sida försökte 
man förbättra koordinationen och samarbetet mellan dem för att maxime-
ra möjligheten att tjäna pengar på publiken. Det handlar mindre och mind-
re om att hålla kvar publiken över reklamen, och mer och mer om att flytta 
publiker mellan olika medieformer och medieplattformar som ägs av bola-
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get, för att kunna kapitalisera på publiken. Producenterna på MTG-radio 
omarbetar således en traditionell modell och teori för produktionen: den så 
kallade flödeslogiken för att anpassa den till den nya mediesituationen. 
Musikflöden kompletteras med en manifest strategi för att skapa och han-
tera publikflöden. Det här gör att programledarpersonligheterna och det 
talade innehållet blir viktigare i MTG-radios utbud. 

En annan strategi är att försöka göra sig mer oberoende av reklam ge-
nom att få annonsörer att betala för innehållet. Så kallat ”annonsörsfinan-
sierat innehåll” får större betydelse för MTG-radio. Annonsörer betalar för 
att programledare pratar om deras produkter (direkt eller indirekt) eller 
utvecklar program och programidéer som belyser ett område av vardagsli-
vet som indirekt för tankarna till en viss produkt. Dessa strategier bidrar 
också ytterligare till att programledarpersonligheter får förnyad strategisk 
betydelse på MTG-radio. Det blir genom starka och populära programle-
darpersonligheter som det blir möjligt att genomföra nya strategier på me-
dieföretaget. Personligheterna iscensätts också i allt högre grad på ett så-
dant sätt i sändningarna att det ska locka publiken att röra sig mellan me-
dieplattformarna. Personligheten blir ett slags transmediala berättelser (jfr 
Jenkins 2006) som genom fokus på kroppslighet och visualitet flyttar lyss-
nare till webbaserade medieplattformar där de kan se ”vad som verkligen 
händer” i studion. Programledarnas önskan om mer tid till kommunika-
tion med publiken och större möjligheter att uttrycka sig och utveckla per-
sonligt prat i MTG-radios sändningar överlappar således med ledningens 
försök att genomdriva en ny ekonomisk strategi. Den förnyade betydelse 
som programledarpersonligheten får i produktionen på MTG-radio gör 
dock att arbetet med att framställa och iscensätta ”sin” personlighet blir 
hårdare styrt, regisserat och formaterat i produktionen. Mer vikt läggs vid 
att ”rätt” personligheter och personlighetsdrag skapas av programledarna 
och i deras interaktioner med varandra.  

Den ökade konkurrensen om publik och annonsörer samt den medie-
teknologiska utvecklingen är de centrala motiven bakom den organisa-
tionsförändring som MTG genomförde i slutet av 00-talet. På hösten år 
2009 flyttade alla bolagets verksamheter, som tidigare suttit på olika 
adresser, in i en gemensam byggnad på Ringvägen i Stockholm. En sådan 
flytt innebar att bolaget bättre kunde tillgodogöra sig stordriftsfördelar. 
Syftet var också att de olika medierna, genom att samlokaliseras, skulle fås 
att samarbeta mera mer varandra. Det här kallades internt för en medie-
husfilosofi eller en mediehusidé. Organisatoriskt innebar mediehusidén att 
tre nya avdelningar skapades, som skulle jobba över hela huset. Creative 
Sales, med annonsörsfinansierat innehåll, webbavdelningen med företagets 
online-tjänster och en gemensam säljorganisation för TV, radio och digita-
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la medier. Bland programledarna, producenterna och ledningen inom 
MTG-radio fanns ett visst motstånd mot själva idén om ett mediehus. Av 
många sågs det som ett sätt för TV-delen av företaget att utöka sin makt 
över organisationen som helhet. Den bristande kunskapen om radiomediets 
egenheter i ledningen för mediehuset poängterades av informanterna och 
paradoxalt nog tycks mediehuset bidra till att stärka ”vi-känslan”, under-
blåsa konflikter mellan medieformer (och deras chefer) och stärka motvil-
jan till alltför djupgående samarbeten med de andra medieformerna bland 
många av producenterna på MTG-radio. Omorganiseringen till ett medie-
hus innebar dock inte bara att de olika medieslagen skulle samarbeta bätt-
re. Det var också en kommersiell strategi vars syfte var att stärka de kom-
mersiella avdelningarna – sälj, marknad och Creative Sales – positioner 
gentemot de redaktionella delarna av företaget. Representanter för Creati-
ve Sales började närvara vid stationernas programmöten och i allt högre 
grad kommenderades innehållet från de kommersiella delarna av företaget. 
Samtidigt utvecklades organisationsideologi i mediehuset i syfte att avleda 
de underliggande konflikterna mellan olika medier och mellan kommersiel-
la och kreativa delar av organisationen. Tidigare forskning har pekat på 
hur kreativitet ”styrs” och ”formateras” genom organisatoriska lösningar i 
medieföretag (Ryan 1992, Banks 2007). Exemplet med mediehuset MTG 
och dess mediehusfilosofi pekar på hur själva kreativitetsbegreppet som 
sådant ges en ny innebörd. Producenterna uppmanas till mer självreflektion 
och kreativt arbete, men samtidigt definieras kreativitet på ett sådant sätt 
att det blir synonymt med det kommersiella arbetet i mediehuset. Att vara 
kreativ definieras i allt högre utsträckning som att frångå traditionella kre-
ativa praktiker och team och att istället ”koppla samman” olika tidigare 
åtskilda delar av företaget med varandra. En hög grad av reflexivitet och 
kreativ frihet tillåts alltså i mediehuset, mer än tidigare, samtidigt som 
själva innebörden av kreativitet omvandlas på ett sådant sätt att denna 
kreativa frihet blir alltmer ofarlig eller inkorporerad i mediehusets kom-
mersiella strategier. 

Avhandlingen har visat hur digital produktionsteknologi och nya medie-
plattformar huvudsakligen motiverades med- och infördes genom ekono-
miska överväganden kring produktionskostnader, konkurrens och nya 
möjligheter till reklamfinansiering. Men de formades också genom konflik-
ten mellan programledarnas önskan om mer självbestämmande och led-
ningens önskan om kontroll i produktionen. De digitala produktionstekno-
logierna ledde till att den ledningens kontroll över innehållet ökade och de 
redaktionella valen i allt högre grad centraliserades. På ett motsvarande 
sätt rekryterades nya medieplattformar av programledarna vilka använde 
dem för att kunna utöka sin kontroll över innehållet, sina möjligheter att få 
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utveckla nya idéer och mer tid till personligt prat i sändningarna. Den tek-
niska omstruktureringen i produktionen har vidare inneburit att program-
personalen fått mer att göra och att takten i arbetet höjts. På ett innehålls-
ligt plan har det lett till ett förnyat fokus på programledarpersonligheterna 
och på att iscensätta dem i sändningarna, och (delvis på nya sätt) över 
andra medieplattformar.  

Makt och självbestämmande 

En central fråga som genomsyrat avhandlingens analyser har varit frågan 
om makt, kontroll och självbestämmande i arbetet på MTG-radio. Ny 
produktionsteknologi, nya medieplattformar och organisationsförändring-
ar har aktualiserat frågor om makt och kontroll i produktionen (jfr Mayer 
m.fl. 2009: 3). Enligt tidigare forskning och teoretiska perspektiv kan tek-
nisk förändring i sig påverka maktrelationer i produktionen (Braverman 
1974/1999, Hardt & Negri 2003, Lazzarato 1996). Genom avhandlingen 
har jag diskuterat makten i produktionen utifrån två perspektiv hämtade 
från kritisk kultur- och medieforskning: frågan om de-kvalificering och 
upp-kvalificering (Nygren 2008, Smith & McKinlay 2009, Örnebring 
2010) och den så kallade art-commerce-relationen (Banks 2007, Hes-
mondhalgh 2007, Hesmondhalgh & Baker 2011, Ryan 1992). 

De-kvalificering och upp-kvalificering 
Som jag redogjorde för i inledningen råder delade meningar kring huruvida 
digitalisering och nya produktionsteknologier leder till så kallad de-
kvalificering eller upp-kvalificering av produktion och arbete generellt, och 
arbete i medieindustrierna mer specifikt. Avhandlingens resultat ger ett 
visst stöd för tesen om de-kvalificering. Nya teknologier och den nya me-
diehusorganisationen på MTG-radio har till syfte att hålla tillbaka produk-
tionskostnader och centralisera kontrollen över produktionen. Det är en 
effekt som också upplevs av programledarna och producenterna på MTG-
radio, som dessutom pekar på hur de bidrar till att skapa vad de uppfattar 
som ”sämre” radio.  

Genom avhandlingens analyser finns en rad exempel på hur, med Harry 
Bravermans marxistiska språkbruk ”exploateringsgraden” ökar i produk-
tionen. Det sker såväl genom att arbetstiden utsträcks som genom att arbe-
tets intensitet ökar (jfr Marx 1867/1996: kap. 5). I relation till nya medier 
kommer programledarna till exempel att lägga mer tid på att arbeta. De 
digitala medieplattformarna och kommunikationsmedierna gör, som en av 
producenterna säger att de är ”on-air dygnet runt” (kap. 6) och att de för-
väntas ägna fritiden åt att kommunicera med publiken och skapa innehåll 
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för nya medieplattformar (som t.ex. personliga bloggar) (kap. 7 och 8). Det 
nya mediehuset byggs, enligt arkitekten för att ”eliminera fikandet” och 
kontorsdesignen ska motverka att programledarna gör något annat än 
arbetar på redaktionen. De produktionsideologier som knyts till mediehu-
set syftar också till att öka viljan till merarbete, och uppmuntra till ”enga-
gemang” och ”passion” bland de anställda. Produktionsteknologier som 
till exempel datorprogrammen Selector och MasterControl bidrar till en 
ökad intensifiering av arbetet. Inte minst Voicetrack-applikationen gör att 
de anställda kan producera mer radio på kortare tid och att arbetet auto-
matiseras alltmer. Det leder för det första till att man kan minska personal-
styrkan som helhet. Radiostationen Lugna Favoriter hade till exempel sju 
programledare när jag inledde mitt fältarbete på MTG-radio, när jag avslu-
tade det var de bara två personer kvar. Automatisering leder också till att 
man kan anlita billigare arbetskraft, företaget kan till exempel använda 
projektanställda, praktikanter och annan tillfällig arbetskraft i högre ut-
sträckning och ändå få ut ett fullgott resultat i produktionen. 

Det sätt varpå kommersiell radio reglerats och organiserats politiskt har 
bidragit till att skapa en svår ekonomisk situation och en dåligt fungerande 
marknad (kap. 5). Det har lett till kraftig ägarkoncentration vilket gör att 
det i dagsläget – i Sverige – bara finns två aktörer på radiomarknaden. Det 
bidrar till att hålla nere vad Chris Smith (2006) kallat de anställdas möjlig-
het till rörlighet (mobility) och gör det lättare för företagen att ställa ut-
ökade krav på ansträngning (effort) i produktionen. MTG-radio, liksom 
konkurrenten SBS-radio, har också vidtagit åtgärder för att bibehålla ett 
sådant förhållande. Till exempel finansierade man under en period en kva-
lificerad yrkesutbildning (KY) till radioprogramledare vid Akademi Båstad. 
Även om den primära anledningen var att höja utbildningsnivån bland de 
anställda i branschen, fick det konsekvensen att tillgången på arbetskraft 
hölls uppe. Dessutom genomfördes en stor del av utbildningen som obetald 
praktik på de kommersiella radioföretagen, vilket försedde dem med en 
stadig ström av gratis arbetskraft. Att radiobranschen på så sätt fram-
bringade en pool av ”reservarbetskraft”, har i kombination med avsakna-
den av kollektivavtal och den låga fackliga organisationsgraden bidragit till 
att hålla nere de anställdas rörlighet och förhandlingsmöjligheter i produk-
tionen. Omorganisationen till ett mediehus bidrar också till att förstärka 
denna tendens. I mediehuset förväntas de anställda jobba tillsammans över 
de olika medieformerna och således arbeta mer än tidigare. Betoningen på 
entreprenöriella förmågor och det faktum att arbetet – även bland de fast 
anställda i mediehuset – alltmer modelleras efter den ”irreguljära” medie-
arbetsmarknaden bidrar också till att minska rörligheten och öka an-
strängningen och intensiteten i arbetet i mediehuset. 
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Samtidigt som avhandlingen finner ett visst stöd för tesen om de-
kvalificering, visar analyserna också på komplexiteten och svårigheterna i 
begreppet. Dels har jag visat hur programledarna har möjlighet att göra 
motstånd mot ledningens intentioner. De undergräver till exempel genom 
att hålla fast vid manuella arbetssätt och att odla en kritisk distans och ett 
sällan artikulerat men ofta underliggande motstånd mot produktionstekno-
logiernas rationalitet. Avhandlingens analyser av introduktionen av nya 
medieplattformar för distribution av innehåll och kommunikation med 
publiken bidrar med ytterligare komplexitet. Dessa nya teknologier kan på 
ett sätt sägas bidra till en försämring av arbetsvillkoren, till exempel får 
producenterna mer att göra på sin arbetstid. Men samtidigt används de 
också, av programledarna på MTG-radio som ”murbräckor” för att utöka 
den egna kreativa friheten och minska ledningens kontroll över produktio-
nen. Den nya konkurrensen från digitala medier och det faktum att produ-
centerna på MTG-radio upplever ett hot från nya medier gör också att 
möjligheten till självbestämmande över produktionen ökar i och med mul-
tiplattformsproduktion och organisationsförändringen till ett mediehus. 
Programledarna ges mer tid till att utveckla personligt prat och i vissa fall 
även själva välja musik till sändningarna. De får också möjlighet att pro-
ducera flera slags medieinnehåll (texter, bilder, video) något som, i arbets-
sociologiska termer, snarast kan beskrivas som en upp-kvalificering eller 
multi-kvalificering (Edgell 2012). I och med att programledarpersonlighe-
terna ges större ekonomisk och strategisk betydelse i produktionen på 
MTG-radio (kap. 8) innebär det också att deras förhandlingsposition gent-
emot ledningen stärks. När de, som individer, blir viktigare i produktionen, 
kan de använda hotet om att sluta (mobility) för att motsätta sig ytterligare 
krav på ansträngning, för att utöka sina möjligheter till självbestämmande 
och för att öka priset på sin arbetskraft. 

Genom studien av MTG-radio kan vi se att om de-kvalificering före-
kommer så är den inte en direkt konsekvens av ny teknik, utan snarare av 
ledningens intentioner, konkurrensen på mediemarknaden och maktbalan-
sen mellan olika aktörer i produktionen (jfr Ursell 2001). Samma vinstmo-
tiv som driver ledningen att införa ökad automatisering och använda ny 
teknik för att centralisera kontrollen över arbetet kan få rakt motsatta 
effekter. Och digitala teknologier kan både öka och minska processer av 
de-kvalificering i medieproduktion. Att i generella termer tala om de-
kvalificering är således vanskligt. Den typ av survey-studier och den kvanti-
tativa data som ofta används för att mäta om arbete präglas av de-
kvalificering eller av upp-kvalificering riskerar således att ge en alltför ony-
anserad bild av hur teknik och organisationsförändring påverkar makten 
över arbetet (Gallie m.fl. 1998, Fraser 2010). Studiens resultat pekar på 
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vikten av att genomföra ingående och detaljerade – etnografiskt inspirerade 
– studier av medieorganisationer för att bättre förstå relationen mellan 
pågående medieförändringar och makten i medieproduktionen. 

Kontroll och autonomi 
Vad det gäller frågan om innehållsproducenternas möjligheter till autono-
mi i produktionen kan man i likhet med resonemanget i föregående stycke 
konstatera att den tekniska omstruktureringen av produktionen på MTG-
radio både ökade och minskade producenternas möjligheter till självbe-
stämmande.  

De digitala produktionsteknologier som diskuteras i kapitel sex minskar 
avgjort producenternas möjligheter till kontroll och självbestämmande över 
redaktionella val och texternas innehåll. Kontrollen av dessa centraliseras 
ytterligare kring programdirektören och programcheferna genom musik-
läggningssystem som Selector och applikationer som Voicetrack och Mas-
terControl. Producenternas möjligheter till kontroll över karriärutveckling 
och arbetsförhållanden minskar också. Dels för att deras kunskaper om 
produktionen av musikradio blir allt mer oviktiga eller minskar i värde 
som ett kapital på arbetsmarknaden (gentemot arbetsgivare) när sådan 
kunskap övertas av maskiner och datorprogram. Dels för att den ekono-
miska utvecklingen och den hårdnande konkurrensen driver på ägarkon-
centration vilket gör dem alltmer utlämnade till ett fåtal arbetsgivare. Den 
långt drivna individualiseringen i arbetet och det faktum att redaktionella 
val och beslut inte behöver diskuteras i lika hög grad – då de är ”inkoda-
de” i format och mjukvaror – gör också att möjligheterna till gemensam 
reflektion och kritisk diskussion kring verksamheten är begränsade. Men 
samtidigt kan nya digitala produktionsteknologier bidra till en ökad auto-
nomi då de ”befriar” producenterna både från studiorummet och från 
sändningstiden. Det skapar större möjligheter för dem att själva bestämma 
över sin tid och upplägget på arbetet, samtidigt som det kan öka möjlighe-
terna att kontrollera sin karriär, genom att utveckla andra färdigheter och 
arbeta med andra saker i mediehuset (som t.ex. speaker, programledare 
eller sändningstekniker inom MTG-TV). 

Denna bild kompliceras ytterligare i relation till nya medieplattformar. 
Den ökade konkurrensen ger större möjligheter till reflektion i produktio-
nen och uppmuntrar till diskussioner och reflektioner kring radiomediets 
och kommersiell musikradios grunder. Hantverket kommer alltmer i fokus 
och programledarna ges möjligheter att reflektera kring och utveckla sin 
hantverksskicklighet som programledare. Det innehåll som programledar-
na producerar – och deras programledarpersonligheter – blir allt viktigare 
(inte minst som ekonomiska resurser) vilket gör att deras möjligheter till 
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självbestämmande ökar. De får utökade möjligheter att avgöra vad de ska 
prata om, för vem och på vilket sätt och (i vissa fall) även vilken musik de 
ska spela. Det sker dels via nya medieplattformar för kommunikation med 
publiken där de kan framträda som sig själva och ”bygga” sina personlig-
heter. Men är också ett resultat av den upplevda konkurrensen från nya 
medier som driver MTG-radios ledning till att ge programledarna större 
kontroll över innehållet.  

Mediehuset som organisation och organiseringsprincip bidrar till denna 
utveckling. Reflexivitet och självutveckling blir inte bara möjliga trots den 
medieindustriella inramningen i medieföretaget MTG – i mediehuset blir de 
påbjudna värden. Att vara kreativ, ha kul, känna passion, strunta i regler 
och begränsningar, utveckla sig själv, kommunicera med andra, vara re-
flexiv och odla sin personlighet uppmuntras i allt högre grad av ledningen. 
Att entreprenöriella värden främjas, och att alltmer av arbetet organiseras 
på frilansbasis ökar visserligen osäkerheten i arbetet och gör det möjligt för 
företaget att hålla tillbaka lönekostnader och öka kraven på prestation (se 
ovan), men det innebär också att programledare och medarbetare som 
tidigare varit beroende av anställningsförhållandet, nu har en ökad själv-
ständighet gentemot företaget. Samtidigt innebär mediehuset, som vi såg, 
en minskad organisatorisk autonomi. De avdelningar som av hävd hållits 
isär inom medieföretag (redaktionella/adminstrativa) tvinnas alltmer sam-
man. Den nya avdelningen Creative Sales arbetar med både innehållspro-
duktion (genom produktionsbolaget Creative Productions) och ”annons-
försäljning” genom att låta annonsörer betala för programupplägg och 
programledarinteraktioner i MTGs utbud.  

Sammantaget tyder dock mycket i analyserna på att det senaste decenni-
ets utveckling i medieföretaget MTG på många sätt inneburit ökade möj-
ligheter till självbestämmande och en bättre förhandlingsposition gentemot 
ledningen för dem som arbetar med innehållsproduktion på MTG-radio. 
Något som problematiserar tidigare forskning och teori som pekat på hur 
den strukturellt nödvändiga autonomi (professionell och kreativ) som finns 
i medieproduktion utmanas och hotas av digitala nätverksmedier (jfr kap 
2). Det är i synnerhet den innehållsliga vändningen mot ”personlighetsba-
serad” radio som bidragit till en sådan utveckling. DJs och programledare 
har därigenom kunnat få en högre status i produktionen, vilket är analogt 
med hur det personliga – och att få uttrycka sin personlighet – är ett hyllat 
värde i kulturen och samhället mer generellt (Johansson 2012). Det här 
innebär dock inte nödvändigtvis att varufieringen av arbetet minskar, utan 
kan snarare representera ett nytt sätt att hantera arbetskraften som vara i 
produktionen på MTG-radio.  



 FREDRIK STIERNSTEDT Från radiofabrik till mediehus I 205
 

 En generell slutsats man utifrån avhandlingens analyser kan dra om 
makten över produktionen på MTG-radio är att övergången från radiofa-
brik till mediehus inneburit en förskjutning i hur ledning och styrning 
genomförs. Detaljstyrningen, genom till exempel mjukvaror som Master-
Control och ledningens försök att öka intensiteten i arbetet har minskat i 
betydelse. Samtidigt har försöken att öka den generella arbetstiden istället 
fått större relevans i produktionen (t.ex. genom tilldelningen av flera ar-
betsuppgifter och genom att programledarna, över nya medieplattformar 
är ”on-air hela tiden”, (kap. 6). Dessutom har målstyrning och ideologisk 
styrning av arbetet ökat i betydelse, särskilt efter flytten till mediehuset år 
2009 (kap. 9). Avhandlingen pekar således på hur olika former av teknisk 
omstrukturering av produktionen tar sig olika uttryck. Digital produk-
tionsteknologi, kan öka arbetets intensitet och bidra till detaljstyrning, 
medan implementeringen av nya medieplattformar och medieteknologier i 
produktionen bidrar till ökad arbetstid och leder till en organisation som 
är mer beroende av målstyrning och organsiationsideologi.  

Alienation 
På flera sätt representerar förändringarna på MTG-radio en mer allmän 
utveckling av arbete och produktion i det senkapitalistiska samhället. Luc 
Boltanksi och Eve Chiapello (2005) har visat, vilket jag diskuterar i kapitel 
nio, att kapitalismen mer generellt kommit att bejaka kreativitet och själv-
förverkligande praktiker, samt organiserar arbetet genom målstyrning och 
organisationsideologi, under de senaste decennierna. De tolkar detta som 
en strategi varmed systemet inkorporerat den kritik mot det moderna sam-
hällets och lönearbetets alienation, som formulerades i mitten av 1900-talet 
och använt denna kritik för att utveckla kapitalismen. Ur det perspektivet 
kan mediehuset ses som ett exempel på det slags moderna fabrik vilken 
organiserar och styr arbetet mindre genom (teknisk) kontroll och mer ge-
nom att uppmuntra människors vilja till kreativitet och självförverkligande 
och så att säga styra in det på produktiva spår (jfr Rose 1999). Som vi såg i 
analyserna i kapitel sju, åtta och nio blir arbetet överlag i lägre grad stan-
dardiserat på MTG-radio i och med den tekniska omstruktureringen av 
produktionen. De enskilda programledarna får mer att säga till om i pro-
duktionen, de ges större möjligheter att utveckla sin personlighet och mer 
tid till att samarbeta med andra och kommunicera. Kort sagt: allt det som 
brukar anges som exempel på alienationens motsats (s.k. de-alienation) (se 
t.ex. Fisher 2012: 173) – blir nu inte bara möjligt eller tillåtet, utan önsk-
värt och påbjudet inom MTG-radio. I kapitel nio pekade jag på hur be-
greppet kreativitet används som ett slags arbetande begrepp i mediehuset, 
genom vilket innehållsproducenterna uppmanas att förstå och uppfatta sig 
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själva – och således sträva efter att bli kreativa individer, kommunicera och 
utveckla egna idéer. Samtidigt som det kan leda till att upplevelsen av alie-
nation minskar bidrar det till att öka effektiviteten i produktionen, och 
med en marxistisk terminologi, exploateringen av de anställda (Braverman 
1974/1999). Omorganiseringen i ett mediehus, och den ökade autonomin i 
produktionen sammanfaller med att MTG-radio, enligt årsrapporterna 
som jag refererade i kapitel nio, gör en större vinst per anställd, än tidigare 
år. 

Härvidlag knyter mediehuset, som produktionsplats, också an till en ge-
nerell utveckling inom medieindustrierna under de senaste åren. Inte bara 
de som arbetar i medieföretag, utan också medieanvändare har genom en 
rad nya tjänster erbjudits att delta i kreativa praktiker samt beretts möjlig-
heter till personliga uttryck och självförverkligande. Sociala nätverksmedier 
som Facebook, Youtube och Flickr erbjuder alla möjlighet till mer kreativi-
tet och kommunikation. Samtidigt som det, vilket påpekats av många, 
leder till exploatering av användarna (Fuchs 2012). Användarnas personli-
ga kommunikation, privata bilder, filmer och foton ligger till grund för 
medieföretagens ekonomiska vinst (produktionen av mervärde) och där-
med – har man påpekat – utgör medieanvändningen på dessa plattformar 
ett slags arbete (ibid., jfr Smythe 1977). Det vill säga, samtidigt som dessa 
kommunikationsnätverk erbjuder möjlighet att uttrycka sig själv, att vara 
kreativ och kommunicera med andra (de-alienation) utvinner de mervärde 
ur den produktionsprocess som medieanvändarna är delaktiga i (exploate-
ring) (Fischer 2012).  

Även om begreppsparet alienation och exploatering inte alltid används i 
medievetenskapliga texter har en rad studier under de senaste åren, på 
olika sätt, diskuterat det paradoxala förhållandet att pågående medieför-
ändringar – både för medieproducenter och medieanvändare – inneburit 
minskad alienation, i samklang med ökad exploatering (Andrejevic 2002, 
Bolin 2011: kap. 4, Carlson 2006, Fischer 2012, Fuchs 2009, King 2010). 
Frågan är dock: stämmer denna bild? Bidrar samtida medieförändringar 
och ekonomins utveckling mer generellt till mindre alienation? Eller leder 
de nya metoderna för exploatering (dvs. exploatering genom kreativitet, 
kommunikation och självuttryck) också till nya former av alienation? 

Den gängse definitionen av alienation är att den innebär arbetarens för-
främligande från arbetsprodukten och från produktionsakten (Marx 
1844/2003).24 En sådan alienation förfinas och får sin främsta metafor i 
den moderna fabriken. Genom fabrikens produktionslogik alieneras arbe-
tare från produktionen när maskiner och datorprogram tar deras plats som 

                                                      
24 Samt i förlängningen från sig själv och sitt s.k. artväsen. 
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kreatörer. Arbetarna och producenterna alieneras också från produkten 
som sådan, när produktionen delas upp på en mängd moment där ingen 
enskild individ kan ha kontroll över hela produktionsprocessen. Samarbete 
och kommunikation mellan arbetarna ersätts av en förutbestämd och upp-
spjälkad produktionsprocess och byråkratiska strukturer. Intresse, enga-
gemang och kreativitet belönas inte, istället premieras disciplin i förhållan-
de till regelstyrda processer. Slutligen alieneras producenterna också från 
frukterna av sitt arbete då de varor de frambringar säljs på marknaden och 
skapar vinster för ägarna.  

Mot bakgrund av en sådan definition av alienation kan också det senas-
te decenniets medieförändringar och utvecklingen inom MTG-radio tolkas 
som att de ger upphov till de-alienation. Även om digitala produktionssy-
stem, som vi såg i kapitel sex, som används på MTG-radio är modellerade 
efter de kontrollerade och löpandeband-betonade produktionssätt, så har 
utvecklingen i produktionen generellt sett gått mot att mer betona självbe-
stämmande, kommunikation och kreativitet bland de anställda under den 
period jag studerat företaget. Men samtidigt förankras dessa former för de-
alienation i strukturer som verkar förfrämligande. Programledarnas per-
sonligheter objektifieras och görs till ekonomiska resurser i produktionen. 
När programledarna gör MTG-radios utbud mer levande, socialt och per-
sonligt (kap 7) så innebär det också att det i allt högre grad blir deras liv, 
socialitet och personlighet som blir MTG-radios produkter. Programleda-
ren Titti Schultz uttrycker detta tydligt: 

Det är jag som är produkten. Jag tillverkar inget. Jag gör inget, inget annat 
än mig själv (i/Titti Schultz 2010) 

Programledarnas självframställningar och kreativa praktiker situeras också 
inom tekniska produktionsstrukturer som till exempel system för mark-
nadsundersökningar (kap. 8). Självutveckling och kommunikation är, som 
vi såg i kapitel nio, varken frivilliga eller spontana aktiviteter utan påbjuds 
och styrs från företagsledningen. Kommunikation och samarbete premie-
ras, men samtidigt utvecklas strukturer (t.ex. i mediehuset som byggnad) 
som styr hur, och på vilket sätt kommunikation och samarbete kan och får 
ske. De produkter som producenterna på MTG-radio frambringar, och det 
ekonomiska värde de skapar, tillfaller också någon annan än dem själva.  

Det är därmed rimligt att anta att alienation, och upplevelsen av aliena-
tion, inte nödvändigtvis minskar eller upphör i mediehuset. Det finns ock-
så, bland mina informanter, gott om berättelser som kan tolkas som ut-
tryck för alienation. Berättelser om upplevelser av vantrivsel, tristess, om 
känslor av främmandeskap inför sig själva som produkt, om vanmakt inför 
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produktionsprocessen och kring en medvetenhet av att frukten av deras 
arbete tillfaller någon annan (”företaget och aktieägarna”, se ovan s. 121).  

Det har inte blivit riktigt så som man hoppades till exempel när det blev 
kommersiell radio. Det har ju också blivit mer professionaliserat, det märker 
man ju. I början var det ju mer nybyggaranda. Då fanns det ju knappast nå-
gon budget överhuvudtaget, det var ju verkligen eldsjälarna som gjorde det 
här för att vi tyckte det här var så himla roligt. Och sen blev det så konstigt. 
[...] Tidigare fanns andra problem med att göra radio. Det var en ekonomisk 
otrygghet. Man visste inte om man fick lön, månad till månad. Här blev det 
ju mer av ett multinationellt företag. Här vet man att man får lön. Men det 
är en annan slags otrygghet här. En annan press. Och här finns det pengar, 
men man får dom aldrig [skratt] (i/Maria Lindberg). 

När jag började med det här var jag var livrädd för att vara personlig. Det 
där är alltid en ganska lång process innan man som programledare kan 
komma över den spärren. Framförallt då tyckte jag det. Nu tycker jag inte 
det riktigt på samma sätt längre. […] Första året var jag ju in till chefen och 
sa upp mig minst tre gånger. Jag tyckte det var så hemskt (i/Roger Nordin).  

Jag pratar inte så mycket om mig själv längre. Jag gjorde det mycket mera 
förut. Men det kommer en gräns. Den gränsen finns där för alla. Personligen 
tog jag avstånd från det när jag jobbade med morgonsändningar. För när 
man jobbar två personer som vi gjorde då, det blir ju väldigt personligt. 
Nästan privat på gränsen ibland. Och det är för jobbigt. Det är för mycket 
av en själv. Och det påverkar en även utanför sändning. (i/Peter Borossy). 

Jag har alltför länge identifierat mig totalt med vad jag gör, det vill jag inte 
göra längre. Jag är jag, men jag jobbar med det här. Så då försöker jag hela 
tiden hålla en ganska klar och tydlig skillnad. Det absolut värsta som skulle 
kunna hända var att man kom på stan och mötte en kompis som bara ’Hej, 
RixChristian!’ (i/Christian Hedlund). 

De ovanstående citaten är bara några exempel ur materialet som på ett 
generellt plan illustrerar att upplevelsen av förfrämligande och främ-
lingskap och behovet av att hantera, och rationalisera alienation i produk-
tionen finns bland programledare och DJs på MTG-radio. Även om be-
greppet alienation getts förvånansvärt lite uppmärksamhet i den kritiska 
medieforskningen generellt (se Fischer 2010, 2012) har liknande observa-
tioner gjorts i några tidigare studier av arbete i medierna (Grindstaff 2002, 
Mayer 2009). Dessa observationer problematiserar också tidigare teorier 
om mediearbete som tydligare positionerat mediearbetets autonomi och 
mediearbetets kreativa dimensioner i motsatsställning till alienation (Banks 
2007). Bill Ryan menar till exempel att mediearbetare, generellt, har större 
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möjligheter att ”stå emot kapitalets inbrytningar” i produktionen (Ryan 
1992). För teoretiker som David Hesmondhalgh (2007), Mark Deuze 
(2007) och Richard Sennett (2008) erbjuder hantverksmässiga, kreativa 
och självförverligande arbetsformer möjligheter till och med motstånd 
gentemot den alienation som genomsyrar lönearbetet och tillvaron i kapita-
listiska samhällen. Vad resultaten från den här avhandlingen pekar mot är 
snarare behovet av såväl empiriska studier, av som ett förnyat teoretise-
rande, kring alienationens former i samtida medieindustrier och bland 
mediearbetare. 

Att framgångsrika mediearbetare upplever alienation kan naturligtvis 
betraktas som ett lyxproblem. De programledare som ges statusen av per-
sonligheter eller stjärnor i produktionen på MTG-radio är ofta välavlönade 
och har ett förmånligt arbete, där de ges en plattform för att iscensätta sig 
själva i offentligheten. Något som är avundsvärt för många. Det principiel-
la problem som utvecklingen på MTG-radio belyser – förhållandet mellan 
exploatering och alienation och dess förändringar i samtiden – har dock 
mer vittförgrenade konsekvenser och påverkar oss alla i ett medielandskap 
präglat av sociala nätverksmedier och deltagarkulturer. Alienation är inte 
bara ett resultat av exploatering i lönearbetet eller av det kapitalistiska 
samhället. Det är också en drivkraft till och något som förstärker exploate-
ringen (Marx 1844/2003: 67). I exemplet från de samtida medieindustrier-
na kan till exempel upplevelsen av förfrämligande och alienation driva 
människor till mer självuttryck, mer kommunikation och att – till exempel 
– ytterligare befästa mediehusets kreativa kopplingar. Exploatering produ-
cerar alienation, men alienation producerar också exploatering. För att 
förstå samtida (och framtida) medieekonomier och medieindustrier krävs 
sålunda att vi både tar hänsyn till de former av exploatering (arbete) de 
frambringar, men också de former av alienation som produceras genom 
dem (jfr Jakobsson & Stiernstedt 2010). Utifrån resultaten i avhandlingen 
är det inte möjligt att ge något fullödigt svar på vilka uttryck alienation tar 
sig, och hur relationer mellan kreativitet och autonomi å den ena sidan och 
alienation och exploatering å den andra ser ut inom MTG-radio – och 
ännu mindre hur de ter sig i medieindustrierna överlag. Avhandlingens 
analyser pekar dock mot ett centralt problemområde för framtida forsk-
ning, ett problemområde som kan förena studiet av medieproduktion som 
en avlönad, professionell praktik som äger rum inom stora företag och 
institutioner, med studier av medieanvändares vardagliga praktiker samt 
deras uppfattningar och upplevelser därav. 
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Mediehuset och (medie)historien 

I tidigare forskning har en rad hypoteser formulerats om hur radiomediets 
innehåll och produktionsformer kan komma att förändras när mediet digi-
taliseras och knyter till sig nya digitala medieplattformar. Man har pekat 
på att digitalisering och nya medieplattformar kan komma att leda till mer 
formexperiment (Gilfillan 2009). Det kan till exempel innebära att radio-
mediets möjligheter att producera vardagens tider och rum (Neumark 
2006), skapa vardagliga rytmer (Hendy 2007) och att på ett rutiniserat sätt 
integreras i de ritualer som upprätthåller och återskapar vardagen (Steeg-
Larsen 2000) omprövas. Dessa tendenser kommer sig av en tilltagande 
fragmentarisering och den ökade betydelsen av on-demand-distribution 
(Stjärne 2010). Andra författare har pekat på att nya medieplattformar kan 
komma att göra radiomediet mer dialogiskt och interaktivt och förverkliga 
den Brechtianska visionen om radio som ett medel för kommunikation 
(radio as an apparatus of communication) (Bonini 2012, jfr Brecht 1932).  

Utifrån min studie på MTG-radio är det svårt att se att någon av dessa 
hypoteser om möjligheterna i mötet mellan radiomediet och nya digitala 
teknologier besannats. Mot bakgrund av analyserna av arbete och produk-
tionspraktiker är det man slås av tvärtom bristen på förändring. Även om 
flera av mina informanter pratar om genomgripande förändringsprocesser 
och att de upplever sig som indragna i förändring är snarare kontinuitet 
det utmärkande. Det kan förstås ha sin förklaring i att producenter och 
programledare i hög grad underkastats en industriell logik som förhindrar 
dem att pröva nya idéer och genomföra nyskapande projekt. Men det är 
inte nödvändigtvis hela förklaringen. 

De tekniska utmaningar som producenterna på MTG-radio ställdes in-
för, och som skapade ny konkurrens på publik- och annonsmarknaderna 
intensifierade de reflexiva processerna i produktionen. Den ställde produ-
centerna inför frågor som: Vad är radio för ett medium? Vad är bra kom-
munikation? Vilken är vår roll, uppgift och funktion i samhället? Men 
också inför frågor av medieekonomisk art som till exempel: hur kan vi 
kapitalisera på produktionen om reklamen minskar i betydelse? De svar 
som producenterna söker på dessa frågor kommer ur tidigare erfarenheter 
och kunskaper, ur producenternas tolkningar av mediets specificitet och av 
kommersiell radio som genre och uttryck. 

Det är till exempel fallet med att radiopersonligheter får allt större bety-
delse i produktionen. Det här är i sig inget nytt. Att skapa, iscensätta och 
presentera programledarpersonligheter för lyssnare är en långlivad tradi-
tion inom (musik)radio (Arnheim 1936, Brand & Scannell 1991, Cantril & 
Allenport 1935, Chignell 2009: 17ff Douglas 1999, Rothenbuhler 2010) 
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och i de elektroniska massmedierna som sådana (jfr Horton & Wohl 
1956). Det har funnits populära, omtyckta och viktiga radiopersonligheter 
under radiomediets hela historia. Namn som Sigge Fürst, Sven Jerring, 
Lennart Hyland, Mona Krantz, Hasse Tellemar, Pekka Langer och Leif 
”Smoke-Rings” Andersson, väcker en rad ljudminnen till liv, även för 
många av oss som inte själva upplevt dem i radio. Den tidiga fasen av ra-
diomediets historia i USA frambringade radiostjärnor av ett slag som är 
svårt att tänka sig idag, vilka kunde få ta emot tiotusentals, ibland hundra-
tusentals lyssnarbrev varje vecka (Douglas 1999: 134, uppgiften är hämtad 
från Cantril & Allenport 1935). Personligheter och stjärnor har traditio-
nellt använts av medie- och kulturindustrierna eftersom de anses kunna 
öka graden av förutsägbarhet och kontroll i produktionen (Langer 1981). I 
tidig radio, på 1920-och 30-talen var, som Susan Murray (2005) visat, 
programledare och presentatörer av stor betydelse. Programföretag valde 
ut sina profiler med omsorg och de kom ofta från vaudeville-teatern eller 
från filmens värld. Att använda välkända personer var ett sätt att locka och 
rekrytera lyssnare till det nya mediet. 

Även nya affärsmodeller och kommunikationssätt som producenterna 
på MTG-radio utvecklar – och det sätt varpå de inlemmar nya teknologier 
och medieplattformar i produktionen – är inte nya, utan bygger på förebil-
der ur radiohistorien. Det var fallet med den ökade betydelse som gavs 
programledarpersonligheten. Men även annonsörsfinansierat innehåll (ad-
vertiser funded programming) användes flitigt i tidig radio och i de stora 
radionätverken i USA (se Ala-Fossi 2005: 68ff). Nya medieplattformar 
integreras också i produktionen på MTG-radio genom etablerade sätt att 
tänka kring radiomediet som en form av flödeshantering och produktionen 
av musik- och lyssnarflöden. Flödet, som en central upplevelse av radio och 
flow management som en viktig arbetsuppgift för MTG-radios programle-
dare består alltjämt. Det sätt varpå producenterna tänker sig de nya me-
dieplattformarnas funktionssätt inlemmas i en idé om radiomediet och om 
kommersiell radio som genre. De förflyttar idén om en flödeslogik – och 
fortsätter att göra den – även över och genom nya medieplattformar. Det 
sätt varpå nya medieteknologier inlemmas i produktionen formas således 
av mediets (kultur)historia och producenternas tolkningar av kommersiell 
radio som genre.  

MTG-radios försäljningsdirektör uttrycker en sådan självförståelse i ett 
av de nyhetsbrev han på månadsbasis skickar ut i organisationen: 

Det finns inget som vi gör eller säger idag som inte redan sagts eller gjorts. 
Och det är i historien – ingen annanstans – som du finner svar på dina frå-
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gor. Eller rättare sagt, det är din tolkning av historien som avgör om det du 
gör också går till historien (Tomas Bacoccoli 2010).  

I de förändringsprocesser jag observerat i analyserna har man också kun-
nat se hur även programledarnas och den övriga programpersonalens mot-
stånd mot- och utmaningar av kommersiell radios industriella rationalitet, 
mot centraliseringen av kontrollen i produktionen och mot automatisering-
en av arbetet bidragit till att upprätthålla kontinuitet, snarare än att leda 
till förändring av innehåll och uttrycksformer. Det sätt varpå de resonerade 
kring och tolkade nya medieteknologier (kap 7) ledde till ett förnyat fokus 
i produktionen på några av den kommersiell radios mest traditionella gen-
reelement och värden.  

Det här pekar således mot en dimension av medieförändring som inte 
uppmärksammats i någon större utsträckning av den tidigare forskningen: 
att det sätt varpå producenterna uppfattar och tolkar sin historia – och 
mediehistorien mer generellt – är av stor vikt att undersöka, för att få en 
bättre förståelse för hur de agerar och reagerar på förändring och varför de 
gör som de gör. På ett mer generellt plan pekar resultaten av avhandlingen 
mot att studier av medieproduktion skulle ha mycket att vinna på att i 
högre grad integrera kulturvetenskapliga perspektiv (jfr Löfgren Nilsson 
1999, Mayer m.fl. 2009, Ytreberg 1999) för att bättre tolka produktionens 
dynamik och uppfatta den riktning som medieförändring tar i samtiden. 
Det skulle innebära en större känslighet för mediegenre och mediehistoria i 
tolkningarna av medieproduktion och av medieproducenters berättelser, 
men också att i högre utsträckning intressera sig för deras egna teorier om 
estetik och kommunikation. 

Mediehuset och framtiden 

Jag började den här avhandlingen med att berätta om de mediehus som 
den konstruktivistiska konstnären Victor Klucis ritade inför firandet av den 
ryska revolutionens femårsdag år 1922. Hans mediehus, de kiosker han 
ville placera ut på gatorna i Moskva, kan tolkas som så kallade technoto-
pier, utopiska föreställningar om möjligheterna med sammankopplade och 
integrerade mediemiljöer där en rad teknologier samverkar i konstnärliga 
och emancipatoriska syften. Sådana utopiska föreställningar om medier 
och om mediekonvergens har ackompanjerat hela de moderna mediernas 
historia (Storsul & Stuedahl 2007). Det mediehus som MTG byggt upp 
under det första decenniet på 2000-talet och av vilket MTG-radio är en del 
är på många sätt avlägset från sådana technotopiska föreställningar. Det 
bygger inte på emancipatoriska ideal och omgärdas inte heller av lika stor-
slagna föreställningar om att samarbetet och sammansmältningen av me-
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dieteknologier och redaktioner ska leda till mer genomgripande samhälleli-
ga förändringar. MTGs mediehus är en mer pragmatisk konstruktion, ett 
resultat av, och en anpassning till förändrad konkurrens och teknisk ut-
veckling. Men mediehuset omgärdas också, som vi såg i kapitel nio, av en 
mängd föreställningar och diskurser. Berättelser om teknisk förändring 
används till exempel av ledningen för att förklara nödvändigheten i organi-
satoriska förändringar. Då kan konvergens och medieförändring vara nå-
got som utmålas som hotfullt som man måste anpassa sig till, på det sätt 
som Tim Dwyer beskrivit att mediekonvergens ofta används ideologiskt 
även i till exempel policy-diskurser på en större nivå (Dwyer 2010). Den 
andra sidan av sådana berättelser om teknisk förändring som används 
inom MTG och MTG-radio är dock de mer hoppfulla gestaltningarna av 
mediehusets möjligheter. Mediehuset, och den konvergens och samman-
smältning av teknologi och organisation som det representerar är samtidigt 
lösningen på de problem som teknisk utveckling och konkurrens ställer 
producenterna inför. Mediehuset är, med producenternas egen metaforik, 
det skepp, den säkra plats, på vilket besättningen/personalen kan ta sig 
genom de stormar som rider medielandskapet. De utopier som hägrar i 
mediehuset är dock av en mer profan karaktär än i många andra technoto-
pier, som till exempel kan handla om fördjupad demokrati (Jenkins) eller 
om det klasslösa samhället (Klucis). På MTG handlar mediehuset om saker 
som bättre och ”roligare” affärer, större publiker och marknadsandelar, 
högre vinst och mer självutvecklande och berikande arbetsformer.  

Om det nu finns technotopiska dimensioner i det mediehus som MTG 
låtit bygga och den organisation man försöker frambringa – vad innebär 
det för dess framtid? Är den technotopi som företaget MTG spunnit, likt 
alla utopier, dömd att vara en ouppnåelig fantasiplats? Ett orealistiskt ide-
al? Eller värre, kommer den likt många utopier före den att leda till att dess 
företrädare tar till allt mer centralistiska och auktoritära metoder för att 
genomdriva utopin och upprätthålla den i organisationen? (jfr Jameson 
2005). Redan i avhandlingens analyser finns tecken som tyder på att visio-
nen om ett samgående mellan olika medieformer och delar av företaget inte 
var enkel att genomföra. Mycket tyder på att visionen om ett integrerat 
mediehus på många sätt var en utopi, eller en vision, som inte genomfördes 
fullt ut någon annanstans än i de storslagna planer som presenterades för 
MTGs anställda på stormöten och i interna PM. Efter att jag avslutat mitt 
fältarbete från MTG-radio har det tillkommit flera signaler som tyder på 
att mediehusidén får problem i mötet med produktionens verklighet. I pro-
grambolaget Kilohertz årsredovisning från 2011 konstateras det till exem-
pel att kostnaderna för administration och försäljning har ökat kraftigt 
vilket gjort att rörelsemarginalen i bolaget har sjunkit efter samgåendet till 
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ett mediehus (Årsredovisning Kilohertz AB 2011). Föreställningen om att 
samgående och organisatorisk konvergens skulle leda till att administrativa 
kostnader minskade genom att bolaget kunde ta till vara stordriftsfördelar 
tycks alltså ha varit en (utopisk?) felbedömning. Som jag visade i analyser-
na finns också en utbredd skepsis mot mediehusidén bland många av de 
anställda inom MTG-radio. Det är också intressant att notera att under det 
första året som MTG-radios produktion organiserades som en del av me-
diehuset (dvs. år 2009) fördubblades sjukfrånvaron i företaget jämfört med 
det föregående året (Kilohertz Årsredovisning 2009). Även om orsakerna 
till detta kan vara många kan det möjligen säga något om relationen mel-
lan visionerna om samarbete, kreativa kopplingar, samgående mellan me-
dier och de anställdas produktionsvardag. I september 2012 kom också 
nyheten att MTG återigen förändrade sin organisation. Den här gången var 
det inte ytterligare ett samgående mellan tidigare åtskilda avdelningar som 
annonserades. Tvärtom meddelades det att MTG lade ner den gemensam-
ma säljavdelning för radio, TV och webb som introducerats bara ett år 
tidigare. I Dagens Media sa Joachim Nordlind, tf. VD på MTG TV att 
företaget nu gör ”en justering av strategin” som innebär att gå ”tillbaka till 
separata specialister inom radio respektive TV” (Djerf 2012). Är dessa 
problem med att genomföra idén om integrerad produktion tecken på att 
mediehuset ännu söker sin form? Eller har själva idén, den utopiska impul-
sen, om samgående och integration mellan medieformer och teknologier 
nått vägs ände? Sådana frågor har ännu inga givna svar, men de sätt varpå 
medieföretag och medieproducenter kommer att fortsätta försöka att be-
svara dem formar framtidens medieindustrier. För att förstå dessa medie-
industrier krävs att forskningen fortsätter att uppmärksamma deras försök. 
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Summary 

Introduction 

This thesis is a study of how the Swedish media company MTG Radio has 
developed new strategies and production practices in relation to technolo-
gical change, new competition and media convergence during the first dec-
ade of the 2000s. During this period the media landscape in general has 
been marked by digitization, the rise of new media platforms and competi-
tion from new media companies. Established actors within the media in-
dustry have struggled to handle the “shock of the new”. They have sought 
to accommodate and exploit new technologies in order to deal with new 
competition over audiences and on the advertising market, and have re-
organized their businesses into multiplatform publishers and so-called 
“media houses”. The thesis addresses questions of how these changes have 
played out in the work of programming and presenting at the music radio 
stations in question. But it also addresses questions of how digitization, 
media convergence, new competition and re-organization have effected 
labour relations – i.e. the relations of power – within production.  

The study engages in an ethnographical perspective on media produc-
tion, but also takes its starting point in political-economic theories on me-
dia work (Banks 2007, Hesmondhalgh & Baker 2011, Miège 1989, Ryan 
1992) in order to raise questions about the relation between technological 
and organizational changes and relations of power in production. 

Empirically, the thesis builds on interviews with production staff on 
three levels within MTG Radio: DJs, producers and management. Fur-
thermore, it builds on observations within the production settings as well 
as analyses of internal production documents and content produced by 
MTG Radio. The study investigates three locations around the Baltic Sea 
where MTG operates: Sweden, Estonia and Latvia.  

Purpose and research questions 
The purpose of the thesis is to analyse how new digital technologies are 

incorporated into the production of an existing media company and to 
understand the organizational changes taking place in this context, to thus 
deepen theories on media work. I have broken down the purpose of the 
three research questions: 
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1. How was the introduction of digital production technology and
new communication platforms motivated and carried out within the
media company MTG Radio between 2000 and 2010?

2. What do the introduction of new technologies and the reorganiza-
tion they led to mean for the production practices in the daily work
of presenters and content producers at MTG Radio?

3. What do the introduction of new technologies and the reorganiza-
tion they led to mean for the power relations in the work at MTG
Radio and for the opportunities for self-determination and creative
autonomy among the programme staff?

New technologies, new competition, new strategies 

At the media company MTG Radio, about 50 people work on a daily basis 
to produce content for seven radio stations. Many of these people have 
been in the business since the deregulation of radio in the early 1990s, and 
have invested highly in the “libertarian” (Englund & Wormbs 2007) or 
neo-liberal ideologies and values that were used to justify and lobby for the 
deregulation. The policy framework that was instigated through deregula-
tion has had consequences on how commercial radio is organized as well 
as on the working conditions within this media industry. The deregulation 
meant enforcing a “competition policy” (Flew 2011), which in practice led 
to a harsh economic situation for the commercial radio industry and 
brought mergers and fusions between actors, which finally (in Sweden) 
resulted in a duopoly between two main semi-national networks, SBS Ra-
dio and MTG Radio. The productivity within the industry and the so-
called “value added per person” were low, pressing the companies to ra-
tionalize production. The main content of commercial music radio, in 
Sweden as well as the Baltic States, consists of formatted programmes and 
music. This mode of programming was consolidated during the late 1990s, 
and staff redundancies were common in the early and mid-2000s. These 
attempts to increase productivity and profitability were combined with a 
turn to digital studio equipment and new software for digital production. 

Digital production technologies have been in use at MTG Radio since 
the company’s inception in 1994. However, it was around the turn of the 
millennium that the digitization of the studios was completed and Voice 
Track, an application that makes it possible to pre-record much of the 
broadcasts, was implemented in production. The music programming on 
MTG’s radio stations, as well as the work of the DJs, have been influenced 
by digital production technologies. The trend is toward more automation 
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of the operations within production. In addition, the digital production 
technologies centralize control and decision-making at MTG Radio and 
increase the “surveillance” of presenters, DJs and music producers. Pro-
gramme staff perceive the digital production technologies as an opportuni-
ty for better content on the one hand, but there is also criticism and dissa-
tisfaction with the digital production technologies at MTG Radio. It has 
been voiced that they increase the workload, even though techniques of 
this kind are often introduced with the promise of simplifying producers’ 
workday. The voicetrack application increases the workload, as presenters 
are forced to produce more radio within the same working hours. Another 
criticism of the digital production technologies is that they may make sev-
eral occupational groups, such as music programmers, redundant in pro-
duction. Finally, there is a criticism that these systems affect content for the 
worse. The presenters highlighted that radio becomes more “impersonal” 
and “boring” with centralized control and with more and more of the pre-
senters’ duties, such as the mixing of music, becoming automated. 

In parallel with the digital production technologies increasingly coming 
to be used in production, the first decade of the 2000s also saw new forms 
of competition for audiences. Sites like Napster and The Pirate Bay and 
services like Last FM and Spotify changed the conditions for music distri-
bution. Music radio has historically been the most important link between 
artists and record companies on the one hand and music consumers on the 
other. This role as a mediator of music was questioned. In addition, there 
was new competition from established broadcasters when audiences, via 
the Internet, could listen to digitally distributed radio broadcasts, e.g. for-
eign radio stations like BBC or American music channels. Other new media 
forms, for example social networking media, were also perceived as com-
petitors for the young audience. To deal with new threats, the producers of 
MTG Radio incorporated new platforms in their broadcasts. They began 
to use digital platforms and social media to communicate with the au-
dience and distribute content in new ways. They also developed a number 
of new forms of content, such as video and text productions exclusively for 
the Web. Meanwhile, the new competition led to more reflection among 
producers about the essence of radio. They increasingly dealt with ques-
tions such as: What is the function and role of radio? What makes radio 
unique? What is radio’s medium specificity? The responses to these ques-
tions drew on historically formed understandings of the medium and genre 
conventions in which radio, as a medium, was perceived as “essentially” a 
social and personal medium, characterized by liveness. The fact that all 
facets of production, from management to presenters and DJs, could agree 
that these core “values” formed the “medium specificity” of radio also 
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meant that the programme staff could use these core values as a “battering 
ram” in negotiations over control and power in production. The increasing 
centralization of control over broadcasts and the increased automation, 
which had been enforced by means of digital production technologies, 
came to be more openly questioned in production. In the face of new com-
petition, this led to changes in the content of the broadcasts: it opened for 
less rigid control of playlists and more time for DJ’s own “personal talk” 
and live communication with the audience. 

New forms of media and new media technologies also created new com-
petition in the advertising market and threatened the foundations of the 
commercial radio audience-based business model used by MTG Radio. As 
with most established media, commercial radio has been affected by adver-
tising increasingly moving to the Web. New technologies for the distribu-
tion of audio content, such as podcasts and Internet streams, and the time-
shifting and on-demand consumption they facilitate, also threaten the very 
cornerstone of commercial radio’s business model: that listeners remain in 
the continuous flow of content and are thereby “exposed” to advertising. 
MTG Radio and the media company MTG are therefore trying to reform 
their business model. One strategy is to drive audiences towards “enclo-
sures”, i.e. to give some content away for free to entice the audience to pay 
for something else, materials placed behind so-called “paywalls”. This 
links MTG Radio closer to the other media companies within MTG: free 
TV, pay TV and print media. The strategies developed by management are 
devised in order to improve coordination and cooperation between the 
different media. The overall strategy then becomes less one of collecting, 
holding on to and enclosing the audience within one broadcast flow, and 
increasingly one of moving audiences across and between media and plat-
forms owned by the company, in order to capitalize on the audiences. 
Another strategy of MTG Radio is to rely less on traditional advertising 
altogether, by getting advertisers to pay for programming as such. Adver-
tisers pay for presenters to talk about their products (directly or indirectly) 
or for the development of programmes and programme ideas that highlight 
an area of everyday life that more subtly brings to mind a certain product. 
All these new strategies lead to presenter personalities (Bonner 2011) gain-
ing renewed strategic importance within MTG Radio. It is through strong 
and popular personalities that it becomes possible to implement such new 
strategies within the media company. Personalities are also increasingly 
performed in such a way that they attract the audience to move between 
communication platforms controlled by the media company MTG. The 
“personality” becomes a kind of “trans-media narrative” (cf. Jenkins 
2006), focused on bodiliness and visuality that pull listeners to Web-based 
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platforms to see “what really happens” in the studio. The presenters desire 
more time to communicate with the audience and to gain opportunities to 
express themselves and develop “personal talk” in radio broadcasts, thus 
overlapping with management’s attempts to enforce new economic strate-
gies. The renewed importance of the personalities in production, however, 
also leads to the production of “radio personalities” becoming more con-
trolled and formatted in production.  

The increased competition over audiences and on the advertising market 
are the central motives behind the reorganization MTG conducted in the 
late 00s. In the fall of 2009, the company moved all their activities into a 
single building on the street Ringvägen in Stockholm. Such a move meant 
that the company could better benefit from an economy of scale. The aim 
was also that the different media outlets, through co-location, could in-
creasingly work together and that producers would be “cross-media work-
ers”. The new organization meant the creation of three new departments 
that would work throughout the house: Creative Sales, with “advertiser-
funded programming”; a new integrated Web department for the compa-
ny’s online services; and a joint sales organization for all media. Among 
presenters and management at MTG Radio, there was some resistance to 
the new organization. For some, it was seen as a way for the company’s 
television departments to expand their power over the organization as a 
whole. A lack of knowledge about the radio medium among the new man-
agement of the media house was often pointed out by informants, and 
paradoxically it seems as if the new organization, contrary to the inten-
tions, has fuelled conflicts between media forms and strengthened the aver-
sion to deepened collaboration with other forms of media among many 
producers. The reorganization meant not only that the different media 
forms would work better together; it was also a commercial strategy that 
aimed to strengthen the position of the commercial departments (sales, 
marketing and Creative Sales) towards the editorial parts of the company. 
Representatives of Creative Sales began attending the radio stations’ edi-
torial meetings, and content production was increasingly commanded from 
the commercial parts of the company. At the same time, an “organizational 
ideology” were deployed by management in order to divert the underlying 
conflicts between the different media and between the commercial and 
creative aspects of the organization. Previous research has highlighted how 
creativity is “controlled” and “formatted” by organizational forms within 
the media industry (Ryan 1992, Banks 2007). The example of MTG and 
MTG Radio shows how the concept of creativity itself is given new mean-
ing. The producers are asked for more self-reflection and creative work, 
but creativity is defined in such a way that it becomes synonymous with 
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the commercial work in the media house. Being creative hence comes to 
mean deviating from the traditional “creative” practices and team forma-
tions and instead “connecting” previously distinct parts of the company 
together. This means that when producers use the term creativity to reflect 
on and evaluate their own practice, they help to deepen the control by 
commercial parts of the company as well as management.  
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Appendix : Materialöversikt 

Intervjuer 

Namn Titel Datum Längd

Alexandra Maric Programchef, Rix FM  100826 25:38 

Allan Vinogradov Programchef, Star FM 070913 62:45 

100505 48:11

Benjamin Nilsson Programledare, Rix FM 101213 30:27 

Christer Modig  Programdirektör, MTG-radio 070928 60:53 
080228 45:54
100415 64:24

Christian Hedlund Programledare, Rix FM 101026 

Erik Wedberg  Programledare, Rix FM 080221 

110524 42:01

Erikki Sarapuu  Programledare Power Hit Radio 100506 28:03 

Gert Fylking Programledare, Rix FM 101209 63:02 

Ilva Urbanovica  Programchef, Star FM 080509 97:19 

Jeanette Predin  Redaktör Rix FM Backstage 100608 31:42 

Jim Forsberg Arkitekt ARGO-arkitekter 111123 71:17 

Joakim Bäckström Webredaktör MTG Radio 080512 31:13 

John Rammelt  Jingelproducent/Ljuddesigner, 080221 58:13 

Karolina Hammar Arkitekt TEMA-arkitekter 111201 54:44 

Linda Myron  Programchef, Lugna Favoriter 080314 40:17 

Maria Lindberg  Programledare, Rix FM 100610 55:13 

Martyna Jedrasko Teknikchef, MTG Radio 080214 65:51 

Mattias Arwidsson Programchef, Bandit Rock 071011 46:30 

110518 48:37
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Niclas Jonzon  Programledare, Lugna Favoriter 080522 49:09 

Ola Lustig  Programledare Rix FM, Sverige 110207 42:56  

Patrick Mannerström Sverigechef RCS  081116 110:41 

Peter Borossy  Programledare, Lugna Favoriter, 080522 40:31  

Richard Jonsson  Jingelproducent, MTG Radio  101021  

Rickard Keilor  Programchef NRJ 100330  

Robert Sehlberg  Musikchef, Rix FM 071219 50:48  

Roger Nordin  Programledare, Rix FM, Sverige 100426 73:13  

Sanna Stenwall  Programledare, Bandit Rock 110523 64:47  

Stefan Halvardsson Musikchef, Lugna Favoriter 080509 29:36  

   Programchef Radio1 111108 60:43 

Titti Schultz  Programledare, Rix FM, Sverige 100817 48:08  

Urmas Kolsar  Programchef, Power Hit Radio 070913 88:18 
    100505 55:59  

Övrigt material 

Publikationer utgivna av MTG-radio  
utan datum Air Personality Plus, Rix FMs programledarmanual 

2000 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2000 Kilohertz AB Årsrapport 

2001 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2002 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2003 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2004 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2005 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2005 Kilohertz AB Årsrapport 

2006 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2007 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2008 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 
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2009 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2009 Kilohertz AB Årsrapport 

2009 Två år av magiska tankar   

2009 Mindset. Enkla principer för ditt privata och professionella liv 

2010 MTGs årsrapport/Annual report, www.mtg.se 

2011 Kilohertz AB Årsrapport 

Filmer och reklamfilmer 
Rix MorronZoo om arbetet 

Rix MorronZoo om Ola 

Rix MorronZoo om Sofia 

Rix MorronZoo om Gert 

Rix MorronZoo om Roger 

Rix MorronZoo The Movie, del 1 

Rix MorronZoo The Movie, del 2 

Rix MorronZoo The Movie, del 3 

Nyhetsbrev 
Månadens Första Måndag av Tomas Bacoccoli, 2007-2008-2009 (totalt 36 

nyhetsbrev). 

Mediehuset rapporterar hösten 2011 totalt 5 nyhetsbrev 

Modern News hösten 2011 totalt 5 nyhetsbrev 

Övriga publikationer 
Farber, Steve (2009) Greater Than Yourself. The Ultimate Lesson of True 

Leadership. New York : Broadway Books. 

RCS Manual 2008 

Ramsey, Mark (2012) TVs Digital Lessons for Radio, 27/9 2012 
http://radiointelligence.com/?s=push+to+content 

MTG Creative Sales Guidelines 

Utredningar, propositioner, kammarens protokoll, etc. 
Kammarens protokoll 1993/4:11 
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Kammarens protokoll 1995/96:37 

SOU 1991:108  Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio 

Prop 1992/93:70 Privat lokalradio 

Sfs 1993:120 Lokalradiolag 

Sfs 2010: 696 Radio- och TV-lag 

Prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio 

SOU 1996:176  Den lokala radion 

SOU 1999: 14  Den framtida kommersiella lokalradion 

Dir. 2007: 71 Kommitédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. 

SOU 2008: 64  Kontinuitet och förändring. Betänkande av public service-
utredningen. 

SOU 2008: 96 Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter 

Tidnings- och tidskriftsartiklar 
Barkman, Clas (2010) Reklamradion tappar de unga till Spotify. Dagens 

Nyheter 27/4 2010. URL (2011-12-28): 
http://www.dn.se/kulturnoje/nyheter/reklamradion-tappar-de-unga-till-
spotify 

Beckman, Lars & Carl-Oskar Bohlin (2011) Fri konkurrens ska råda på 
mediemarknaden. Medievärlden 29/6 2011. URL (2011-12-28): 
http://www.medievarlden.se/diskussion/2011/06/fri-konkurrens-ska-
rada-pa-mediemarknaden 

van der Brinck, Rolf (2009) I MTG-huset testas Manfred. DagensMedia 
28/1 2009. URL (2011-12-28): 
http://vandenbrink.dagensmedia.se/2009/01/28/i-mtg-huset-testas-
manfred/  

Djerf, Kristin (2012) Ett år efter ihopslagningen – MTG delar upp säljet 
igen. Dagens Media, 19/9 2012. 

Frime, Monica (2007). Radioprofil som gör som hon vill. Helsingborgs 
Dagblad 2007-05-23, s. B24. 

Grönholm, Micco (2011) Det du förmodligen tror är bra reklam är inte så 
bra som du tror. The Brand-Man. Micco om marknadsföring och va-
rumärken, 30/10 2011. URL (2011-12-28): http://micco.se/2011/10/det-
du-formodligen-tror-ar-bra-reklam-ar-inte-sa-bra-som-du-tror/ 
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Lundquist, Hannah (2011). Färre lyssnar på radio. Journalisten 12/8 2011. 
URL (2011-12-28): http://www.journalisten.se/artikel/28413/faerre-
lyssnar-pa-radio 

Sandén, Johanni (2011). Kommersiell radio riskerar att tyna bort. Gävle 
Dagblad , 25/9 2011. URL (2011-12-28): 
http://gd.se/noje/nojeskronikor/1.3938498-kommersiell-radio-riskerar-
att-tyna-bort 

Schori, Martin (2010) MTG Radio: ”Det finns en oro på marknaden”. 
Dagens Media 4/11 2010. URL (2011-12-28): 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article2502212.ece 

Schori, Martin (2011). Radion tappar lyssnare. Dagens Media 14/1 2011. 
URL (2011-12-28): 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article3066383.ece 

Videla, Emanuel (2011). Privatradion tappar andelar. Resumé 31/10 2011. 
URL (2011-12-28): 
http://www.resume.se/nyheter/radio/2011/10/31/privatradion-tappar-
andelar/ 

Westerberg, Erik (2011). Reklamradion tappar - igen. Dagens Media 15/4 
2011.  

Hemsidor 
www.rixfm.com, 2001, 2006, 2010, 2011 

www.lugnafavoriter.com, 2001, 2006, 2010, 2011 

www.bandit.se, 2006, 2010, 2011 

www.nrj.se, 2001, 2006, 2010, 2011, 2012 

www.modernpeople.se, 2011-09-10 

www.mtgtv.se/vad-kan-vi-erbjuda-dig/, 20111117 

www.mtgradio.se/radioreklam-programsponsring-event-
promotionaktiviteter-event-webb/, 20111117 

www.mtgradio.se/casebank/bygg/eps-cement/case_epscement.xml, 2011-
03-13 

http://www.mtgmedia.se/produkter/creative-produkter/, 2012-11-19 

www.allabolag.se/5564447158/bokslut, 20121114 





Publications in the series 
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1. Eriksson, Göran. Den televiserade politiken – Studier av debatt-  
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14. Kaun, Anne. Civic Experiences and Public Connection. Media and 
Young People in Estonia. 2012

15. Andersson, Linus. Alternativ television. Former av kritik i 
konstnärlig TV-produktion. 2012

16. Stiernstedt, Fredrik. Från radiofabrik till mediehus. Medieproduktion 
och medieförändring på MTG-radio. 2013
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Södertörn Doctoral Dissertations 

1. Jolanta Aidukaite, The Emergence of the Post-Socialist Welfare State: The case 
of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania, 2004 

2. Xavier Fraudet, Politique étrangère française en mer Baltique (1871-1914): de 
l'exclusion à l'affirmation, 2005 

3. Piotr Wawrzeniuk, Confessional Civilising in Ukraine: The Bishop Iosyf 
Shumliansky and the Introduction of Reforms in the Diocese of Lviv 1668-1708, 
2005 

4. Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia: The Grand Duchy of 
Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century, 2006 

5. Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före 
nazismen, 2006 

6. Karin S Lindelöf, Om vi nu ska bli som Europa: Könsskapande och normalitet 
bland unga kvinnor i transitionens Polen, 2006 

7. Andrew Stickley. On Interpersonal Violence in Russia in the Present and the 
Past: A Sociological Study, 2006 

8. Arne Ek, Att konstruera en uppslutning kring den enda vägen: Om folkrörelsers 
modernisering i skuggan av det Östeuropeiska systemskiftet, 2006 

9. Agnes Ers, I mänsklighetens namn: En etnologisk studie av ett svenskt 
biståndsprojekt i Rumänien, 2006 

10. Johnny Rodin, Rethinking Russian Federalism: The Politics of 
Intergovernmental Relations and Federal Reforms at the Turn of the 
Millennium, 2006 

11. Kristian Petrov, Tillbaka till framtiden: Modernitet, postmodernitet och 
generationsidentitet i Gorbačevs glasnost´ och perestrojka, 2006 

12. Sophie Söderholm Werkö, Patient patients?: Achieving Patient Empowerment 
through Active Participation, Increased Knowledge and Organisation, 2008 

13. Peter Bötker, Leviatan i arkipelagen: Staten, förvaltningen och samhället. 
Fallet Estland, 2007 

14. Matilda Dahl, States under scrutiny: International organizations, 
transformation and the construction of progress, 2007 

15. Margrethe B. Søvik, Support, resistance and pragmatism: An examination of 
motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine, 2007 

16. Yulia Gradskova, Soviet People with female Bodies: Performing beauty and 
maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s, 2007 

17. Renata Ingbrant, From Her Point of View: Woman's Anti-World in the Poetry of 
Anna Świrszczyńska, 2007 

18. Johan Eellend, Cultivating the Rural Citizen: Modernity, Agrarianism and 
Citizenship in Late Tsarist Estonia, 2007 

19. Petra Garberding, Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och 
de svensk-tyska musikrelationerna, 2007 

20. Aleksei Semenenko, Hamlet the Sign: Russian Translations of Hamlet and 
Literary Canon Formation, 2007 
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